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RESUMO 

  

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

Enfermagem Médico-Cirúrgica em Associação, que integra as Escolas Superiores de Saúde dos 

Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e a Escola Superior de 

Enfermagem de São João de Deus da Universidade de Évora. Tem como principal objetivo 

apresentar de forma reflexiva e objetiva o percurso efetuado, visando o desenvolvimento das 

competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na Área da Pessoa em Situação Crítica e as competências de Mestre em Enfermagem. 

Reportamo-nos em particular aos estágios realizados e ao projeto de intervenção, que 

contribuíram para a aquisição e desenvolvimento das competências referidas, considerando a 

mobilização do conhecimento adquirido no período teórico. De forma a nortear o nosso percurso 

e prática clínica, selecionámos a Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba, nomeadamente, a 

Visão Holística dos cuidados de saúde. 

O Projeto de Intervenção em Serviço desenvolvido na área do cuidado à pessoa em situação 

crítica em contexto de serviço de urgência procurou responder a uma necessidade de melhoria 

dos cuidados de enfermagem à pessoa com sintomas sugestivos de Acidente Vascular Cerebral 

no momento da triagem. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Acidente Vascular Cerebral; Escalas de 

avaliação inicial AVC; Metodologia de Projeto. 
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ABSTRACT 

 

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

Surgical Nursing in Association, which integrates the Higher Schools of Health of the Polytechnic 

Institutes of Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal and the Higher School of Nursing of São 

João of God from the University of Évora. Its main objective is to present a reflective and objective 

way the path taken, aiming at the development of common and specific skills of the Nurse 

Specialist in Medical-Surgical Nursing in the Area of the Person in Critical Situation and the skills 

of a Master in Nursing. 

We refer in particular to the internships carried out and the intervention project, which 

contributed to the acquisition and development of the aforementioned competences, considering 

the mobilization of the knowledge acquired in the theoretical period. In order to guide our path 

and clinical practice, we selected Katharine Kolcaba's Theory of Comfort, namely, the Holistic 

View of health care. 

The Service Intervention Project developed in the area of care for people in critical situations 

in the context of an emergency service sought to respond to a need to improve nursing care for 

people with symptoms suggestive of stroke at the time of screening. 

 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Stroke; Initial Stroke Rating Scales; Project methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenómeno do envelhecimento da população está inserido no fenómeno de transição 

demográfica que se caracteriza fundamentalmente: pela diminuição da mortalidade na população 

jovem; pelo aumento da esperança média de vida e, pela substituição das doenças 

transmissíveis pelas doenças crónicas, fenómeno denominado por transição epidemiológica 

(Nazareth, 2004). Num estudo realizado por Goes, Lopes, Oliveira, Fonseca & Marôco (2020) a 

uma amostra de idosos na Unidade Local de Saúde a Sul do Tejo [ULSST] verificou-se que à 

medida que as pessoas envelhecem, tornam-se cada vez mais frágeis, apresentando 

comprometimentos funcionais que, quando acompanhados de multimorbilidade, maior é a 

facilidade em descompensarem, consequência que pode resultar em incapacidades, algumas 

graves, nomeadamente as originadas por uma agudização do seu estado de saúde. Em geral, 

tal cenário conduz a pessoa idosa, com alguma frequência, a visitar o Serviço de Urgência [SU] 

da ULSST, com variados tipos de problemas agudos de saúde, entre elas as doenças cérebro-

cardiovasculares como o Acidente Vascular Cerebral [AVC] (Goes et al., 2020). 

Estamos, assim, perante uma nova realidade, com repercussões nos mais diversos níveis 

da sociedade, onde “As doenças cerebrovasculares são uma problemática atual da saúde 

pública, atingindo, independentemente do seu grau de desenvolvimento, todos os países de 

forma semelhante, estando associadas às primeiras causas de morte e incapacidade.” (Direção-

Geral da Saúde [DGS], 2017: 18). 

A evidência científica tem vindo a apontar para a importância que o enfermeiro assume 

durante a triagem à pessoa com suspeita de AVC, em que a identificação dos sinais da Escala 

de Cincinnati constituiu a primeira fase da tomada de decisão (Vaz, 2011; DGS, 2017; Freitas, 

2012). 

A avaliação inicial e triagem das pessoas com AVC que recorrem a um SU é de extrema 

importância, podendo este processo influenciar os resultados em saúde e o desfecho final, 

relativamente à mortalidade, funcionalidade e qualidade de vida. Considerando que essa 

avaliação inicial é realizada pelo enfermeiro, é este o profissional que efetua o primeiro contacto 

com a pessoa que se dirige ao SU. Neste âmbito, visando a rápida identificação e avaliação de 

doentes com sintomatologia sugestiva de AVC, nomeadamente através da utilização de escalas 

complementares à avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC realizada pela 
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triagem de Manchester, promovendo assim a melhoria da qualidade dos cuidados de 

enfermagem. 

Tendo por base o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE], a 

enfermagem é a profissão que direciona a sua prática clínica em conhecimentos adquiridos, tal 

como em outras disciplinas engloba um conjunto de conceitos, teorias e métodos de investigação 

que se expressa na sua prática (Ministério da Saúde [MS], 1996). Mais especificamente, consiste 

na 

 

“(…) profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de 
enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais 
em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, 
ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto 
possível.” (Ministério da Saúde [MS], 1996: 2960). 

Apóstolo (2009: 66) descreve, “(…) o termo conforto como sendo, habitualmente, empregue 

nos diferentes contextos da prática de enfermagem fazendo parte da linguagem usual dos 

enfermeiros, aparecendo muitas vezes relacionado com a dimensão física da pessoa. Não 

obstante o consenso sobre a sua centralidade na e para a enfermagem, o conceito transcende 

esta dimensão”. Ainda segundo o mesmo autor, “Estudar o processo do conforto sem uma 

avaliação dos resultados, é um exercício incompleto devendo por isso ter subjacente um 

processo de conceptualização e de operacionalização.”. 

Assim e de acordo com Kolcaba (2003), a pessoa doente consiste num indivíduo, afetado 

no seu conforto, ainda que possam ser manipulados para se atingir o conforto família ou 

comunidade que necessita de cuidados de saúde primários, secundários ou terciários, enquanto 

o ambiente remete para os vários aspetos que o rodeiam. Já a saúde, por sua vez, é definida 

pela autora como remetendo para o ótimo funcionamento da pessoa doente, sendo facilitado 

pelo alcance do conforto. Na verdade, o enfermeiro objetiva intervir, e de forma intencional, para 

confortar as necessidades da pessoa doente, implementando, para tal, várias medidas de 

conforto que solucionem essas necessidades. 

Desta forma, pretende-se apresentar de forma reflexiva e detalhar objetivamente o percurso 

feito, tendo como finalidade demonstrar a aquisição e o desenvolvimento das competências 

comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da 

Pessoa em Situação Crítica [EEEMC-PSC], assim como as competências de Mestre em 

Enfermagem.  

Este relatório apresenta como objetivo geral descrever de forma crítica o processo de 

aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do EEEMC-PSC, bem 

como as competências de Mestre em enfermagem, dando resposta a objetivos específicos: 
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 Apresentar os contextos clínicos promotores da aquisição e desenvolvimento das 

competências de EEEMC-PSC; 

 Ilustrar o processo de desenvolvimento do projeto de intervenção em contexto de serviço 

de urgência; 

 Fundamentar a análise do processo de aquisição e desenvolvimento das competências 

de EEEMC-PSC e de Mestre em Enfermagem. 

Neste percurso, realizámos dois estágios: o Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica em contexto de Unidade de Cuidados Intensivos Coronários [UCIC], decorrido de 13 de 

novembro a 18 de dezembro de 2021, e o Estágio Final no SU da ULS no período compreendido 

entre 13 de março a 30 de julho de 2021. Relativamente à aquisição e desenvolvimento de 

competências, referiremos a passagem por ambos os contextos, nomeadamente no cuidado à 

pessoa em situação crítica [PSC] em contexto de SU e em contexto de UCIC. 

Apresentaremos as atividades desenvolvidas no âmbito do PIS, com recurso à metodologia 

de projeto, mobilizando o pensamento crítico-reflexivo e a prática baseada na evidência, de modo 

a responder a uma necessidade identificada, aos objetivos traçados, às situações/problema 

experienciadas e apresentar as estratégias implementadas, mais em concreto, na área da 

qualidade e segurança dos cuidados à PSC com sintomas sugestivos de AVC, no momento da 

triagem em contexto de SU. 

No âmbito do PIS desenvolvido, recorreu-se à metodologia de trabalho de projeto, 

percorrendo cada uma das suas etapas, de forma a sistematizar todo o percurso e a responder 

à necessidade identificada no contexto. Recorremos também a uma revisão alargada da 

literatura que sustentou a etapa do diagnóstico de situação do referido projeto, bem como a 

necessidade de melhorar a qualidade dos cuidados à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

no momento da triagem em contexto de SU. Possibilitou-nos aprofundar os conhecimentos na 

área, especificamente no que se refere às diferentes escalas a poderem ser utilizadas, bem 

como, desenvolver o suporte teórico apresentado à equipa na sessão de formação sobre a 

temática. Nesta sessão foram apresentadas as principais escalas de avaliação inicial dirigida à 

pessoa com sintomatologia de AVC, de modo a contribuir para uma triagem de enfermagem 

completa e eficaz, promovendo o célere acesso da pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC 

a um diagnóstico atempado e a uma abordagem adequada. 

De acordo com os padrões de qualidade definidos pela Ordem dos Enfermeiros [OE], os 

cuidados de enfermagem incentivam a uma avaliação dos resultados sensíveis às intervenções 

de enfermagem, numa perspetiva de observar o seu contributo para a obtenção de ganhos em 

saúde (OE, 2001). 
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Assim, a enfermagem pode contribuir para que as pessoas tenham condições para 

prolongar, ao máximo, a sua condição de saúde, colocando o indivíduo no centro da atividade 

do sistema de saúde (Goes et al., 2020). E, no que concerne aos enfermeiros que prestam 

cuidados no SU, estes profissionais podem marcar a diferença no atendimento da pessoa com 

sintomatologia sugestiva de AVC, pelo que é fundamental a utilização de escalas validadas para 

uma avaliação da pessoa de forma mais rápida e eficaz. 

Deste modo e, no âmbito da unidade curricular [UC] designada por Relatório, inserida no 

plano de estudos do 2.º ano do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de 

especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área da Pessoa em situação Crítica [EMC 

– PSC], aprovado em Diário da República através do Aviso n.º 5622/2016 de 2 de maio, a 

decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, executamos a composição 

do presente relatório de estágio (Universidade de Évora [UE], 2015). 

Relativamente à sua estrutura, iniciamos com a introdução ao trabalho desenvolvido, 

sintetizando o trabalho desenvolvido e análise realizada de modo a elucidar o leitor do conteúdo 

do relatório. Segue-se o capítulo destinado à apresentação dos contextos clínicos onde foram 

desenvolvidos os estágios no âmbito do curso, especificamente o serviço de urgência e a 

unidade de cuidados intensivos cardíaca pertencentes à ULSST. Continuamos com a 

apresentação do capítulo enformador da teoria de suporte ao desenvolvimento do relatório, 

designadamente a Teoria da Mudança da Prática Baseada na Evidência de Kolcaba bem como 

enquadramento concetual onde os principais conceitos associados à temática são referidos, 

nomeadamente melhoria da qualidade dos cuidados; segurança dos cuidados; pessoa com 

sintomas sugestivos de AVC. O capítulo seguinte é destinado ao Projeto de Intervenção 

considerando as suas etapas de acordo com a metodologia de projeto. Segue-se a análise 

reflexiva da aquisição e desenvolvimento das competências do Enfermeiro Especialista 

em EMC-PSC e de Mestre em Enfermagem. Terminamos com a conclusão onde são 

salientados os principais aspetos do relatório, das aprendizagens e competências desenvolvidas, 

bem como perspetivas futuras enquanto futura especialista em EMC e Mestre em Enfermagem. 

O presente documento está redigido segundo o novo Acordo Ortográfico e de acordo e com 

as normas de referenciação bibliográfica da 6ª edição da American Psychological Association 

(APA). 
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1 – CARATERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE ESTÁGIO 

 

O presente capítulo apresenta de forma descritiva os contextos onde decorreram os 

estágios. Por questões relacionadas com a pandemia coronavirus disease 19 [COVID-19], 

realizámos os estágios em ordem inversa ao previsto, primeiro no SU e depois na UCIC, 

seguindo-se a apresentação dos mesmos por esta ordem. 

 

1. 1 – ULSST 
 

Iniciamos por apresentar a ULSST, anteriormente designada por Unidade Local de Saúde 

do Baixo Alentejo [ULSBA] e onde se inserem os dois contextos de estágio, começando pelo 

enquadramento jurídico que enforma legalmente a sua constituição. 

Desde a génese do Serviço Nacional de Saúde [SNS], que se tem perpetuado a 

preocupação e a necessidade de criar um sistema eficaz e eficiente de cuidados de saúde 

primários em constante articulação com os cuidados diferenciados promovendo a saúde, o 

diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de forma a maximizar os seus ganhos (Ministério da 

Saúde [MS], 2008a). Desta forma, foram construídas as Unidades Locais de Saúde, que mais 

tarde foram convertidas em entidades públicas empresariais [EPE], “(…) salvaguardando as 

especificidades próprias e harmonizando os respetivos Estatutos com os dos hospitais e dos 

centros hospitalares.” (MS, 2015: Texto do documento), já abrangidos por esta natureza 

empresarial. 

 

Missão, visão e valores 

 

A ULSST apresenta como missão “A prestação de cuidados integrados, com qualidade e em 

tempo útil, a custos socialmente comportáveis, num quadro de eficiência e eficácia, em estreita 

articulação com outros serviços de saúde e instituições sociais da comunidade.” (MS, 2022: 

Missão, visão e valores), adotando, bem como os seus colaboradores 

 

“(…) uma atitude centrada no utente/doente, no profundo respeito pela dignidade da 
vida humana, no sentido da prevenção e da promoção da saúde individual e da 
comunidade, na acessibilidade e equidade na prestação dos cuidados, bem como na 
obtenção de ganhos em saúde, visando a melhoria progressiva do nível de todos os 
indicadores de saúde da população (…)” (MS, 2022: Missão, visão e valores). 
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Caracterização da população 

 

Decorrente dos Censos 2011, realizados pelo Instituto Nacional de Estatística [INE], é 

possível constatar que na área de influência da ULSST, existe um total de cerca de 120000 

habitantes, dos quais cerca de 24% têm 65 ou mais anos (INE, 2020). A somar a este fator, a 

população apresenta uma grande dispersão geográfica, o que levanta grandes dificuldades de 

acesso aos cuidados de saúde, em especial no segmento populacional mais envelhecido e em 

zonas com baixa densidade populacional. 

Estas características geo-sociais acabam por se tornar preocupantes, pois são causadoras 

do aumento da incidência de patologias crónicas e incapacitantes, como a hipertensão, diabetes, 

AVC, depressão e enfarte agudo do miocárdio, sendo as doenças cardiovasculares a principal 

causa de mortalidade. Às referidas acrescentam-se, como pontos igualmente alarmantes, a 

doença oncológica e os problemas do foro da saúde mental, sendo uma das regiões do país com 

a maior taxa de suicídio em idosos (INE, 2020). 

 

1. 1. 1 – Serviço de Urgência  

 

No contexto de SU, pela diversidade de doentes e processos de doença, requere-se do 

enfermeiro um conjunto de conhecimentos alargados e capacidades de avaliação, intervenção e 

tratamento, tanto no âmbito geral, como especializado. A capacidade de análise e decisão crítica, 

a intervenção atempada e fundamentada, o trabalho em equipa e a delegação de funções, a 

gestão de cuidados e a respetiva mobilização de conhecimentos e competências neste contexto 

são essenciais para um desempenho que assegure a segurança e a qualidade dos cuidados de 

enfermagem. 

 

Caracterização do Serviço 

 

Ao abrigo do Despacho n.º 5414, o SU da ULSST caracteriza-se como sendo um Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgico [SUMC] e de tipo geral, visando a prestação de cuidados de saúde 

urgentes a todos os utentes que a ela recorram (MS, 2008c). 

Na tabela 1 apresentamos o número de atendimentos em toda a rede do SU, de janeiro a 

outubro de 2021, que, como se pode verificar abrange dois Serviços de Urgência Básicos 

[SUB’s]. Foram também solicitados os dados de atendimento referentes aos anos de 2019 e 

2020, mas até à data da conclusão do trabalho não foram disponibilizados pelo Departamento 

de Qualidade e Gestão.  
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Iniciando a sua análise, pode-se referir que nesse período foram atendidas na totalidade 

n=67928 pessoas em toda a rede do SU, o que perfaz 44,1% da população da área geográfica 

abrangida pela instituição. É de notar a diferença no acesso aos Serviços de Urgência Básicos 

e SU. Atendendo aos n=32548 doentes que recorreram ao Serviço de Urgência Geral [SUG] 

nesse período, ressalvamos que foram atendidas cerca de n=3255 pessoas por mês e cerca de 

n=108 pessoas por dia. 

 

Tabela 1 – Número de atendimentos em toda a rede do SU – Janeiro a outubro de 2021 – Por género e 
idade 

 

 

Fonte: ULSST (2021) 
 

 
A partir da tabela 2 podemos concluir que em relação ao número de atendimentos em toda 

rede do SU, no que concerne ao mesmo período, a percentagem de pessoas que foram 

internadas foi de 6,7. 

 

Tabela 2 – Número de atendimentos em toda a rede do SU – Janeiro a outubro de 2021 – Por destino de 
alta 

 

 
 

Fonte: ULSST (2021) 

 

De referir ainda o número de n=1242 abandonos identificados na tabela 2. Destes casos não 

temos qualquer informação do que ocorreu posteriormente. 

Local de Alta do SU Masc. Femin. Total Masc. Femin. Total
S.U.B. C. V. 5 757 7 574 13 331 44,8 47,8 46,5
S.U.B. M. 3 970 4 946 8 916 40,9 45,5 43,4
URGENCIA GERAL 15 809 16 739 32 548 54,0 58,2 56,2
URGENCIA OBSTETRICA 0 2 899 2 899 31,1 31,1
URGENCIA PEDIATRICA 5 219 5 015 10 234 5,5 7,7 6,5
Total 30 755 37 173 67 928 42,3 45,5 44,1

Média IdadeN.º Atendimentos em SU

Destino Masc. Femin. Total
Falecido 185 186 371
Abandono 720 522 1 242
Domicílio e Altas para o exterior 20 085 24 137 44 222
Internamento 2 021 2 539 4 560
Consulta Externa 1 924 1 720 3 644
Outro Hospital 524 275 799
Centro de Saúde 8 501 9 261 17 762
Outros destinos 339 209 548
% de Doentes Atendidos que foram internados 6,6% 6,8% 6,7%
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 No que se refere ao número de atendimentos através da Via Verde AVC [VVAVC] e destino 

de alta, no mesmo período, foram atendidas no SUG n= 251 pessoas, como é possível verificar 

na tabela 3.  

Continuando a sua análise, identificamos que das pessoas atendidas pela VVAVC, 58% 

tiveram necessidade de ser internadas e salientamos que desses internamentos, 63% 

correspondem o sexo masculino e 37% ao sexo feminino. 

 

Tabela 3 – Número de atendimentos através da Via Verde AVC – Janeiro a outubro de 2021de 
atendimentos 

 

Fonte: ULSST (2021) 
  

O SU da ULSST encontra-se estratégica, logística e administrativamente dividido em 

diferentes setores de forma a otimizar a sua resposta: 

 Gabinete de Triagem; 

 Sala de Emergência [SE]; 

 Balcão Geral; 

 Sala de Ortopedia; 

 Sala de Pequena Cirurgia; 

 Sala de Decisão Terapêutica [SDT]; 

 Sala de Observação [SO]; 

 Sala de Inaloterapia; 

 Pediatria; 
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 Imunohemoterapia; 

 Área COVID 

o Adultos; 

o Pediatria. 

Existe igualmente uma constante articulação com outros serviços hospitalares da ULSST, 

tais como: Cirurgia geral; Medicina interna; Anestesiologia; Bloco operatório; Imunohemoterapia; 

Radiologia; Patologia clínica; Urologia; Cardiologia; Psiquiatria; Ginecologia; Obstetrícia; Clínica 

Geral. Essa articulação engloba hospitais com Serviços de Urgência Polivalentes (SUP) e a 

transferência de pessoas para valências não existentes na ULSST, tais como o Hospital S. José 

nas especialidades de neurocirurgia ou cirurgia plástica e reconstrutiva, o Hospital Espírito Santo 

nas valências de gastroenterologia, nefrologia e cardiologia, recorrendo às capacidades da sala 

de hemodinâmica e Hospital de Santa Marta, nas valências de cárdio-torácica e cirurgia vascular. 

 

Ambiente físico  

 

O SU está localizado no Piso 0 da ULSST, usufruindo de acesso direto ao exterior, para 

entrada e saída de utentes, bem como da ligação interna com os restantes serviços hospitalares 

através de diversas escadarias e elevadores. 

Este é constituído por um Balcão de Serviços Administrativos; duas Salas de Espera para 

os utentes/Acompanhantes com water closet [WC] identificadas com a respetiva cor da pulseira 

de triagem; um Gabinete de Triagem, um gabinete de acolhimento e vigilância; uma SE; uma 

sala polivalente que foi readaptada para dar resposta à pandemia; um Balcão de Atendimento 

geral com quatro boxes; uma SDT com capacidade para 7 macas; uma Sala de Ortopedia; uma 

Sala de Pequena Cirurgia; um gabinete de psiquiatria; duas salas de desinfeção/sujos, uma copa, 

uma sala de inaloterapia; uma SO com capacidade para cinco camas e duas macas, 

complementada pelo corredor; dois WC para utentes e 2 WC para os profissionais, um gabinete 

de enfermagem; um gabinete destinado ao enfermeiro chefe do serviço, um gabinete do diretor 

de serviço e um gabinete médico. Faz ainda parte do SU o Serviço de Urgência Pediátrico, 

composta por uma sala de espera com WC; 2 gabinetes de atendimento médico; 1 sala de 

tratamentos e um SO com uma cama e um berço. 

 

Recursos Humanos 

 

Por forma a suprir as necessidades existentes no SU, este encontra-se constituído por um 

conjunto interdisciplinar de equipas, compostas por médicos, enfermeiros, assistentes 
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operacionais, secretária de unidade, administrativos e assistentes técnicos. A estes elementos 

somam-se ainda elementos de empresas prestadoras de serviços à instituição, como sejam: 

 Serviço de segurança; 

 Rouparia; 

 Limpeza geral e recolha de lixos; 

 Alimentação. 

Os elementos que compõem a equipa de enfermagem desempenham funções em sistema 

de roulement, sendo constituída por 72 enfermeiros. Existindo uma articulação próxima entre o 

SUG e o Serviço de Urgência Pediátrica, importa realçar que no número total de enfermeiros 

referidos estão incluídos os profissionais que compõem esse serviço, com 8 enfermeiros 

residentes, dos quais 5 elementos são enfermeiros especialistas em Pediatria. Importa ainda 

destacar que nesta equipa encontram-se integrados uma enfermeira em funções de chefia e 2 

enfermeiros em horário fixo a exercer funções de assessoria na gestão do serviço. 

No total, o SU dispõe de 14 EEEMC-PSC, cerca de 19,4%, um número claramente inferior 

ao preconizado pela OE, que afirma que ”Relativamente aos elementos que constituem a equipa 

de enfermagem dos serviços de urgência da Rede, recomenda-se que 50% sejam enfermeiros 

especialistas em EMC, na área da Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, com formação 

em Suporte Avançado de Vida, em permanência nas 24 horas.” (OE, 2019b: 144). 

 

Produção de cuidados 

 

O SU assegura cuidados nas 24h, sendo que os enfermeiros são devidamente divididos por 

três turnos distribuídos ao longo do dia, por forma a melhor responder às necessidades do 

serviço, otimizando as funções e as áreas de atendimento resultantes da organização do serviço. 

Desta forma a equipa de enfermagem, recorrendo a um método de trabalho de enfermeiro 

responsável por sector, subdivide-se, em cumprimento do plano pré-elaborado, realizado 

semanalmente, da seguinte forma: 

 No turno da manhã, no período entre as 8:00 e as 16:30, e da tarde, no período entre as 

16:00 e as 24:00, a equipa de enfermagem é composta por 12 enfermeiros: 

o 1 enfermeiro na Sala de Triagem; 

o 1 no Balcão 1; 

o 1 na SE/Balcão 2; 

o 1 na SDT; 
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o 1 na Sala de Pequena Cirurgia – O elemento que se encontra escalado neste 

sector fica também escalado para efetuar transferência de doentes 

urgentes/emergentes para outras instituições de saúde; 

o 1 na Sala de Ortopedia – Devido ao estado pandémico e à escassez de 

enfermeiros neste momento, só quando é estritamente necessário é deslocado 

um profissional para esta sala; 

o 1 na SO; 

o 1 na Sala de Acolhimento e Vigilância – 1º contacto; 

o 3 na Urgência Pediátrica; 

o 1 elemento de Chefe de Equipa; 

 No turno da noite, no período entre as 23:30 e as 8:30, a equipa de enfermagem é 

constituída por 8 elementos: 

o 1 enfermeiro na Sala de Triagem; 

o 1 no Balcão 1; 

o 1 na SE/Balcão 2; 

o 1 na Sala de Pequena Cirurgia  - O  elemento  que   se  encontra   escalado   neste   

posto fica também escalado para efetuar transferência de doentes 

urgentes/emergentes para outras instituições de saúde; 

o 1 na SO; 

o 2 na Urgência Pediátrica; 

o 1 elemento de Chefe de Equipa. 

Embora esteja em vigor a distribuição da equipa de enfermagem, acima referida, ressalva-

se que existe sempre colaboração entre os elementos dos diferentes sectores, principalmente 

entre os elementos distribuídos pela Sala de Reanimação/Balcão 2, Balcão 1 e Sala de Pequena 

Cirurgia/Sala de Ortopedia. 

O Chefe de Equipa, em particular, desempenha funções de coordenação da equipa, bem 

como prestação apoio a outros elementos, privilegiando a SO onde se encontram os doentes em 

situação crítica. 

Importa ainda realçar que todos os enfermeiros, tendo como objetivo a prestação de 

cuidados de excelência, se regem pelo cumprimento de padrões de qualidade determinados pela 

ordem dos enfermeiros bem como pelo cumprimento do REPE e do código deontológico da 

enfermagem. 

Ao nível interno são ainda cumpridas todas as recomendações e normas do Grupo 

Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência dos 

Antimicrobianos [GCLPPCIRA]. 
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À semelhança da maioria dos SU em Portugal, nos quais também se inclui o da ULSST, 

encontra-se implementado o Sistema de Triagem de Manchester [STM], esquematizado na 

tabela 4. 

Este sistema permite a identificação da prioridade clínica bem como a definição do tempo 

alvo recomendado até à respetiva observação médica, quer em situações de funcionamento 

normal do serviço de urgência quer em situações de catástrofe. 

O STM consiste na atribuição, a cada prioridade, de um número, uma cor e um nome, tendo 

sido definido para cada uma delas um tempo alvo aceitável até ao primeiro contato com o médico 

de serviço. 

Deverá ainda ser atribuída a cor branca a todos os doentes que apresentem situações não 

compatíveis com o serviço de urgência, como por exemplo, doentes admitidos para técnicas 

programadas. 

 
Tabela 4 – Sistema de Triagem de Manchester 

 

NÚMERO PRIORIDADE COR 

 

TEMPO ALVO 
(MINUTOS) 

 

1 EMERGENTE VERMELHO 0 

2 MUITO URGENTE LARANJA 10 

3 URGENTE AMARELO 60 

4 POUCO URGENTE VERDE 120 

5 NÃO URGENTE AZUL 240 

 
Fonte: Grupo Português de Triagem [GPT] (2021) 

 

Tendo em conta a aplicação do STM, de acordo com o registo do número de atendimentos 

na ULSST durante o ano de 2021 no período que concerne ao intervalo de janeiro a outubro, 

foram triadas 67931 pessoas, conforme tabela 5. De referir que 11,4% do total das pessoas foram 

triadas com prioridade muito urgente e emergente. 

 
Tabela 5 – N.º de atendimentos em toda a rede do SU da ULSST – Janeiro a outubro 2021 – Por 

prioridade da triagem 
 

 

Fonte: ULSST (2021) 

Local de Alta do SU Vermelho Laranja amarelo verde Azul branco
Sem 

trigem Total
S.U.B. C. V. 52 522 5 707 6 451 425 49 125 13 331
S.U.B. M. 61 338 3 417 4 740 61 38 261 8 916
URGENCIA GERAL 96 5 644 20 026 5 039 384 317 1 042 32 548
URGENCIA OBSTETRICA 1 708 1 776 225 96 53 40 2 899
URGENCIA PEDIATRICA 7 345 2 435 5 255 184 407 1 601 10 234
Total Geral 217 7 557 33 361 21 710 1 152 864 3 070 67 931
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SARS-Cov-2 

 

Dada a situação resultante do surgimento e disseminação do severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 [SARS-Cov-2] e no seguimento das recomendações emanadas pela 

Organização Mundial de Saúde [OMS] e reforçadas pela DGS, o SU da ULSST viu-se na 

obrigação de reforçar os seus serviços por forma a tornar mais proficiente o seu combate, 

cumprindo a Lei n.º 81/2009 que 

 

“Institui um sistema de vigilância em saúde pública, que identifica situações de risco, 
recolhe, actualiza, analisa e divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e 
outros riscos em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face a 
situações de emergência ou tão graves como de calamidade pública.” (AR, 2009: 
5491). 

 

O Despacho n.º 1150/2021 atualiza a lista de doenças de notificação obrigatória, incluindo a 

COVID-19, decorrente da infeção pelo SARS-CoV-2 (Saúde-DGS, 2021). 

Desta forma, foram criados um conjunto de procedimentos e circuitos a fim de coadjuvar os 

profissionais do SU da ULSST, nas suas abordagens aos utentes deste serviço de saúde, bem 

como inibir a propagação do vírus, cortando as suas cadeias de transmissão, de modo a cumprir 

o estipulado no Regulamento n.º 429/2018, onde está descrito que o Enfermeiro Especialista em 

EMC “Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos perante a pessoa a vivenciar processos médicos e/ou cirúrgicos complexos 

decorrentes de doença aguda ou crónica.” (OE, 2018c: 19359).  

 

Circuito do doente na urgência COVID 

 

Após a pré-triagem e a indicação do enfermeiro para entrada na urgência COVID, o doente 

deve dirigir-se à porta principal do SU COVID, tocar à campainha e aguardar. O enfermeiro na 

urgência COVID recebe o paciente, realiza a triagem e encaminha-o para a SE, SDT ou Sala de 

Espera, consoante a sua situação clínica. No caso da pessoa dar entrada em maca de tripulantes 

ou cadeira de rodas que não pertença à urgência COVID, estes equipamentos deverão libertados 

assim que possível e sair do SU COVID pela mesma porta.  

No caso de se tratar de uma cadeira de rodas do SU não COVID, esta deverá ser 

descontaminada e entregue a um assistente operacional [AO] da zona não COVID, para que se 

proceda a nova descontaminação. As macas de tripulantes que necessitem ficar retidas na 

urgência COVID, serão descontaminadas antes de ser colocadas no exterior. 
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Também no caso de o doente vier acompanhado por tripulantes ou outros profissionais com 

equipamento de proteção individual [EPI] adequado à situação, deve ser encaminhado para a 

zona de remoção de EPI, deixando o espaço pela saída lateral do contentor ou pela antiga sala 

polivalente e depois pela SDT não COVID. 

No momento da alta para o exterior, os doentes autónomos ou em cadeira de rodas devem 

sair pela porta junto à sala de colheitas, no entanto as pessoas em maca podem somente sair 

pela porta principal. Em condições meteorológicas adversas, a saída pode ser feita pela porta 

principal.  

No caso da pessoa necessitar de realizar meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica [MCDT] no Serviço de Imagiologia ou de internada noutros serviços, circula na maca 

ou cadeira onde se encontra e sai da urgência COVID pela antiga sala polivalente, SDT e 

corredor de acesso ao Serviço de Radiologia, após prévio contacto com o serviço recetor e com 

o Chefe de Equipa de enfermagem. A urgência COVID dispõe de um telemóvel de serviço com 

os contactos necessários. O Chefe de Equipa pede a colaboração do segurança para desimpedir 

a zona de circulação de doentes até ao Serviço de Imagiologia ou ao elevador e ao AO da 

urgência não COVID para que proceda à descontaminação do interior do elevador, não 

esquecendo o botão de chamada no exterior. 

Se o doente for internado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente [UCIP], o elevador 

a utilizar será o central, sendo necessário a utilização do elevador «dos sujos» para os restantes 

internamentos. Sempre que necessário, deve recorrer-se à utilização da chave do elevador. O 

doente com indicação para transitar para a urgência não COVID utiliza a zona de transferência 

de doentes, localizada na antiga sala polivalente, para trocar de maca ou cadeira de rodas afetas 

aos respetivos serviços. Esta zona está delimitada no chão com fita vermelha para que não haja 

contacto entre os profissionais de ambos os serviços. Os profissionais que acompanham o 

doente devem, à saída da urgência COVID, trocar os cobre botas, avental e luvas e proceder à 

descontaminação das grades da maca ou dos apoios de braços das cadeiras de rodas. Na 

urgência COVID, junto ao quadro elétrico encontra-se uma mesa de apoio com este EPI 

exclusivamente para este fim. 

Devido a vivermos em contexto pandémico, houve a necessidade de seguir as diretrizes 

emanadas pela DGS, o que se verificou tanto dentro do enquadramento do SU, bem como em 

todo o hospital, incluindo a UCIC, de forma estrita e exigentes os circuitos que foram traçados 

pela própria instituição. Esta pandemia exigiu prestação de cuidados de enfermagem eficaz, 

permitindo uma avaliação da efetividade das estratégias, planos e processos de gestão do risco. 

A articulação e a compenetração entre todos os profissionais da ULSST a todos os níveis, 
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nomeadamente físico e moral, foi exigente e revelou-se imprescindível e fundamental para o 

cumprimento dos objetivos institucionais. 

 

Circuito da pessoa doente para a realização de testes COVID 

 

A pessoa que se dirige ao hospital apenas para realização de teste COVID, tem o primeiro 

contacto com o enfermeiro que efetua o encaminhamento para à porta junto à sala de colheitas, 

acompanhado das respetivas etiquetas de identificação. Realiza o teste nessa sala e sai pela 

mesma porta. No caso de realização de teste no carro do doente, o enfermeiro do primeiro 

contacto informa-o do circuito drive e informa também o enfermeiro da urgência COVID que a 

pessoa se encontra no carro. Já no caso do doente que se encontre na urgência não COVID e 

que necessite de realizar teste, deve ser acompanhado pelo AO até à zona de transfer de 

doentes na antiga sala polivalente, após contacto o prévio com o enfermeiro da urgência COVID.  

Para a pessoa autónoma ou em cadeira de rodas, se as condições climatéricas o permitirem, 

o circuito pode ser feito pelo exterior e o teste realizado na sala de colheitas da urgência COVID. 

Por último, mencionamos as situações excecionais, como doentes instáveis ou com dificuldade 

de transporte, deve ser agilizada a realização de testes com o próximo enfermeiro a entrar na 

urgência COVID para que este realize o teste no local onde o doente se encontra, após colocação 

de EPI e antes de entrar na urgência COVID. É de salientar, neste caso específico, o papel 

imprescindível de monitorização e do cumprimento do trajeto a realizar por parte do Enfermeiro 

Especialista em EMC, dado que uma das suas competências, no campo do controlo de infeção 

consiste em delinear um “(…) plano de prevenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos para resposta às necessidades do contexto de cuidados à pessoa em situação 

crítica e/ou falência orgânica.” (OE, 2018c: 19364). 

 

Circuito de profissionais da urgência COVID 

 

Os profissionais entram na urgência COVID pela sala de colocação de EPI. Esta e o 

respetivo WC constituem o único espaço da urgência COVID considerado totalmente limpo. O 

acesso da mesma ao restante serviço é exclusivamente unidirecional. No caso de 

acompanhamento de doentes ao Serviço de Imagiologia ou serviços de internamento, deve 

proceder-se de acordo com o descrito no circuito de doente na urgência COVID. Aquando da 

finalização do turno na urgência COVID, os profissionais dirigem-se à zona de remoção de EPI, 

removendo-o de acordo com a sequência afixada no local, um profissional de cada vez. Os 

profissionais saem diretamente para a rua pela porta lateral ou passam para a urgência não 
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COVID pela antiga sala polivalente. Na zona de remoção do EPI encontram-se disponíveis 

máscaras cirúrgicas para troca e uso dos profissionais. 

 

Circuito de produtos biológicos da urgência COVID para o laboratório 

 

Os profissionais da urgência COVID informam os profissionais da urgência não COVID da 

necessidade de transportar material biológico para o laboratório e sua celeridade de chegar ao 

laboratório. O AO da urgência não COVID, fazendo-se acompanhar de uma mala de transporte 

de produtos biológicos, dirige-se à zona de transferência de doente - antiga sala polivalente - e 

recebe as amostras biológicas fornecidas pelo profissional da urgência COVID e faz os registos 

necessários. Seguidamente, o AO da urgência não COVID entrega as amostras no laboratório, 

entrando no circuito de material da urgência COVID para o Serviço de Esterilização O AO da 

urgência COVID coloca o material dentro de um saco devidamente fechado e depois dentro da 

caixa. Os profissionais da urgência COVID informam os profissionais da urgência não COVID da 

existência de material para o serviço de esterilização. O AO da urgência não COVID dirige-se à 

zona de transferência de doente - antiga sala polivalente - com um saco limpo e recebe a caixa. 

Fecha o saco e armazena-o na sala de desinfeção 1 para posterior recolha pelo AO do serviço 

de esterilização na periodicidade prevista para a urgência não COVID. No momento de receção 

deste material na urgência não COVID, o AO que o recebe informa o AO da urgência COVID e 

dirigem-se à zona de transferência de doente para entrega do material. 

 

Circuito de recolha de roupa e resíduos da urgência COVID 

 

Estando os sacos da roupa já devidamente fechados e descontaminados, devem ser 

colocados no carrinho para o seu acondicionamento que se localiza em frente ao elevador do 

Bloco Operatório. Os contentores para recolha de resíduos vazios e em uso localizam-se na zona 

delimitada para esse fim, no canto oposto ao quadro elétrico. Os sacos de resíduos já 

descontaminados e fechados são colocados dentro do contentor próprio para o efeito que, após 

selado, é colocado em frente ao elevador do Bloco Operatório. Os profissionais das empresas 

de recolha de resíduos e tratamento de roupa entram na urgência COVID pela porta lateral, junto 

ao elevador do bloco, e recolhem a roupa/resíduos e avisam o AO da urgência COVID para que 

receba os novos contentores de resíduos vazios, e os coloque no respetivo local. Muito 

frequentemente, este processo é supervisionado por um Enfermeiro Especialista em EMC, uma 

vez que entre as suas competências está também a de liderar “(…) o desenvolvimento de 
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procedimentos de controlo de infeção, de acordo com as normas de prevenção, designadamente 

das Infeções (…).” (OE, 2018c: 19364). 

 

1. 1. 2 – Serviço de Cardiologia 
 

 Segundo a DGS (2015c), a rede de referenciação de cardiologia do SNS depara-se com 

diversos desafios desencadeados, sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos 

padrões de doença, inovação tecnológica e mobilidade geográfica. 

Fundamentando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, inerentes à prestação de 

cuidados no seio do SNS e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, 

importa referir que as diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma 

organizada e estruturada entre si, e com os restantes níveis de cuidados. 

Assim, conforme explicitado na Portaria n.º 46/2011, a cardiologia é uma especialidade 

médica com patologia clínica característica, diversificada, com crescente compleição invasiva 

necessitando um conjunto de conhecimento igualmente específico. De entre as suas 

características clínicas sobressai a estreita ligação com a urgência médica. A cardiologia apoia-

se em várias técnicas de diagnóstico que requerem formação singular, com um conhecimento 

alargado das indicações de utilização, execução e interpretação dos resultados (MS, 2011). 

Ainda segundo a mesma publicação, nos últimos anos, à semelhança dos progressos no 

diagnóstico das doenças cardíacas, sobretudo com a introdução da ecocardiografia e a 

expansão das técnicas angiográficas, observou-se igualmente a introdução de um vasto conjunto 

de fármacos que revolucionaram o tratamento destes doentes, levando assim a uma significativa 

redução da morbilidade e mortalidade. 

As técnicas invasivas baseadas no cateterismo cardíaco têm vindo a sofrer uma 

extraordinária expansão, mediante o desenvolvimento de novos dispositivos, permitindo novos 

procedimentos para além da convencional angioplastia coronária. 

O nosso país tem acompanhado esta evolução tecnológica, mediante um considerável 

esforço de investimento, estando hoje acessíveis à generalidade da população as mais 

sofisticadas técnicas.  

 

Caracterização do serviço 

 

O Serviço de Cardiologia, situado no 4º piso da ULSST, tem como missão a prestação de 

cuidados diferenciados na área de cardiologia.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Gabinete de Qualidade e Humanização da 

ULSST, o escalão etário das pessoas internadas na Cardiologia e UCIC é maioritariamente 
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representado dos 65-74 anos e depois dos 75-84 anos de idade, como é possível comprovar na 

tabela 6. 

 
Tabela 6 – Escalão etário das pessoas com alta hospitalar internadas no Serviço de Cardiologia e UCIC 

– 1º semestre de 2021 
 

 

Escalão 
etário 

 

CARDIOLOGIA UCIC Total 

<25 0 1 1 

25-44 2 0 2 

45-64 55 10 65 

65-74 81 22 103 

75-84 75 19 94 

>85 33 12 45 
 

Total 
 

246 64 310 

 
Fonte: ULSST (2021) 

 

Recursos humanos 

 

Por forma a suprir as necessidades existentes no Serviço de Cardiologia, a equipa 

multidisciplinar é constituída por 2 médicos cardiologistas, 18 enfermeiros, 7 AO, 1 assistente 

técnica e 4 técnicas de cardiopneumonologia. A estes elementos somam-se ainda elementos de 

empresas prestadoras de serviços à instituição, como sejam: 

 Rouparia; 

 Limpeza geral e recolha de lixos; 

 Alimentação. 

 

Produção de cuidados 

 

O Serviço de Cardiologia assegura cuidados 24 horas por dia, sendo que os elementos de 

enfermagem são devidamente divididos em três turnos distribuídos ao longo do dia, por forma a 

melhor aceder às necessidades resultantes das suas funções. 

Desta forma, a equipa de enfermagem, recorrendo ao método de trabalho 

responsável/individual, subdivide-se, em cumprimento do plano pré-elaborado e realizado 

semanalmente, da seguinte forma: 

 Turno da manhã – 8:00 às16:30; 

 Turno da tarde – 16 às 24:00; 

 Turno da noite – 23:30 às 8:30. 
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Os elementos que compõem a equipa de enfermagem desempenham funções em sistema 

de roulement, sendo constituída por 18 elementos: 11 enfermeiros, 6 Enfermeiros Especialistas, 

dos quais 1 é especialista em EMC e 5 em Enfermagem de Reabilitação e 1 enfermeiro em 

função de chefia. 

Dado que há necessidade de acompanhar a pessoa aos diferentes procedimentos extra 

hospitalares, destaca-se que existem 8 profissionais da equipa de enfermagem que fazem parte 

de uma escala de profissionais que se deslocam diariamente a acompanhar doentes. 

Quanto à distribuição por turnos, habitualmente, no turno da manhã o rácio é de 1 enfermeiro 

para 9 doente e 2 enfermeiros na UCIC, acompanhados por 2 AO. A variação para o turno da 

tarde tem a ver unicamente com 1 AO. No turno da noite ficam 2 enfermeiros a assegurar o 

serviço, ficando 1 responsável pelas enfermarias e 1 pela UCIC. 

Assim, assegura-se a atividade assistencial de enfermagem nas áreas específicas de: 

Síndromes Coronárias Agudas; Valvulopatias; Insuficiência Cardíaca Descompensada; 

Implantação de dispositivos cardíacos, nomeadamente pace-maker, cardioversor desfibrilhador 

implantável (CDI), cardiac resynchronization therapy defibrillator (CRT-D), cardiac 

resynchronization therapy pacemaker (CRT-P), registador de eventos de arritimia, tais como 

bradi  e taquidisritmias, insuficiências cardíacas em jovens com pericardites, miocardiopatias; 

Ablação de fibrilação auricular (FA); Crioablação de focos ectópicos dos vasos pulmonares; Tilt 

Teste; Transporte de doentes para Cateterismo Cardíaco, Angioplastia, Cirurgia Cardíaca, 

Consulta de Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular; Cintigrafia de perfusão do miocárdio, 

angiotomografia (Angio-TC) e consulta de estomatologia. 

Embora esteja em vigor a distribuição da equipa acima referida, ressalva-se que existe 

sempre colaboração entre os elementos dos diferentes sectores, importando ainda realçar que 

todos os enfermeiros têm como objetivo a prestação de cuidados de excelência, regendo-se pelo 

cumprimento dos padrões de qualidade determinados pela OE, bem como pelo cumprimento do 

REPE e do código deontológico da enfermagem. A nível interno são ainda cumpridas todas as 

recomendações e normas do GCLPPCIRA. 

Tendo em conta o contexto de pandemia, foram adotados os critérios da instituição, sendo 

que para que a pessoa siga para a UCIC, é previamente testada, bem como para os 

procedimentos que se venha a efetuar. 

Em caso de haver uma pessoa que seja diagnosticada com COVID, procede-se à aplicação 

das normas de isolamento em vigor no hospital. 
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2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo irá ser abordado o modelo teórico de Kaharine Kolcaba «A Mudança da 

Prática Baseada na Evidência», bem como o enquadramento da temática desenvolvida no 

Estágio Final. 

O REPE define o enfermeiro especialista é como um: 

 

“Enfermeiro habilitado com um curso de especialização em enfermagem ou com um 
curso de estudos superiores especializados em enfermagem, a quem foi atribuído um 
título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para 
prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de enfermagem 
especializados na área da sua especialidade.” (MS, 1996: 2960). 

 Assim, e desde longa data os enfermeiros procuram a excelência no seu cuidar á pessoa 

desde que Florence Nightingale iniciou os seus estudos sobre os processos de cuidar a pessoa. 

Inúmeros profissionais de saúde têm procurado a melhoria da qualidade dos cuidados através 

de diversas iniciativas, por forma a defender a prática baseada na evidência [PBE], apresentando 

os respetivos resultados (Larrabee, 2011). 

Para Benner (2001), a experiência é necessária para a perícia, e o saber-fazer é adquirido 

pela experiência, referindo ainda, que o enfermeiro perito apercebe-se da situação como um 

todo, utilizando como paradigma de base situações concretas que já experienciou, orientando-o 

de modo directo ao cerne do problema, não atendendo a um grande número de considerações 

inúteis. Cita igualmente que o conhecimento prático adquire-se com o tempo, e os enfermeiros 

nem sempre se apercebem  dos seus progressos, sendo necessário definir estratégias para que 

haja um conhecimento desse saber-fazer, para que este possa ser desenvolvido e melhorado. 

Por esse motivo, os conhecimentos incluídos na perícia clínica são a chave do progresso da 

prática de enfermagem, bem como do desenvolvimento da ciência de enfermagem . 

 Assim, a enfermagem é uma combinação de teoria e prática, na qual a teoria guia a pratica 

e a prática a teoria, coo intuito de desafiar qualquer tentativa filosófica a identificar qual delas é 

superior (Dreyfus & Dreyfus, 1980). Nunes (2018) acrescenta que a prática de enfermagem tem 

uma origem multifacetada, uma vez que a evidência científica não consiste na única ferramenta 

que os enfermeiros utilizam na praxis diária, pois também recorrem à experiência adquirida e às 

suas próprias aprendizagens pessoais. 

Considerando a grande variabilidade envolvida na prestação de cuidados de enfermagem 

no que concerne às qualificações e experiências dos profissionais, às práticas especificas dos 
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serviços em que trabalham e às orientações políticas e estruturais estabelecidas, importa 

considerar o tema da melhoria da qualidade dos cuidados prestados como uma preocupação 

constante e abrangente. 

Citando Larrabee (2011: 14), “O grau em que os serviços de saúde são prestados à pessoa 

e às populações aumenta a probabilidade de se atingir os resultados desejados de saúde, sendo 

consistentes com o conhecimento do profissional.“. Desta forma, a prática baseada na evidência 

[PBE] em enfermagem centra-se na ideia de que as práticas médicas devem ser desenvolvidas 

e adaptadas com base num ciclo contínuo de evidências, teoria e pesquisa. Conforme as 

mudanças na prática estimulam novas pesquisas, as teorias desenvolvidas a partir dessa 

pesquisa servem como evidência para produzir mais mudanças na prática. A implementação 

dessa prática, também chamada de revisão sistemática, requer a revisão de tais pesquisas com 

a intenção de direcionar e melhorar os cuidados. 

 A definição dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica constitui um referencial, uma prática especializada que estimula a reflexão e a 

criação de projetos de melhoria contínua da qualidade. Para tal, é necessário respeitar um 

conjunto de ações que implicam a tomada de decisão, baseada na informação relevante e 

potenciais consequências de cada alternativa e recurso, e que determina a intervenção 

especializada do enfermeiro. 

Sendo os cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica,  

 

“(…) cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma 
ou mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e 
permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando 
incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total.” (OE, 2018c: 19362). 

São cuidados que 

 

“(…) exigem observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e 
sistematizada de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação da 
pessoa alvo de cuidados, de prever e detetar precocemente as complicações, de 
assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil.” (OE, 2015b: 
17241). 

 

2. 1 – A ENFERMAGEM E A MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA – MODELO 

TEÓRICO DE KOLCABA 

 

De acordo com Kolcaba (2003), o doente consiste num indivíduo, afetado no seu conforto, 

ainda que possam ser manipulados para se atingir o conforto família ou comunidade que 

necessita de cuidados de saúde, enquanto o ambiente remete para os vários aspetos que o 
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rodeiam. Já a saúde, por sua vez, é definida pela autora como remetendo para o ótimo 

funcionamento da pessoa doente, sendo facilitado pelo alcance do conforto. Na verdade, o 

enfermeiro objetiva intervir, e de forma intencional, para confortar as necessidades da pessoa 

doente, implementando, para tal, várias medidas de conforto que solucionem essas 

necessidades.  

Para Kolcaba (2003), o conforto é um estado holístico e bastante complexo, um resultado 

desejado, significativo e essencial no âmbito dos cuidados de saúde. Com base nos 

pressupostos da teoria desenvolvida pela teórica, o conforto consiste, num estado, no qual estão 

satisfeitas as necessidades básicas da pessoa, designadamente a nível dos estados de alívio, 

calma e transcendência. Em termos mais concretos, o estado de calma está relacionado com 

um estado de tranquilidade, de contentamento ou de satisfação; o estado de alívio remete para 

um estado de ter um desconforto ou uma necessidade específica realizada; e o estado de 

transcendência, por fim, está associado a um estado no qual se consegue estar acima da dor ou 

dos problemas. No entanto, é importante referir que estes três estados são desenvolvidos em 

quatro contextos distintos, mais concretamente: 

 Contexto físico; 

 Contexto psicoespiritual; 

 Contexto ambiental; 

 Contexto sociocultural. 

O contexto físico do conforto remete para fatores que afetam o estado físico da pessoa 

doente, como o seu repouso e relaxamento, e para fatores relacionados com a doença, tal como 

a dor e outros sintomas. O contexto psicoespiritual, por sua vez, está associado à fé em Deus, a 

ser independente, a sentir-se relaxado, a estar informado e a sentir-se útil. Este contexto combina 

a componente emocional, mental e espiritual do indivíduo, englobando tudo o que traz significado 

para o mesmo e que melhora a sua autoestima, autoconceito, sexualidade e a relação com um 

ser transcendente e superior. Já o contexto ambiental está relacionado com a estar atento às 

várias condições e influências externas, mais precisamente ao ruído, ao ambiente, à 

temperatura, à cor, à luz, ao acesso à natureza ou à vista das janelas. Finalmente, o contexto 

sociocultural depende do cuidado fornecido pelos profissionais de saúde, incluindo as suas 

atitudes, a continuidade dos cuidados, o seu envolvimento nos cuidados, o estarem bem 

informados, a participação no plano de cuidados e a tomada de decisão durante o processo. No 

entanto, o conforto social da família é extremamente importante, pois faz com que a pessoa 

doente se sinta em casa, valorizado, inteligente e importante, englobando os aspetos financeiros, 

educacionais e de suporte, bem como a atenção aos costumes e tradições dois seus familiares 

(Kolcaba, 2003).  
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Na sua teoria, Kolcaba também faz referência ao cuidado de conforto na pessoa doente, 

preconizando que é de fundamental importância que os profissionais de saúde compreendam a 

pessoa doente e a sua família, bem como as intervenções mais adequadas para proporcionar o 

melhor conforto possível à pessoa doente. Por conseguinte, é crucial que se proceda ao 

levantamento de determinadas questões, mais precisamente para a elaboração de um plano de 

cuidados integrado e centrado na pessoa doente, almejando-se sempre a promoção do seu 

conforto e dos seus familiares, e inclusive o dos próprios profissionais de saúde (Kolcaba, 2003).  

Assim sendo, Kolcaba argumenta que algumas questões devem ser colocadas, diretamente 

relacionadas com o facto de a intervenção ser, de facto, uma medida promotora de conforto, de 

promover conforto para a pessoa correta, das informações necessárias a nível do estado de 

conforto poderem ser adquiridas por parte dos profissionais de saúde e das melhores medidas a 

tomar para que a pessoa doente e a sua família estejam, de facto, em conforto durante todo o 

processo terapêutico (Kolcaba, 2003).  

É de salientar que Kolcaba também enfatiza que o cuidado de conforto holístico é, de facto, 

consistente com uma boa morte, visto que cada participante é percursor e que todas as 

intervenções são direcionadas para os seus próprios objetivos (Kolcaba, 2003). Assim, constata-

se que o conforto total engloba uma revisão da vida, relacionamentos devidamente resolvidos e 

esperança para uma libertação pacífica. 

Por fim, é importante acrescentar que Kolcaba também propõe um instrumento em particular 

para medir o conforto, o General Comfort Questionnaire, o qual foi desenvolvido a partir da sua 

estrutura taxonómica, permitindo avaliar a efetividade de uma determinada intervenção e 

possibilitando, portanto, aferir o grau de conforto obtido quando as necessidades de conforto são 

consideradas como tendo sido atendidas por parte do doente (Mussi, 1996; Kolcaba, 2003). 

 

2. 2 – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

Sendo as pessoas acometidos pelo AVC os objetos do nosso estudo, evidenciamos que 

neste subcapítulo será descrita uma fundamentação da temática em estudo. Assim, numa 

primeira parte realizar-se-á uma abordagem epidemiológica, fisiopatológica, preventiva e 

referente ao tratamento dessa patologia. Posteriormente focalizar-nos-emos no AVC isquémico 

e nas suas abordagens terapêuticas específicas, culminando nas principais complicações 

associadas à instalação fisiológica desta patologia. 

O AVC consiste num distúrbio súbito de ordem neurológica, podendo ser isquémico, quando 

ocorre interrupção do fluxo sanguíneo, ou hemorrágico, quando ocorre uma hemorragia cerebral. 

Numa definição mais específica, Garcia & Coelho (2009) referem que essa patologia também 
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pode ser designada por apoplexia ou ictus, que na expressão latina significa pancada rápida, e 

que é possível de se caracterizar como isquémico, se resultar de determinando enfartes, ou como 

hemorrágico, se derivar de hematomas, com sangue acumulado, ou de hemorragias, se o 

sangue infiltrar o parênquima cerebral ou se espalhar pelo líquido cefalorraquidiano (LCR), 

ocorrendo numa relação de 85% para 15%, respetivamente. Os mesmos autores salientam 

igualmente que, por vezes, a isquémia e a hemorragia podem ocorrer simultaneamente. 

O acidente cerebrovascular é, em geral, um episódio agudo e, na grande maioria das vezes, 

uma perturbação neurológica que atinge a sua máxima expressão no espaço de segundos ou 

minutos, podendo ser mesmo considerada uma agressão hemodinâmica cerebral (Garcia & 

Coelho, 2009). Segundo Tuna & Pereira (2011: 301) refere-se a um “(…) síndrome clínico 

caraterizado por sinais e sintomas neurológicos deficitários não convulsivos com instalação 

aguda e com duração superior a 24h, secundários à perda focal de função cerebral causada por 

hemorragia espontânea ou isquemia.”. 

Atualmente, o AVC é considerado a maior causa de morte e perda de funcionalidade do 

mundo, evidenciando-se mais de 13 milhões de novos casos anualmente. Em Portugal, foi 

responsável, em 2018, por mais de onze mil mortes, correspondendo a 9.9% da mortalidade 

nacional nesse ano (INE, 2020). De facto, para a além da mortalidade, também a elevada 

morbilidade representa uma relação com estas doenças, pelo que, cada vez mais devem ser 

encaradas grave problema de saúde pública. A OMS (2015) realça que provoca incapacidade e 

necessidade de assistência nas atividades de vida diária à pessoa, proporcionada por cuidadores 

informais, pelo sistema de saúde ou por outras instituições sociais. 

Embora possa ocorrer em qualquer idade, a maioria verifica-se em adultos de meia-idade e 

idosos. É ainda a segunda causa mais comum de demência, a causa mais frequente de epilepsia 

no idoso e de depressão (Steiner et al., 2021). Collins (2007), refere mesmo que o AVC pode 

transformar qualquer pessoa, com uma individualidade, relacionamentos e planos próprios, num 

doente com compromissos mentais, funcionais e até de dignidade, podendo devastar a sua 

qualidade de vida. 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um aprofundamento do conhecimento sobre a 

patologia cerebrovascular, o qual tem levado ao reconhecimento da sua prevenção, sobretudo 

através do controlo dos fatores de risco, do seu tratamento, com recurso a novas terapêuticas 

farmacológicas, cirúrgicas e neuro-radiológicas, com apoio de procedimentos especializados de 

enfermagem e da sua recuperação, recorrendo a técnicas fisiátricas (Oliveira et al., 2010).  

Se a estes fatos acrescentarmos que as tendências demográficas caminham no sentido do 

envelhecimento da população, é muito provável que exista um progressivo aumento da 

necessidade de cuidados de saúde, não podendo o impacto em termos de saúde pública e em 
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termos financeiros ser ignorado, na medida em que irá absorver uma considerável proporção 

dos orçamentos dos sistemas de saúde e consequentemente dos cuidados de saúde (DGS, 

2001).  

Após a abordagem apresentada, podemos referir que a prevenção e tratamento do AVC 

devem ser consideradas prioridades de saúde pública, pelo impacto socioeconómico que 

acarretam para a sociedade e particularmente pelas consequências devastadoras para a pessoa 

e família. Por estes motivos, é fundamental que os enfermeiros compreendam as repercussões 

do AVC no doente e família, para que possam adequar os seus cuidados às verdadeiras 

necessidades apresentadas.  

 

Avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 

O reconhecimento atempado e uma avaliação adequada são críticos para potenciar 

resultados clínicos positivos em situações de AVC. De facto, os benefícios do tratamento tendem 

a diminuir com a demora do seu diagnóstico, atuando como fator determinante das 

consequências do AVC para o doente e potencialmente para a sua sobrevivência (Moulin & Leys, 

2019). Neste âmbito, é essencial assegurar cuidados de qualidade e que promovam a segurança 

dos doentes através da realização de uma eficaz avaliação inicial a essas pessoas (GBD 2016 

Neurology Collaborators, 2019).  

Para tal, existem variados instrumentos destinados a promover uma avaliação inicial eficaz 

da pessoa com sintomas sugestivos de AVC (Meyran, Cassan, Avau, Singletary, & Zideman, 

2020). Reveremos de seguida alguns, de acordo com a sua relevância e utilidade clínica em prol 

do diagnóstico diferencial eficiente, e que se encontram resumidos na tabela 7:  
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Tabela 7 – Escalas de diagnóstico inicial de AVC 
 

 
ESCALA 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS AVALIADOS 

NIHSS  
 

National Institute 
of Health 

Stroke Scale  

 Escala com onze itens que visam 
avaliar possíveis défices neurológi-
cos; 

 

 Pontuação entre 0-49: 
o Nível de consciência; 
o Desvio ocular; 
o Função motora e sensitiva dos 

membros; 
o Ataxia; 

 

CPSS  
 

CincInati 
Prehospital 

Stroke Scale  

 Escala pré-hospitalar utilizada para 
identificar doentes com AVC e que 
podem ser candidatos a tratamento 
trombolítico; 

 

 Avalia a presença ou ausência de 3 
itens:  
o Paralisia facial;  
o Diminuição da força no braço – 

assimetria; 
o Dificuldade em falar - disar-

tria/afasia; 
 

LAPSS  
 

Los Angeles 
Prehospital 

Stroke Scale  

 Desenvolvida especificamente 
para contexto pré-hospitalar; 

 Avalia numa página 4 itens: 3 da 
história do doente e 1 sobre a glicé-
mia capilar; 

 Permite identificar pessoas com 
AVC agudo e excluir os aspetos 
que mimetizam o AVC; 

 

 História do doente: 
o Idade;  
o Ausência de epilepsia;  
o Duração sintomas <24 horas;  
o Não dependente; 

 Glicémia capilar entre 60 e 400; 
 Assimetria unilateral 

o Facial;  
o Força da mão;  
o Força do braço; 

 

RACE  
 

Rapid Arterial 
oCclusion 
EvaluatIon  

 Instrumento que permite avaliar a 
gravidade do AVC e detetar doen-
tes com AVC agudo e oclusão de 
um grande vaso; 

 

 Pontuação total entre 0-9: 
o Paralisia facial  0-1-2; 
o Função motora membro supe-

rior  0-1-2; 
o Função motora membro infe-

rior  0-1-2; 
o Desvio óculo-cefálico  0-1; 
o Hemiparesia direita e afasia  

0-1-2; 
o Hemiparesia esquerda e ag-

nosia  0-1-2. 
 

 
Fonte: Lavinha (2019) 

 
Face, Arm, Speech, Time – FAST  

 

O instrumento Face, Arm, Speech, Time [FAST] foi criado em 1998 por uma equipa 

multidisciplinar composta por médicos, equipas de resposta pré-hospitalar e profissionais de 

serviços de urgências. Este surge como um meio para agilizar a identificação do AVC e deriva 

de uma revisão dos instrumentos já existentes neste âmbito na América do Norte e da sua 

utilidade clínica comprovada (Harbison et al., 2003). 

A escala FAST avalia os movimentos faciais, no sentido de identificar o lado da face com 

paralisia, os movimentos dos membros superiores, no sentido de identificar qual evidencia perda 
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de força, e a capacidade para falar, no sentido de avaliar a capacidade de articular palavras e 

discurso. Caso uma ou mais destas condições se verifique, a escala aponta positivamente para 

a presença de AVC. A duração do episódio é também analisada (Harbison et al., 2003). 

É uma ferramenta que, apesar de poder ser útil em contexto pré-hospitalar, é limitada e 

passível de indução de erro, uma vez que o seu resultado está associado à circulação anterior, 

podendo ser positivo em situações que não correspondem a AVC e negativo em situações de 

AVC (Berglund, Svensson, Wahlgren, & Von Euler, 2014). 

 

National Institute of Health Stroke Scale – NIHSS 
 

A escala National Institute of Health Stroke Scale [NIHSS] é um instrumento amplamente 

utilizado, tendo sido desenvolvido por investigadores do Centro de AVC da Universidade de 

Cincinnati. Possui onze itens que visam avaliar possíveis défices neurológicos do individuo 

comumente associados a situações de AVC, nomeadamente o nível de consciência, desvio 

ocular, função motora e sensitiva dos membros e ataxia. A aplicação é rápida, podendo demorar 

apenas até oito minutos, e atingir um máximo de quarenta e dois pontos, coincidente com 

situações de coma (Lavinha, 2019). 

 

Cincinnati Prehospital Stroke Scale – CPSS 
 

A escala Cincinnati Prehospital Stroke Scale [CPSS] foi desenvolvida em 1999 a fim de 

identificar, em contexto pré-hospitalar, pacientes com suspeita de AVC e necessidade de 

terapêutica trombolítica. A sua formulação é uma simplificação da NIHSS e visa situar a 

probabilidade da situação clínica evidente consistir um AVC ou não, baseando-se para tal em 

três variáveis-chave: paralisia facial, disartria e falta de força num membro superior. De acordo 

com este instrumento, basta que uma das três seja identificada para se confirmar a suspeita de 

AVC (Kothari, Pancioli, Liu, Brott, & Broderick, 1999). 

A precisão da CPSS está validada na literatura, tendo-se encontrado níveis excelentes de 

concordância entre os seus resultados e as avaliações médicas. Ademais, a sensibilidade da 

mesma possibilita a ativação de recursos adequados no âmbito da admissão hospitalar, 

minimizando as falhas na sinalização de AVC (Kothari et al., 1999; Studnek, Asimos, Dodds, & 

Swanson, 2013). 

Em suma, a CPSS é considerada uma poderosa ferramenta de deteção precoce de AVC, 

apresentando alta precisão e sensibilidade e potenciando, assim, a correta mobilização de 

recursos médicos e a obtenção de resultados clínicos vantajosos para as pessoas (Zohrevandi, 

Kasmaie, Asadi, Tajik, & Roodpishi, 2015). 
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Los Angeles Prehospital Stroke Scale – LAPSS 
 

A escala Los Angeles Prehospital Stroke Scale [LAPSS] foi desenvolvida em linha com as 

anteriores e aborda, nomeadamente: história do doente, glicémia capilar e assimetria unilateral. 

Esta escala permite não só a identificação da suspeita de AVC agudo comum, como possibilita 

a exclusão de mimetizadores dos seus sintomas neurológicos (Lavinha, 2019). 

A investigação comprovou que a LAPSS tem um elevado grau de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo e precisão (Kidwell, Starkman, Eckstein, Weems, & Saver, 2000). 

Contudo, o seu valor discriminante para o AVC face a mimetizadores é limitado, exigindo uma 

formação complementar das equipas clínicas para operacionalização de um diagnóstico 

diferencial ativo (Chen et al., 2013).  

 

Rapid Arterial oCclusion Evaluation – RACE 
 

A escala Rapid Arterial oCclusion Evaluation (RACE) possibilita a identificação de sintomas 

de AVC agudo e oclusão de grande vaso, pela avaliação dos seguintes fatores: paralisia facial, 

função motora do braço, função motora da perna, desvio conjugado do olhar, afasia ou agnosia. 

É considerada fiável e com elevado valor preditivo, tendo potencial para assumir um lugar de 

destaque no âmbito do desenvolvimento da terapia de revascularização endovascular (Ossa et 

al., 2014).  

 

Via Verde AVC 

 

Estando o AVC associado à morte de células cerebrais, da espinal medula e da retina, e 

considerando a gravidade de défices motores, sensitivos e/ou cognitivos que desta derivam, em 

Portugal implementou-se a VVAVC. Esta visa “(…) agilizar os procedimentos no transporte do 

doente do local onde se inicia o quadro vascular até à porta da unidade hospitalar e desta até à 

administração daquela terapêutica [trombolítica] (…)” (DGS, 2010, citado por Nunes, 2014: 22). 

A VVAVC integra três dimensões: 

 Pré-hospitalar – Relativa aos procedimentos a realizar entre o primeiro contacto com a 

pessoa com suspeita de AVC, no local onde se encontra, até à entrada no hospital; 

 Intra-hospitalar – Associada a toda a prestação de cuidados fornecida em contexto hos-

pitalar, desde a entrada do utente até à alta clínica; 

 Inter-hospitalar – Relativa à articulação entre diferentes hospitais, no âmbito do diagnós-

tico e tratamento de AVC, quando necessário.   
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A figura 1 enquadra os procedimentos específicos da Via Verde AVC, em formato de 

algoritmo: 

 

Figura 1 – Algoritmo da Via Verde AVC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGS (2017) 
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A avaliação clínica, neurológica e monitorização recorre à escala NIHSS. Finalizado o 

diagnóstico, aplicada a terapêutica e estabilizado o utente, este pode ser transferido, quando 

necessário, para uma de três Unidades de AVC, cujo objetivo é  

 

“(…) reduzir o internamento em hospitais de agudos, a incapacidade funcional e as 
complicações pós AVC e o número de doentes que necessitem de cuidados de 
enfermagem em casa ou nas Unidades de doentes crónicos, assim como facilitar o 
retorno de uma grande proporção de doentes ao seu ambiente familiar e, tanto quanto 
possível, ao seu local de trabalho” (DGS, 2001, citado por Nunes, 2014: 21). 

Existem três tipos de Unidades de AVC, nomeadamente: 

 Nível A – Centrais, com grande diferenciação para prestar cuidados a pessoas com AVC, 

tendo serviços como urgência externa, imagiologia, neurorradiologia de intervenção, neu-

rocirurgia, entre outros; 

 Nível B – Regionais, com menor diferenciação que as anteriores, mas com recursos para 

fazer fibrinólise intravenosa, mas não procedimentos intra-arteriais; 

 Nível C – Locais, são as menos diferenciadas e funcionam em articulação com as demais 

(DGS, 2017). 
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3 – PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

Neste capítulo será apresentado o nosso PIS, desenvolvido num SU, na área da qualidade 

e segurança dos cuidados de enfermagem à Pessoa em Situação Crítica com sintomas 

sugestivos de AVC. A partir da problemática identificada no SU da ULSST, recorremos à 

metodologia de trabalho de projeto que nos possibilitou sistematizar a nossa intervenção ao 

longo das diferentes etapas. 

De acordo com Ferrito, Nunes & Ruivo (2010: 2), “A metodologia de Projecto, baseia-se 

numa investigação centrada num problema real identificado e na implementação de estratégias 

e intervenções eficazes para a sua resolução. Esta metodologia através da pesquisa, análise e 

resolução de problemas reais do contexto é promotora de uma prática devidamente 

fundamentada e baseada em evidência.”. 

Esta é constituída por 5 etapas que se dividem em: 

 Diagnóstico da situação; 

 Definição dos objetivos; 

 Planeamento; 

 Execução e avaliação; 

 Divulgação dos resultados – Relatório (Ferrito et al., 2010). 

 

3.1 – ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA 

 

Considerando o capítulo anterior onde descrevemos o SU da ULSSST, pareceu-nos 

relevante referir que no período compreendido entre janeiro e outubro de 2021, foram assistidas 

253 pessoas pela via Verde AVC, das quais 58% ficaram internadas, como é possível confirmara 

na tabela 3. No que respeita aos dados relativos ao número de abandonos do SU apresentados 

na tabela 2, não podemos afirmar que algum doente possa ter tido AVC, pois corremos o risco 

de ter alguma situação não identificada, uma vez que as pessoas com esta patologia devem ser 

avaliadas e tratadas de uma forma rápida e segura. Para isso, cada SU deve dispor de um 

esquema de abordagem específico, dirigido ao doente com sintomatologia sugestiva de AVC. 

De facto, na norma n.º 002/2015, a DGS refere que desde 2015 que os hospitais em território 

nacional devem ter implementadas normas clínicas relativas à Via Verde Coronária e à Via Verde 

AVC (DGS, 2015a). Estas vias podem ser  
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“(…) definidas em função de uma estratégia organizada para a abordagem, 
encaminhamento e tratamento mais adequado, planeado e expedito, nas fases pré e 
intra-hospitalares, de situações clínicas mais frequentes e/ou graves que importam ser 
especialmente valorizadas pela sua importância para a saúde das populações.” 
(Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares [CNPDC], 2007: 38-39). 

Assim, a DGS emitiu a norma n.º 015/2017 onde refere que a VVAVC “(…) traduz o conceito de 

obviar quaisquer situações que provoquem atrasos no acesso da pessoa com suspeita de AVC, 

desde a porta de casa ou de qualquer outro local até à porta da unidade de saúde adequada (VV 

pré-hospitalar) e desta até ao início do tratamento adequado (VV intra-hospitalar).” (DGS, 2017: 

17). 

Concomitantemente aos problemas de mobilidade e mortalidade associados, o AVC origina 

também um elevado consumo de recursos e encargos por parte do SNS. Esta problemática exige 

gerir e avaliar continuadamente o impacto de variadas estratégias sobre a melhoria do processo 

ligado à qualidade dos cuidados, pelo que os sistemas de saúde precisam de analisar vários 

cenários, como o concetual, organizacional e logístico, de modo a conseguirem dar resposta à 

procura crescente de cuidados de uma população com diferentes necessidades (Goes et al., 

2020).  

A enfermagem é considerada uma disciplina capaz de contribuir claramente para o 

cumprimento dessas necessidades, através de um sistema de prestação de cuidados de saúde 

proficiente, na melhoria do estado de saúde das pessoas, pois tem como padrões de qualidade: 

a organização de serviços; conceitos teóricos para orientar a prática; recolha de dados; 

diagnóstico de enfermagem; planeamento e continuidade no cuidado; intervenção, avaliação; 

colaboração multiprofissional; pesquisa; ética e desenvolvimento profissional (Goes, Lopes, 

Marôco, Oliveira e Fonseca, 2021). Essa capacidade é evidenciada pela OE no documento 

referente aos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, onde se encontra descrito 

que esses cuidados incentivam a uma avaliação dos resultados sensíveis às intervenções do 

enfermeiro, numa perspetiva de observar o seu contributo para a obtenção de ganhos em saúde 

(OE, 2001). Irvine, Sidani & Hall (1998) e Doran e Pringle (2011) acrescentam que os cuidados 

de enfermagem são produtores de resultados para os sistemas de saúde, com melhoria da 

eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade  

O cuidado de enfermagem à PSC tem evidenciado um claro impacto ao nível dos ganhos 

em saúde, revelando-se imprescindível na melhoria da qualidade de vida em saúde, uma vez 

que de acordo com Goes et al. (2020), os enfermeiros pode contribuir para que as pessoas 

tenham condições para prolongar, ao máximo, a sua condição de saúde, colocando o indivíduo 

no centro da atividade do sistema de saúde.  
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A enfermagem praticada no SU pode efetivamente marcar a diferença no atendimento da 

pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC, pelo que é fundamental a utilização de escalas 

validadas para uma avaliação da pessoa de forma mais eficaz. De acordo com a DGS (2017), 

se uma pessoa presentar dificuldade em falar, desvio da comissura labial e falta de força num 

membro, suspeita -se imediatamente de AVC. Tendo em conta estes sinais e os parâmetros que 

são avaliados na Escala de Cincinnati, pode-se constatar a evidente necessidade de utilização 

desta escala em contexto clínico, como forma complementar de avaliação da pessoa com 

suspeita de AVC. Deste modo, a aplicação de uma escala que complemente a avaliação da 

pessoa com suspeita de AVC contribuirá para a ativação precoce da via verde AVC, 

proporcionando uma melhoria da segurança dos doentes que, de acordo com o Plano Nacional 

para a Segurança dos Doentes [PNSD] 2015-2020 “(…) é uma responsabilidade de equipa, que 

mobiliza as competências individuais de cada um dos seus elementos e implica a gestão 

sistémica de todas as atividades.” [MS – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

da Saúde, 2015: 3882-(2)]. 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem face à pessoa com suspeita de AVC  

 

Middleton, Grimley & Alexandrov (2015) postulam seis práticas-chave para melhorar a 

qualidade da atuação dos enfermeiros face a suspeitas de AVC. Essas práticas alinham-se com 

as possíveis melhorias identificadas no âmbito dos processos já implementados, sendo a maioria 

já trabalhadas no âmbito da VVAVC. Não obstante, destacamos a primeira e mais relevante, que 

diz respeito à necessidade de os enfermeiros recorrerem a instrumentos de triagem rápida 

suportados por evidências científicas em contextos similares, como a FAST, a CPSS ou a 

LAPSS. Esta prática tem impacto na redução da perda de funcionalidade do utente, assim como 

na mortalidade. Mais recentemente, Alijanpour, Mostafazdeh-Bora, & Ahangar (2021), 

caracterizam a CPSS como uma ferramenta de triagem especialmente valiosa, sendo de fácil e 

rápida aplicação e altamente específica. Considerando a grande variabilidade envolvida na 

prestação de cuidados de enfermagem no que concerne às qualificações e experiências dos 

profissionais, às práticas especificas dos serviços em que trabalham e às orientações políticas e 

estruturais estabelecidas no território, importa considerar o tema da melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados como um tema que se estende além-fronteiras. Assim, a escala CPSS pode 

constituir um elemento de uniformização sem barreiras que, dada a sua simplicidade, permita 

padronizar as práticas de avaliação inicial dos utentes com suspeita de AVC e, assim, garantir 

uma prestação de cuidados padronizada e com base em evidências.  
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Os profissionais de enfermagem desempenham um papel fundamental na rápida 

identificação e triagem de pacientes com AVC, avaliação inicial e coordenação do fluxo oportuno 

de utentes com AVC através dos sistemas de saúde. Assim, são elementos decisivos para 

assegurar uma rápida resposta, possibilitando uma prestação de tratamentos críticos em tempo 

útil, assim como a adequada transferência no âmbito de uma avaliação contínua para diagnóstico 

e tratamento adicional (Middleton et al., 2015). 

Um estudo realizado no Reino Unido sinalizou melhoria na qualidade do atendimento e 

menor mortalidade em unidades de saúde com um rácio igual ou superior a 3 enfermeiros por 

10 utentes. O estudo também descobriu que os pacientes internados com um rácio de 1,5 

enfermeiros por 10 utentes num dado fim-se-semana apresentaram uma taxa de mortalidade 

ajustada em 30 dias significativamente maior, quando comparado ao rácio de 

profissionais/doentes acima referido, sendo essas taxas de 15,2% e 11,2%, respetivamente 

(Middleton et al., 2015; Bray et al., 2014). Sendo a prevalência de AVC tão significativa, poderá 

ser pertinente desenvolver um papel de enfermeiro especialista em AVC, de forma semelhante 

ao que acontece noutros países. Atualmente, em Portugal esse cenário e consequente 

qualificação e carreira não estão estruturadas, podendo tal estar associado a constrangimentos 

orçamentais. Não obstante, este investimento poderá promover uma prática mais avançada e 

autónoma no âmbito da gestão de pacientes com AVC por profissionais de enfermagem, 

remetendo em última análise para melhores resultados de saúde dos pacientes (Sousa, 2016).  

Em suma, as considerações apontadas quanto à melhoria da qualidade dos cuidados de 

enfermagem face a suspeitas de AVC remetem para a definição de qualidade, que consiste num 

“(…) conjunto de atributos e características de uma entidade ou bem que determinam a sua 

aptidão para satisfazer as necessidades e expectativas da sociedade;” (Ministério da Economia, 

2004: 3615). Saturno et al. (1990), citado em DGS, (2015b: 16) acrescentam que a DGS define 

qualidade em saúde da DGS “(…) como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e que 

consiga a adesão e satisfação do cidadão.” Estas definições alinham-se também com critérios 

que vão além do despenho e processo, como a equidade e satisfação, remetendo para 

desfechos mais favoráveis e consistentes com os melhores conhecimentos e práticas, 

decorrentes de evidências robustas e recentes, continuamente analisadas, desenvolvidas e 

validadas.  
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3. 2 – METODOLOGIA 

 

3. 2. 1 – Diagnóstico de situação 

 

Na etapa de diagnóstico de situação procurámos a evidência acerca da problemática 

identificada, através da realização de uma revisão sistemática, focada na questão «Quais os 

principais benefícios na melhoria da avaliação inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de 

Acidente Vascular Cerebral, através da aplicação de escalas de avaliação inicial em contexto de 

urgência?», evidenciada na tabela 8. Para tal, foi efetuada pesquisa nas bases de dados 

científicas Ebsco Host/ Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) e Cochrane em junho de 2021, em texto completo, analisado por pares e em língua 

inglesa, com recurso às palavras-chave «Medical-Surgical Nursing», «Stroke», «Initial stroke 

assessment scales» «Project Methodology». 

 

Tabela 8 – Formulação da questão problema segundo a mnemotecnia PICO 
 

P População Quem foi estudado? 
Pessoas com sintomas 

sugestivos de AVC 

I Conceito O que foi estudado? 
Uso das diferentes 

escalas de avaliação AVC 

C Contexto Local do estudo? S. Urgência 

O Outcomes  Resultados 
Benefícios na avaliação 

inicial 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como principais resultados da nossa revisão sistemática, destacamos a apresentação do 

seu conteúdo de forma lógica e em formato descritivo, alinhado com o objetivo e o escopo da 

revisão (Godfrey & Harrison, 2017). Essa revisão permitiu identificar quais as intervenções 

promotoras do uso de escalas de avaliação AVC na avaliação inicial e as principais complicações 

que surgem à pessoa com sintomas sugestivos de AVC. 

O AVC é considerado a segunda causa de mortalidade e uma das principais causas de 

morbidade em todo o mundo e, de acordo com Zangi et al. (2021), o AVC isquémico agudo 

consiste numa emergência médica que também leva à perda de anos úteis de vida.   

Os diagnósticos incorretos de AVC e de acidente isquémico transitório [AIT] podem impedir 

o início da prevenção secundária, resultando em efeitos adversos para o doente. Este facto é 

comprovado por Wallace & Liberman (2021), que afirmam que a falha em diagnosticar AVC e 
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AIT em tempo hábil é uma fonte importante de danos para o doente relacionado com 

diagnósticos.  

Desta forma, a deteção precoce do AVC e AIT no ambiente pré-hospitalar, permite minimizar 

as consequências dessas patologias, uma vez que diminui os atrasos no tratamento. Pois, para 

Kothari et al. (1999), o reconhecimento precoce e a avaliação médica imediata são fundamentais 

para o uso de terapia trombolítica para doentes com AVC isquémico agudo.  

Este reconhecimento e avaliação precoce tem-se mostrado numa preocupação de longa 

data, com o objetivo de minimizar lesões, bem como promover um tratamento mais célere, 

melhorando desta forma a qualidade de vida à pessoa. Torna-se assim, premente a aplicação 

de escalas de avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC. 

Zhelev, Walker, Henschke, Fridhandler & Yip (2019) reforçam ainda que a deteção rápida e 

precisa de AVC, no momento do primeiro contato, é crucial para o início oportuno do tratamento 

apropriado. Neste sentido, Costa et al. (2020: 96) referem que, “(…) o processo de triagem 

contribui para o tratamento precoce do Acidente Vascular Cerebral (AVC) reduzindo a 

mortalidade e a incapacidade”.  

Nesta perspetiva, é essencial atribuir relevância a todos os doentes com queixas 

neurológicas menores e atípicas, sobretudo quando o início dos sintomas é súbito, devido à 

possibilidade de doença cerebrovascular. Esta atitude pode melhorar o reconhecimento de AVC 

e AIT, já que muitos tratamentos secundários de prevenção de AVC são sensíveis ao fator tempo 

(Wallace & Liberman, 2021). Assim, foi desenvolvida, quer para uso hospitalar e pré-hospitalar, 

uma variedade de escalas de avaliação de AVC, sendo que as escalas de AVC projetadas para 

o ambiente pré-hospitalar têm um menor número de critérios diagnósticos, sinais clínicos de fácil 

identificação e simplicidade de implementação, tornando-as aplicáveis para uso por prestadores 

de primeiros socorros e leigos (Meyran, Cassan, Avau, Singletary & Zideman, 2020).  

Estas escalas, usadas em contexto pré-hospitalar, melhoram o reconhecimento e o 

diagnóstico de AVC, e permitem que os serviços de emergência façam a triagem de vítimas, 

direcionando-as para um tratamento adequado. No entanto, os autores Zhelev et al (2019) 

acrescentam que a precisão das várias escalas de reconhecimento de AVC, desenvolvidas para 

apoiar a triagem inicial, permanece incerta e não existe acordo sobre qual das escalas tem 

melhor desempenho. Neste contexto, reforçam os autores Costa et al. (2020), que a triagem e o 

protocolo da via verde são vistos como facilitadores na assistência ao AVC, com dificuldades 

pontuais em algumas fases do processo. Desta forma, os mesmos autores concluem “(…) que a 

avaliação inicial e triagem das pessoas com AVC que recorrem a um serviço de urgência é de 

extrema importância, podendo este processo influenciar os resultados em saúde e o desfecho 

final, relativamente à mortalidade, funcionalidade e qualidade de vida.” (Costa et al., 2020: 97). 
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Seguindo esta linha de pensamento, durante a avaliação inicial à pessoa em contexto de 

triagem, a intervenção do enfermeiro, através da sua visão holística, permite o estabelecimento 

de uma relação empática, valorizando não só os aspetos biológicos, mas também os sociais e 

psicológicos.  

Pode ainda referir-se que, durante a revisão dos diferentes estudos, são escassos os que 

abordaram as perceções e as dificuldades sentidas pelos enfermeiros no atendimento de 

urgência à pessoa com sintomas sugestivos AVC, bem como o uso de escalas de avaliação 

inicial neste contexto. 

Procedemos ainda à validação desta área temática e da problemática através da realização 

de entrevista não estruturada com a Enfermeira Chefe do serviço e a Enfermeira Orientadora, 

tendo ambas concordado quanto à importância de abordar a temática do AVC, fazendo esta 

parte do Plano de Formação do Serviço para o ano de 2021. 

Com o intuito de avaliar as necessidades formativas da equipa de enfermagem do SU, 

elaborámos um questionário com duas partes, possibilitando as mesmas realizar uma 

caracterização sociodemográfica dos enfermeiros do SU e avaliar os seus conhecimentos em 

relação à aplicação de escalas de avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC e 

a sua aplicabilidade em contexto de triagem, podendo ser consultado em apêndice I. 

Previamente à aplicação desse questionário, foram cumpridos os princípios éticos e legais, 

nomeadamente o pedido de consentimento livre e esclarecido dos participantes e a inclusão dos 

dados no âmbito da atividade do departamento de formação, que se encontra em apêndice II. 

Nesse documento é salvaguardada a confidencialidade dos dados e anonimato dos 

participantes. 

De salientar que apesar de vários constrangimentos, tais como férias, licenças de 

maternidade e baixas por doença, foi obtida uma amostra de 50% da população, o que na nossa 

opinião é muito representativo. Passamos de seguida a apresentar a análise dos resultados das 

respostas ao questionário, iniciando pelo gráfico 1, referente à caracterização da amostra por 

faixa etária, onde se observa que a maioria dos enfermeiros tem uma idade compreendida entre 

31 e 40 anos. 
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Gráfico 1 – Caracterização da amostra quanto à faixa etária 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

O gráfico 2 permite-nos identificar a distribuição da formação académica dos elementos que 

responderam, sendo de salientar que 33.3% dos enfermeiros tem formação académica pós-

graduada incluindo o grau de mestre (13.9%) e especialidade em diferentes áreas de 

especialização, possuindo a grande maioria a especialidade de EMC.  

 
Gráfico 2 – Caracterização da amostra quanto às habilitações académicas 

 
 

 

Fonte: elaboração própria 
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Quanto à caracterização dos enfermeiros em termos de anos de experiência profissional, o 

gráfico 3 evidencia que 13,9% da amostra apresenta entre 0 a 5 anos de experiência, 27,8% 

apresenta entre 6 e 10 anos e 25% tem mais de 20 anos de experiência profissional. Assim, 

podemos constatar que se trata de uma equipa jovem na profissão, uma vez que 41,7% 

enquadra-se entre 0 e 10 anos de experiência. 

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à experiência profissional em SU, verificamos, a partir do gráfico 4, que 30.6% 

dos elementos enquadram-se entre 0 e 5 anos de experiência profissional no SU e o mesmo 

número com 6 a 10 anos de experiência profissional.  
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Gráfico 4 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional no SU 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir do gráfico 5 validamos a pertinência do tema com a equipa e identificamos a 

necessidade formativa da mesma. Em concreto, podemos constatar, que 77,8% dos enfermeiros 

inquiridos consideraram a temática “Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na 

avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC”, muito pertinente. 

 

Gráfico 5 – Caracterização da amostra quanto à validação da pertinência da temática 
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Fonte: Elaboração própria 
 

O gráfico 6 permite-nos observar o que os enfermeiros conhecem relativamente às escalas 

e avaliação inicial da pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC [AIPSSAVC]. Em concreto, 

52,8% não tem conhecimento da existência de outras escalas de avaliação inicial em contexto 

de triagem à pessoa aos doentes com essa patologia e da sua aplicabilidade. É de salientar que 

27,8% dos enfermeiros não conhece a escala CINCINNATI e a sua aplicabilidade, o que nos 

parece preocupante. No entanto, este resultado é corroborante com os 25% que referem 

desconhecer a Norma da DGS relativamente à ativação da Via Verde AVC. Evidenciamos ainda 

que 83,3% não possui formação específica na área da Pessoa com sintomatologia sugestiva de 

AVC. 

 

Gráfico 6 – Conhecimentos relativos às escalas e AIPSSAVC 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

O gráfico 7 demonstra que a maioria da amostra, com uma percentagem correspondente a 

52,8%, considera que a avaliação inicial da pessoa com sintomas sugestivos de AVC e a sua 

rápida identificação é eficaz. Salientamos que 22,2% da amostra identificou esses aspetos como 

sendo muito eficazes, no entanto o mesmo número de elementos consideraram-nos nem sempre 

eficaz. Apenas 2,8% identificaram a necessidade de melhorar a avaliação inicial das pessoas. 
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Gráfico 7 – Posicionamento da amostra quanto à eficácia da avaliação inicial da pessoa com sintomas 
sugestivos de AVC e à sua rápida identificação 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Face aos dados apresentados, parece-nos justificada uma intervenção nesta área. 

Como forma de alinharmos as etapas seguintes do nosso projeto e considerando a 

importância desta ferramenta de gestão, apresentamos a nossa análise strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats [SWOT], esquematizada na tabela 9: 
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Tabela 9 – Análise SWOT 

 

  
INTERNO 

  

P
O

S
IT

IV
O

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

N
E

G
A

T
IV

O
 

 Pertinência do tema para o con-
texto; 

 Motivação da equipa de enfer-
magem na aquisição de novos 
conhecimentos;  

 Área com potencial de desenvol-
vimento no serviço; 

 Validação da pertinência do tema 
pela Enfermeira Chefe, Enfer-
meira Orientadora e Professora 
Orientadora;  

 Equipa com vários elementos es-
pecialistas em EMC-PSC; 

 Experiência da equipa na presta-
ção de cuidados à PSC; 

 Sobrecarga de trabalho - Rácios de en-
fermagem abaixo do previsto, enfer-
meiros com turnos extra; 

 Tema relativamente pouco desenvol-
vido no serviço; 

 Inexistência de instalações e espaços 
físicos adequados às intervenções ne-
cessárias ao processo de tratamento e 
cuidados;  

 Inexistência de Formação em Serviço 
ministrada à equipa multidisciplinar so-
bre a temática, nos últimos dois anos; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Melhoria da qualidade dos cui-
dados e da segurança à pessoa 
com sintomatologia sugestiva 
de AVC; 

 Sistematização da avaliação ini-
cial à pessoa com sintomatolo-
gia sugestiva de AVC; 

 Temática pertinente no âmbito 
da saúde das populações; 

 Melhoria da resposta de cuida-
dos do SU na triagem à pessoa; 

 

 Desgaste/Cansaço da equipa de en-
fermagem relacionada com a atual si-
tuação pandémica originada pelo vírus 
SARS-Cov-2; 

 Ausência de uma política institucional 
direcionada. 

 

EXTERNO 
  

 
Fonte: Elaboração própria 
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3. 2. 2 – Definição dos objetivos 

 

A definição de objetivos, como nos dizem Carvalho & Carvalho (2006) tem duas finalidades. 

A primeira é indicar o fim a que se espera chegar, tendo presente o caminho que pretendemos 

percorrer, e todas as ações que devem ser desenvolvidas para esse fim, e a segunda são 

considerados instrumentos chave para a avaliação do plano de formação. 

Ainda para os mesmos autores, existem critérios a que os objetivos devem obedecer, sendo 

eles a pertinência, devendo ter significado e importância em relação ao problema, precisão, 

devendo ser concretos, mensuráveis através de instrumentos, compreensíveis, identificando 

corretamente o objetivo, e exequíveis, ou seja, concretizáveis no tempo previsto (Carvalho & 

Carvalho, 2006). 

Os objetivos podem também ser divididos em gerais e específicos. Os objetivos gerais “(…) 

derivam da justificação do programa. Devem centrar-se na resolução ou diminuição do problema 

identificado. Tem como referência os indicadores de saúde relacionados com o problema 

concreto que deseja ultrapassar” (Carvalho & Carvalho, 2006: 56-57). Já os objetivos específicos 

“(…) derivam dos objetivos gerais e centram-se no utente, grupo ou comunidade. Devem referir-

se aos factores que condicionem a modificação dos comportamentos.” (Carvalho & Carvalho, 

2006: 57). 

Deste modo, foram delineados os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral 

o Melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem no atendimento à pessoa com 

sintomas sugestivos de AVC em SU; 

 Objetivos específicos 

o Caracterizar as principais escalas de avaliação inicial da pessoa com sintomato-

logia sugestiva de AVC; 

o Recordar as orientações e guidelines mais recentes acerca do uso de escalas de 

avaliação inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC no serviço de 

urgência; 

o Elaborar uma revisão sistemática da literatura relativa à melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomatologia suges-

tiva de AVC; 

o Elaborar uma sessão de formação sobre o uso das escalas de avaliação inicial à 

pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC em contexto de urgência;  
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o Realizar uma sessão de formação à equipa de enfermagem centrada na aplicação 

inicial das escalas à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC em contexto 

de urgência. 

 

3. 2. 3 – Planeamento 

 

Visando cumprir os objetivos delineados, foram planeadas estratégias e intervenções que 

com a colaboração da equipa nos possibilitou implementar e avaliar a nossa intervenção. Hungler 

et al. (2001), citado por Ferrito et al. (2010: 20) referem que “Na fase de planificação do esboço 

do projecto, realiza-se o levantamento dos recursos, bem como as limitações condicionantes do 

próprio trabalho. Nesta fase são, também, definidas as actividades a desenvolver pelos 

diferentes elementos do grupo e, ainda, definidos os métodos e técnicas de pesquisa bem como 

o respectivo cronograma.”  

De forma a identificar as datas de início e fim das atividades planeadas (Ferrito et al., 2020), 

foi elaborado um cronograma, essencial para a consecução do projeto, que se encontra em 

apêndice III. Devido a condicionantes académicos e institucionais, o mesmo foi sujeito a ajustes, 

evidenciados no apêndice IV. 

 

3. 2. 4 – Execução e avaliação 

 

Optámos por apresentar as etapas de execução e avaliação de forma conjunta. Assim, 

apresentamos para cada um dos objetivos delineados as diferentes atividades e estratégias, os 

recursos envolvidos e a avaliação com análise dos indicadores. 

O nosso objetivo geral é: «Melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem no 

atendimento à pessoa com sintomas sugestivos de AVC em SU». No que respeita aos objetivos 

específicos, passamos a enunciá-los com as respetivas atividades e estratégias por nós 

desenvolvidas e os recursos afetos, finalizando com referência ao respetivo indicador. 
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Caraterizar as principais escalas de avaliação inicial da pessoa com sintomatologia sugestiva 

de AVC 

Recordar as orientações e guidelines mais recentes acerca do uso de escalas de avaliação 

inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC no serviço de urgência 

 

Atividades e estratégias 

 

As principais atividades e estratégias desenvolvidas foram: 

 Pesquisa bibliográfica visando a identificação das escalas existentes para avaliação ini-

cial da pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC; 

 Elaboração de uma revisão sistemática da literatura das escalas mais eficazes na avali-

ação inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC; 

 Consulta de orientações e guidelines existentes sobre a temática, a nível nacional e in-

ternacional; 

 Identificação das orientações e guidelines baseadas na evidência científica quanto à apli-

cação de escalas na avaliação inicial da pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC; 

 Elaboração de informação sistematizada acerca das escalas existentes para posterior 

apresentação e discussão com a equipa; 

 Análise da informação recolhida e sistematizada, com a equipa de enfermagem, em par-

ticular os elementos de referência. 

 

Recursos humanos e materiais 

 

Os principais recursos mobilizados nestas atividades foram a estudante, a Enfermeira 

Orientadora e Professora, elementos especialistas em EMC-PSC, pela discussão dos dados 

obtidos na pesquisa em bases de dados. 

 

Indicadores de avaliação 

 Apresentação das escalas utilizadas na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugesti-

vos de AVC; 

 Construção de pasta partilhada com informação pesquisada e sistematizada, disponível 

no PC do serviço; 

 Elaboração de artigo científico. 
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Estes indicadores foram conseguidos através das diferentes atividades realizadas, e em 

particular, da sistematização e apresentação da informação acerca das diferentes escalas, da 

sessão de formação apresentada à equipa, cujos planos de sessão e declaração e diapositivos 

se encontram em apêndice V e ainda da elaboração de uma revisão sistemática científico, cujo 

resumo pode ser consultado no apêndice VI. Em apêndice VII encontra-se a síntese dos artigos 

que possibilitaram a realização da referida revisão. 

 

Elaborar uma revisão sistemática da literatura das escalas mais eficazes na avaliação inicial à 

pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC 

 

Atividades e estratégias 

 

As principais atividades e estratégias desenvolvidas foram: 

 Pesquisa da mais recente evidência científica, pesquisada em bases de dados certifica-

das – Biblioteca de conhecimento online [B-On], Elton B. Stephens Company [EBSCO] – 

sobre a eficácia do uso de escalas de avaliação inicial à pessoa com sintomatologia su-

gestiva de AVC; 

 Consulta de orientações e guidelines existentes sobre a temática, a nível nacional e in-

ternacional; 

 Identificação das orientações e guidelines baseadas na evidência científica quanto à apli-

cação de escalas na avaliação inicial da pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC: 

 Elaboração de uma revisão sistemática sobre o uso das escalas mais eficazes na avali-

ação inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC. 

 

Recursos Humanos e Materiais 

 

Os principais recursos mobilizados nestas atividades foram a estudante, a Enfermeira 

Orientadora e Professora. Em termos materiais, recorremos às bases de dados informáticas. 

 

 

Indicador de Avaliação 

 Elaboração de uma revisão sistemática com produção de artigo científico. 
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Elaborar uma sessão de formação sobre uso das escalas de avaliação inicial à pessoa com 

sintomatologia sugestiva de AVC em contexto de urgência;  

Realizar uma sessão de formação à equipa de enfermagem centrada na aplicação inicial das 

escalas à pessoa com sintomatologia sugestiva de AVC em contexto de urgência. 

 

Atividades e Estratégias 

 

As principais atividades e estratégias desenvolvidas foram: 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Pesquisa da mais recente evidência científica, pesquisada em bases de dados certifica-

das - B-On, EBSCO; 

 Recurso aos resultados obtidos através da elaboração da revisão sistemática sobre o uso 

das escalas mais eficazes na avaliação inicial à pessoa com sintomatologia sugestiva de 

AVC; 

 Consulta de orientações e guidelines existentes sobre a temática, a nível nacional e in-

ternacional; 

 Identificação das orientações e guidelines baseadas na evidência científica quanto à te-

mática; 

 Elaboração do plano de sessão; 

 Elaboração de apresentação em «Microsoft PowerPoint»; 

 Gravação da sessão com recurso à ferramenta de gravação do sistema operativo «Win-

dows»; 

 Divulgação da sessão de formação: 

 Apresentação assíncrona da sessão de formação em formato online; 

 Avaliação da sessão de formação. 

 

Recursos Humanos e Materiais 

 

Os principais recursos mobilizados nestas atividades foram a estudante, a Enfermeira 

Orientadora, a Professora e a equipa do serviço. Em particular, foi solicitada a colaboração dos 

chefes de equipa no sentido de incentivarem os elementos da sua equipa a realizar a formação. 
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Indicadores de Avaliação 

 

 Elaboração do plano de sessão; 

 Apresentação assíncrona da sessão de formação em formato online, conseguido pela 

construção da atividade formativa e da sua gravação. 

Não existindo um espaço físico próprio no serviço para a realização de formações e em 

virtude do estado de pandemia, optou-se por uma sessão assíncrona, que foi disponibilizada na 

plataforma intranet do serviço de urgência da ULSST, na pasta partilhada dos enfermeiros do 

SU. 

Pretendeu-se com a apresentação da formação que os enfermeiros refletissem sobre a sua 

prática, e que validassem ou adquirissem novos conhecimentos, através da apresentação das 

mais recentes evidências científicas sobre as diferentes escalas de avaliação inicial à pessoa 

com sintomas sugestivos de AVC em contexto de urgência, para que haja melhoria da qualidade 

dos cuidados a prestar. 

A avaliação do projeto culmina com a consecução dos objetivos anteriormente traçados e o 

cumprimento dos indicadores previstos. 

Gostaríamos de destacar que a avaliação realizada após a formação visou a obtenção do 

índice de conformidade. A correlação verificada a partir dos resultados obtidos nos dois 

questionários de aferição disponibilizados à equipa permitiu concluir a sua eficácia na aquisição 

de conhecimentos, visto que houve um índice de conformidade positivo. A realização desta 

formação contribuiu para a redução do défice de conhecimentos inicialmente detetado, visando 

as boas práticas na prestação de cuidados aquando da aplicação de escalas de avaliação inicial 

à pessoa com sintomas sugestivos de AVC. Contudo, há que ter presente que este é um 

processo contínuo, e que não termina no momento final da sessão. É um processo que se 

prolonga no tempo, projetando resultados à posteriori, pelo que, foi realizada uma avaliação final, 

de forma a descrever o plano de formação como fator preponderante na mudança de 

comportamentos com ganhos em saúde.  

Posteriormente à apresentação da atividade formativa, foi disponibilizada, na mesma pasta 

informática onde foi apresentada a formação, um segundo questionário composto por duas 

partes. Os resultados da primeira parte do questionário, correspondente à avaliação da 

efetividade da formação, encontram-se evidenciados na tabela 10, a partir da qual podemos 

concluir que a amostra avaliou-a como sendo muito produtiva. Realçamos que somente 29,7% 

dos elementos classificaram a formação num nível 4, correspondente a «concordo». 
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Tabela 10 – Classificação da sessão de formação quanto à sua utilidade 
 

 
1 2 3 4 5 

1. Metodologia utilizada - - - - 100% 

2. Clareza da exposição - - - 29.70% 70.30% 

3. Domínio dos conteúdos abordados - - - - 100% 

4. Resposta às necessidades - - - - 100% 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Legenda: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; 5 – Concordo totalmente 

 

A tabela 11 demonstra os resultados relativos à segunda parte do questionário, que 

corresponde à avaliação dos enfermeiros da equipa quanto ao cumprimento dos objetivos 

delineados para a formação. Assim, podemos concluir que foi atingida a totalidade dos objetivos 

propostos, sensibilizando assim estes profissionais de saúde acerca do uso de escalas de 

avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC, promovendo ganhos em saúde. 

 

Tabela 11 – Avaliação da eficácia da sessão de formação 
 

 

 
Atingiu 

Não 

atingiu 

Descrever as principais escalas de avaliação inicial AVC 100% - 

Identificar quais as vantagens da utilização das escalas de avaliação 

inicial AVC à Pessoa com sintomas sugestivos de AVC 
100% - 

Identificar a importância da deteção precoce da pessoa com 

sintomatologia sugestiva de AVC através do uso de escalas de 

avaliação inicial AVC 

100% - 

Identificar os indicadores de avaliação aplicados tendo em conta as 

necessidades do serviço 
100% - 

Explicitar os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos 

aplicados 
100% - 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 



 
 

 
jul-22 | Página 66 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

3. 2. 5 – Divulgação dos resultados 

 

Embora possa ser considerada a fase final da metodologia, esta está sujeita a alterações ao 

longo do desenvolvimento do projeto, o que se verificou com a divulgação do mesmo à equipa 

do serviço, com a apresentação da formação e com a elaboração do artigo, que se pretende 

publicar em revista científica. Consideramos também a apresentação do projeto e discussão do 

mesmo em provas públicas como um momento nobre da sua divulgação. 
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4 – AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

      O termo competência é utilizado na saúde para descrever o conhecimento que permite ao 

profissional realizar atividades de forma consistente e segura (World Health Organization [WHO] 

& International Council of Nurses [ICN], 2009). Os mesmos autores acrescentam que 

competência reflete necessariamente um nível aprimorado de conhecimento, perceção e 

avaliação, assim como uma gama de habilidades cognitivas, técnicas, psicomotoras e 

interpessoais, associada a uma variedade de atributos e atitudes pessoais. 

Desta forma, o enfermeiro especialista é definido como profissional que concilia a 

competência científica, técnica e humana para prestar cuidados especializados na área de 

especialidade em enfermagem (AR, 2015; OE, 2018c; OE, 2019a). Estas competências são 

demonstradas por cada enfermeiro, através da sua capacidade de conceção, gestão e 

supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional 

especializado, no âmbito da formação, investigação e assessoria (OE, 2019). 

Para que seja possível a aquisição de competências comuns e específicas do enfermeiro 

especialista, na sua área de especialidade, é essencial realizar uma auto-análise diagnóstica, 

visando um desempenho de qualidade e que cumpra o definido pela OE para o ECEMC-PSC, 

atendendo à integração da formação, da investigação e das políticas de saúde em geral e da 

enfermagem em particular. 

A frequência no Mestrado permitiu a compreensão e a aplicação efetiva do conhecimento 

científico à realidade da prática clínica de enfermagem especializada, através dos estágios. 

Efetivamente, a interligação do conhecimento com a vivência dos contextos práticos no SU e na 

UCIC promoveu um melhor entendimento sobre a PSC numa perspetiva mais holística e 

profunda, que nos permitiu identificar e refletir sobre as múltiplas variáveis implícitas na sua 

abordagem. Possibilitou-nos ainda, aplicar os conhecimentos no cuidado à PSC em ambos os 

contextos, tendo assim desenvolvidos as competências comuns e específicas. 

De acordo com o DL n.º 65/2018, o grau de Mestre poderá ser conferido numa especialidade, 

“(…) podendo, quando necessário, as especialidades ser desdobradas em áreas de 

especialização.” (Presidência do Conselho de Ministros, 2018: Artigo 15.º). 

Neste capítulo, será possível comprovar que as Competências de Mestre são transversais 

às Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e às do Enfermeiro Especialista em EMC. 
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Deste modo, para a obtenção do Grau de Mestre torna-se necessário o cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

 

“1 - Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  
2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência;  
3 - Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades 
éticas, profissionais e sociais; 
 4 - Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida; 
 5 - Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais;  
6 - Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos 
pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de 
saúde em geral e da enfermagem em particular;  
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade.” (Universidade de Évora [EU], 2015: 26). 

 

4. 1 – COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E DE MESTRE 

 

Procederemos à análise da aquisição e desenvolvimento das competências pelos domínios, 

iniciando pelo da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal. 

 

 Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal  

 

O domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, assenta num corpo de 

conhecimento do domínio ético-deontológico, no qual evidencia que o especialista tem de 

demonstrar um exercício seguro, profissional e ético, empregando habilidades de tomada de 

decisão ética e deontológica (OE, 2019a).  
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Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

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. 
 

 

 

Competências 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; 

7 – Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 
Segundo a OE, o Enfermeiro Especialista deverá alicerçar “(…) os processos de tomada de 

decisão e as intervenções em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se como 

facilitador nos processos de aprendizagem e agente ativo no campo da investigação.” (OE, 

2019a: 4749). A participação na construção das tomadas de decisão em conjunto com a equipa 

de enfermagem, de acordo com o código deontológico, suporta a tomada de decisão baseando 

o conhecimento e a experiência profissional adquirida. Procura-se as respostas mais apropriadas 

de acordo com as opções apresentadas, recolhendo informação para a análise dos fundamentos 

das tomadas de decisão, refletindo sobre os mesmos, reconhecendo as competências relativas 

à área da atuação, bem como os seus resultados com o processo e a ponderação realizada, 

avaliando e partilhando os resultados dos mesmos.  

Por outro lado, o envolvimento da pessoa doente e da sua família nas tomadas de decisão 

possibilita decisões conjuntas e informadas/conscientes, respeitando o sigilo profissional. Assim, 

a tomada de decisão assenta sempre numa dimensão ética e deontológica inerente, que 

promove os cuidados de saúde de qualidade. O respeito pelos princípios da autonomia, justiça, 

beneficência e não maleficiência, pela dignidade da vida humana e pela vontade da pessoa, 

encarando-a como um parceiro no seu processo de saúde, está patente na prestação de 

cuidados de enfermagem de excelência. O documento elaborado pela OE referente aos padrões 

de qualidade evidencia que “A pessoa é um ser social e agente intencional de comportamentos 

baseados nos valores, nas crenças e nos desejos da natureza individual, o que torna cada 

pessoa num ser único, com dignidade própria e direito a autodeterminar-se.” (OE, 2001: 8-9).  

No entanto, é essencial ter igualmente em consideração que “(…) o ambiente no qual as 

pessoas vivem e se desenvolvem é constituído por elementos humanos, físicos, políticos, 

económicos, culturais e organizacionais, que condicionam e influenciam os estilos de vida e que 
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se repercutem no conceito de saúde. Na prática dos cuidados, os enfermeiros necessitam de 

focalizar a sua intervenção na complexa interdependência pessoa / ambiente.” (OE, 2017: 

Ambiente). 

A OE (2015a: 9-10) frisa a importância da Deontologia em enfermagem e o modo como esta 

enquadra o pensamento e a ação dos enfermeiros, ao mencionar que 

 

“(…) a deontologia de Enfermagem constitui um vasto e poderoso instrumento de 
fundamentação para o agir profissional do enfermeiro. Vasto, porque completo, 
incluindo as diferentes dimensões da prestação de cuidados e das demais áreas de 
intervenção de Enfermagem. Poderoso porque, encontrando-se incluído numa lei, 
coloca as suas disposições a par da obrigatoriedade jurídica das demais leis do país. 
A sua utilização revela-se, deste modo, como essencial na procura do melhor agir 
profissional.”. 

As intervenções do enfermeiro deverão igualmente contemplar o respeito pelos direitos 

humanos, por forma a gerir situações potencialmente críticas para as pessoas. De facto, 

encontra-se descrito no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros [EOE] (O.E, 2015), no artigo 99.º 

dos Princípios Gerais, que todas as intervenções de enfermagem devem ser “(…) realizadas com 

a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro.” (AR, 

2015: 8102) e do cumprimento da legislação referente ao exercício da profissão. 

No que concerne aos direitos e deveres das pessoas, a Lei de Bases da Saúde defende que 

todas as pessoas têm direito “A ser informadas de forma adequada, acessível, objetiva, completa 

e inteligível sobre a sua situação, o objetivo, a natureza, as alternativas possíveis, os benefícios 

e riscos das intervenções propostas e a evolução provável do seu estado de saúde em função 

do plano de cuidados a adotar.” (AR, 2019: 56). 

Para Motta (2001), a capacidade de gestão envolve quatro dimensões básicas: a cognitiva, 

a analítica, a comportamental e a habilidade de ação. A dimensão cognitiva, referente à 

apreensão de conhecimentos disponíveis sobre administração, inclui a definição de objetivos e 

a formulação de políticas, ideias sobre estruturas, processos, competências gerenciais segundo 

os paradigmas da formação e da atenção em saúde, técnicas e comportamento organizacional. 

A analítica corresponde à aprendizagem, à identificação e ao diagnóstico de problemas 

administrativos, estabelecendo relações entre diferentes fatores organizacionais, bem como à 

identificação da potencialidade de técnicas e instrumentos administrativos a serem utilizados 

em diferentes situações na busca de alternativas viáveis para a sua solução. A comportamental 

visa a aquisição de novas formas de interação humana, dentro dos padrões alternativos 

conhecidos e validados socialmente, como novas ferramentas de comunicação, de interação 

ou de ligação com o poder e a autoridade. A habilidade de ação requer a capacidade de interferir 

intencionalmente no sistema organizacional, ou seja, de transformar conhecimentos e 
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alternativas comportamentais em formas efetivas de ação. Envolve igualmente o melhor 

conhecimento de si próprio, do seu papel organizacional, dos objetivos e do seu contexto, do 

comprometimento com a missão da instituição em que trabalha. 

No nosso desempenho assumimos esta dimensão como essencial à nossa prática, 

cumprindo o previsto na mesma. Enquanto estudante do Curso de Mestrado, os conteúdos 

teóricos lecionados nas UC de Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem e de Gestão em 

Saúde e Governação Clínica contribuíram significativamente para a aquisição de novos 

conhecimentos, bem como para refletir acerca da nossa prática. Por outro lado, a reflexão 

realizada sobre os nossos cuidados com os orientadores e a professora, contribuíram 

igualmente para o desenvolvimento desta competência. 

De referir ainda os procedimentos éticos associados à realização do projeto, que foram 

cumpridos na instituição de ensino e na instituição de prestação de cuidados onde foram 

realizados os estágios e em concreto o projeto de intervenção. 

Posto isto, enfatiza-se que o enfermeiro deverá demonstrar competências clínicas na 

conceção, prestação, gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área 

especializada. Para tal é necessário iniciar, contribuir, desenvolver e disseminar a investigação 

para promover a prática de enfermagem baseada na evidência, integrando os seus 

conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações complexas, com ponderação sobre 

as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais. Estas aptidões e 

competências são assim desenvolvidas ao longo da vida, através da participação de forma 

proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais (Motta, 

2001). 

 

 Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade  

 

Este domínio reitera que o enfermeiro especialista deve ser dinamizador no desenvolvimento 

e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica (OE, 2019a). 
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Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

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. 
 

Competências de Mestre em Enfermagem  

2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência; 

5 – Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 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. 
 

 

O desenvolvimento de uma prática especializada através da implementação de medidas de 

prevenção e identificação de práticas de risco permite prevenir a ocorrência de incidentes, para 

a qual contribui a avaliação das tomadas de decisão e dos seus resultados em conjunto com a 

equipa de enfermagem, o que procurámos realizar suportadas pelo/a nosso/a orientador/a. 

Assim, foi também de extrema importância para o desempenho de uma prática segura consultar 

as normas, protocolos e instruções de trabalho e atuar de acordo com as mesmas, 

desenvolvendo-as de acordo com os princípios éticos e o código deontológico.  

Das atividades desenvolvidas em contexto de estágio clínico, o desenvolvimento do projeto 

de intervenção na área da avaliação da pessoa com sintomas sugestivos de AVC insere-se 

concretamente na análise destas competências. Foi por nós identificada uma problemática, que 

foi validada, e desenvolvido um plano para o projeto, cumprindo as diferentes etapas da 

metodologia de projeto e articulando a implementação do mesmo com a equipa de enfermagem. 

A OE (2019a) refere que o Enfermeiro Especialista deve realizar a gestão dos cuidados, 

otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e 

qualidade das tarefas delegadas. De forma a garantir essa qualidade, é fundamental que esse 

profissional adote uma postura de liderança e de gestão adequada aos recursos existentes, às 

situações e ao contexto em que se insere (OE, 2019a). Dias (2014: 15) defende que 
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“(…) os sistemas de melhoria contínua da qualidade são implementados como 
sistemas organizados para melhorar, de forma constante, procedimentos, resultados e 
serviços prestados pelas organizações de saúde, independentemente do melhor ou do 
pior desempenho atingido, de forma a exceder permanentemente o nível conseguido.”. 

Foi possível aprofundar conhecimentos na área da melhoria contínua da qualidade através 

de pesquisa bibliográfica da mais recente evidência científica, bem como das normas 

institucionais, o que levou à aquisição de informação acerca dos projetos relativos a essa 

temática que estão em curso no serviço. Ao analisar com a equipa de enfermagem as práticas 

do serviço, procurámos refletir acerca das boas práticas e participar em projetos em curso, 

atuando de acordo com as normas de qualidade e especificidade do SU, identificando assim 

oportunidades de melhoria no mesmo. 

A OE determina que o Enfermeiro Especialista deve conceber, gerar e colaborar em 

programas de melhoria contínua da qualidade de forma a criar e manter um ambiente terapêutico 

e seguro (OE, 2019a). Collièrre (1989, citada por Carvalho & Carvalho, 2006: 47) confirma esse 

dever ao mencionar que “Os serviços são lugares de expressão da prática profissional e é aí que 

se podem mobilizar e ajustar os conhecimentos […], é aí que é possível aliar a reflexão à acção. 

É aí que podem ser estudadas as condições indispensáveis para assegurar cuidados de 

enfermagem.”. 

No âmbito do desenvolvimento do projeto de intervenção, foi realizada formação à equipa 

de enfermagem e, Carvalho & Carvalho (2006:45) acrescentam que “A necessidade de formação 

por parte do pessoal de enfermagem tem de ser encarada nas vertentes teórica e prática, sendo 

de primordial importância a reflexão que se possa fazer sobre as experiências que formam as 

situações vividas de cada um”. 

Assim, em consonância com o estipulado no regulamento de competências da OE, foi 

possível, a partir da realização das atividades formativas no decurso dos ensinos clínicos, dar 

“(…) resposta às necessidades afetadas, permitindo manter as funções básicas de vida, 

prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total.” 

(OE, 2018c: 19362).  

Para tal, e cumprindo um dos objetivos planeados no PIS, foi elaborada uma sessão de 

formação em serviço sobre as principais escalas de avaliação inicial a pessoas com sintomas 

sugestivos de AVC e a sua aplicação em contexto de urgência visando a melhoria dos cuidados 

de enfermagem prestar a esses doentes. Foi focalizando a escala de Cincinatti, que está 

protocolizada na norma da DGS como sendo a de melhor aplicabilidade neste processo.  

Por forma a cumprir as atividades previstas no Estágio em Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica e tendo em conta as necessidades formativas identificadas na equipa de 
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enfermagem da UCIC, foi igualmente elaborada uma sessão de formação que foi disponibilizada 

na pasta partilhada da unidade, subordinada ao tema «Cuidados de Enfermagem promotores de 

conforto à pessoa com Edema Agudo do Pulmão Cardiogénico submetido a Ventilação Não 

Invasiva», cujos plano da sessão, declaração e diapositivos se encontram no apêndice VIII.  

Relativamente à segurança dos doentes, a preocupação com esta temática encontra-se 

evidenciada no PNSD 2015- 2020, que objetiva: 

 

“1. Aumentar a cultura de segurança do ambiente interno;  
2. Aumentar a segurança da comunicação;  
3. Aumentar a segurança cirúrgica;  
4. Aumentar a segurança na utilização da medicação;  
5. Assegurar a identificação inequívoca dos doentes; 
6. Prevenir a ocorrência de quedas;  
7. Prevenir a ocorrência de úlceras de pressão;  
8. Assegurar a prática sistemática de notificação, análise e prevenção de incidentes; 
9. Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos.” [MS – 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 2015: 3882-(3)]. 

"A promoção da segurança do doente requer um esforço coordenado e persistente de todas 

as partes interessadas e uma abordagem sistémica, contínua e promotora da segurança e cultura 

de segurança, assente numa lógica não punitiva e de melhoria contínua." (Saúde - Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 2021: 96).  

Assim, é essencial disponibilizar assessoria aos enfermeiros da equipa, de forma a 

assegurar a aplicação dos princípios relevantes e garantir a segurança da administração de 

substâncias terapêuticas pelos pares.  

Para tal, consultámos as normas institucionais acerca da gestão de risco e garantimos a sua 

aplicação, cooperando na organização do trabalho, de forma a reduzir a probabilidade de 

ocorrência de erro humano. Foram igualmente executadas medidas para a segurança de dados 

e de registos e realizada pesquisa acerca dos princípios da ergonomia e tecnológicos de forma 

a evitar danos profissionais e às pessoas doentes.  
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 Domínio da gestão dos cuidados 

  
 

Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

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. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 

A consulta da legislação governamental atualizada e das normas de procedimento e 

protocolos do SU da ULSST, focados na abordagem à PSC, permitiu otimizar o cuidado destas, 

levando à colaboração na prestação de cuidados, tomadas de decisão e, consequentemente, à 

promoção do método de trabalho instituído, à coesão e ao trabalho em equipa. 

      Massaro & Chaves (2009) afirmam que a gestão em enfermagem contempla as relações 

interpessoais no trabalho que dependem da capacidade comunicacional dos profissionais, da 

participação da enfermagem na estrutura institucional, das relações internas da própria equipa 

de enfermagem, além das relações com as áreas de apoio, com a equipa multidisciplinar e com 

a pessoa hospitalizada e/ou familiares. Assim, no âmbito da gestão da equipa e da gestão de 

cuidados, colaborámos nas tarefas de supervisão e avaliação do exercício profissional na área 

da EMC, de forma a garantir a segurança e qualidade dos cuidados. 

Para uma melhor integração na equipa multidisciplinar do SU, foi essencial conhecer os 

recursos humanos, materiais e físicos do serviço, que possibilitou uma prática de cuidados de 

qualidade, exequível, em tempo útil e segura.  

É de referir o acompanhamento dos orientadores aquando do desempenho enquanto chefes 

de equipa e também da substituição do enfermeiro chefe, possibilitando-nos observar e 

acompanhá-los no exercício das suas funções de gestão. Por outro lado, fomos igualmente 

responsáveis pela gestão no nosso projeto de intervenção, pela gestão dos cuidados às PSC de 

quem cuidámos, naturalmente com o apoio e supervisão dos nossos orientadores e docente. 
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 Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 
 

Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência; 

4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo 

da vida; 

6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e 

da enfermagem em particular; 

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 

Atendendo às nossas características pessoais e experiência profissional, ao longo do 

estágio otimizámos o autoconhecimento de forma a identificar fatores que pudessem interferir no 

relacionamento com a pessoa e/ou a equipa multidisciplinar e na construção dos processos de 

ajuda. 

Ao longo do estágio, o desenvolvimento do autoconhecimento também foi possibilitado, 

como já referido, pela elaboração de atividades formativas, cujas temáticas tiveram por base a 

identificação das necessidades formativas das equipas de enfermagem. Essas atividades, após 

terem sido elaboradas, foram disponibilizadas em pastas informáticas, acessíveis aos 

enfermeiros dos serviços, com o intuito de aprofundar os seus conhecimentos e contribuir para 

os ganhos em saúde. É de salientar que a elaboração das sessões de formação e da revisão de 

literatura efetuada levaram à reflexão sobre a importância da investigação na praxis clínica 

baseada em evidências pertinentes e atuais.  

 

4. 2 – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

MÉDICO-CIRÚRGICA À PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA 

 

No que concerne às competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC, este 

integra um “(…) conjunto de competências clínicas especializadas e concretizadas consoante o 
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alvo e contexto de intervenção, na área de enfermagem à pessoa em situação crítica (…)” (OE, 

2018c: 19359).  

A OE evidencia que esse profissional possui um conjunto de competências, em que integra 

cumulativamente as competências comuns e especificas, o que permite ao mesmo, ser líder no 

conhecimento, nas capacidades e nas habilidades decorrentes da especialidade, da cultura 

organizacional e do serviço/unidade de cuidados, de modo a antecipar as necessidades de 

cuidados, prevenir complicações, e promover respostas adequadas e seguras (OE, 2017b). 

Sobre essa área de especialização, foram definidas pela OE um conjunto de competências 

específicas, que incluem o cuidado da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica; a resposta a situações de catástrofe ou emergência multivítima; a 

intervenção na prevenção e controlo da infeção (OE, 2018c). Ao longo deste subcapítulo iremos 

apresentar e definir as atividades que permitiram adquirir e aperfeiçoar essas competências. 

A OE (2018c: 19362) define a PSC como “(…) aquela cuja vida está ameaçada por falência 

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

avançados de vigilância, monitorização e terapêutica.” Por sua vez, os cuidados de enfermagem 

a essas pessoas 

 

“(…) são cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com 
uma ou mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades 
afetadas e permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e 
limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total.” (OE, 2018c: 19362). 

Nunes (2015) acrescenta que, dentro dos objetivos dos cuidados à PSC, destaca-se a 

monitorização contínua da sua situação para poder prever e detetar precocemente qualquer 

complicação, possibilitando a intervenção precisa, eficiente e em tempo útil. 

A observação da PSC requer a identificação precoce, e fundamentada nas mais atuais 

evidências científicas, de focos de instabilidade, bem como o planeamento e a organização dos 

cuidados, atendendo à visão holística da pessoa/família. Para tal, ao longo deste percurso foram 

implementadas intervenções de enfermagem adequadas às complicações identificadas e 

executadas e avaliadas intervenções de enfermagem complexas, de acordo com as 

necessidades, prioridades de atuação, deteção precoce de sinais de deterioração clínica e 

instabilidade na pessoa, agindo em conformidade com as complicações identificadas na 

abordagem ABDCE. 

Sabe-se que a situação crítica de saúde/doença e/ou falência orgânica é geradora de 

impactos na pessoa que se podem refletir a nível emocional, como para a sua família. Por 

conseguinte, evidencia-se a aquisição de competências neste domínio, incluindo a comunicação, 

a gestão de ansiedade e medo, os processos de luto, contribuindo para a dignificação da morte.  
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Massaro & Chaves (2009) defendem que a comunicação é fundamental para administrar as 

situações habituais e inesperadas do cotidiano e prestar cuidados de enfermagem qualificados. 

Assim, ao longo do estágio foi estabelecida uma relação de empatia com a pessoa e a sua família 

de forma a facilitar o esclarecimento de dúvidas e receios, através de uma postura de escuta 

ativa, atendendo à comunicação verbal e não-verbal, incluindo uma correta postura corporal, 

fácies, gestos, olhar, para que verbalizassem sentimentos, medos e angústias. Utilizámos uma 

linguagem acessível para que a informação transmitida fosse compreendida e identificámos as 

suas necessidades de ajuda, assegurando o respeito pelo direito de acesso à informação, e 

envolvemo-los durante todo o processo de tomada de decisão, respeitando igualmente a 

confidencialidade das informações e os valores morais e religiosos. Essa atitude objetivou a 

promoção de um ambiente tranquilo e seguro, através da minimização de ruídos e do respeito 

pela sua privacidade e permitiu à pessoa doente e família expor as dúvidas e receios 

assegurando, desta forma, o respeito da pessoa doente à escolha e à autodeterminação 

previstos nos cuidados especializados de saúde. 

No entanto, devido à situação pandémica, muitas limitações foram surgindo, pois a 

articulação com a família e o meio ambiente no qual a pessoa está inserida foi dificultada, uma 

vez que as informações eram unicamente dadas a um familiar de referência.  

 
 

Competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica. 

Competências de Mestre em Enfermagem  

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 

Em Portugal, o Despacho nº 10319/2014 veio reconhecer como obrigatória a implementação 

de sistemas de triagem de prioridades em todos os SU, de modo a que se exerçam critérios 

preestabelecidos de tempo até à primeira observação, de acordo com a prioridade clínica de 

cada pessoa (MS – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 2014).  

Cuidar de uma pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou de falência 

orgânica reporta à complexidade das situações de saúde e às respostas necessárias a esse tipo 

de doentes, pelo que o enfermeiro especialista deve mobilizar conhecimentos e habilidades para 

responder em tempo útil e de forma holística (OE, 2018c). 
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A aplicação dos variados instrumentos de avaliação da pessoa e a busca da otimização dos 

cuidados, do conforto e do bem-estar da PSC em contexto de urgência/ emergência, passa não 

só pela observação mas igualmente pela administração de vários tratamentos, incluindo o 

controlo farmacológico e não farmacológico da dor, o que realizámos no Estágio Final em 

contexto de SU. 

Ao longo do estágio procurámos adquirir conhecimentos relativos aos protocolos de 

medicação de emergência mais utilizada e às intervenções à PSC em situações de 

urgência/emergência, adotando comportamentos que prevenissem o erro na administração da 

mesma. Para tal, foram efetuadas pesquisas, tendo sido solicitado ao Departamento de 

Qualidade e Gestão da ULSST os dados estatísticos relativos aos atendimentos, já apresentados 

neste relatório. Pesquisámos igualmente sinais clínicos relativos ao enfarte agudo do miocárdio 

(EAM), identificados nos protocolos de atuação da VVAVC, bem como sinais clínicos de AVC e 

a sua avaliação em contexto de urgência, monitorização da dor e aplicação de escalas, de acordo 

com a situação. 

 
 

Competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação; 

Competências de Mestre em Enfermagem  

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 

A OE afirma que o Enfermeiro Especialista perante uma situação de emergência, exceção 

ou catástrofe deve planear e gerir a resposta adequada, de forma pronta e sistematizada, no 

sentido de prestar cuidados eficazes e eficientes (OE, 2018c). 

Sempre que ocorreram situações complexas e críticas, como lesões graves, ou situações 

em que a pessoa se encontrava acompanhada pelo médico e pelo enfermeiro da Viatura Médica 

de Emergência e Reanimação (VMER), esta foi direcionada para a SE, sendo esta uma área 

onde é possível efetuar a sua avaliação e tratamento de forma rápida e sistemática num local 

totalmente provido do material clínico e equipamentos necessários, incluindo ventilação assistida 

e monitorização hemodinâmica.  

A partir da mnemónica ABCDE realizámos uma abordagem da PSC que incluiu a avaliação 

da via aérea, com controlo da coluna cervical em situações de trauma, a respiração e a 
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ventilação, a circulação, com controlo de hemorragia, se presente, a disfunção neurológica e a 

exposição a fatores externos com controlo da hipotermia (INEM, 2010). Esta avaliação foi 

também realizada a partir dos dados subjetivos fornecidos pela pessoa, pela família ou pelo 

profissional que a acompanhou garantiram a perceção da situação clínica do doente. A par 

destas informações, tivemos igualmente em atenção os aspetos culturais, as emoções e os 

sentimentos da pessoa. 

A abordagem acima descrita foi igualmente complementada com dados objetivos, 

provenientes da monitorização dos sinais vitais, que incluíram a temperatura, a respiração, o 

pulso, a oximetria arterial periférica e a pressão arterial, da observação, do exame clínico e da 

interpretação dos MCDT e das análises laboratoriais requisitadas pelo médico. 

Na SE foi aplicado o processo de enfermagem com vista à prestação de cuidados centrada 

nas necessidades da pessoa. Para esta aplicação, a experiência profissional e o conhecimento 

baseado em evidência científica revelaram-se essenciais, pois permitiram tomadas de decisão 

que orientaram a autonomia das pessoas avaliadas. A gravidade da situação clínica, que 

caracteriza geralmente estas doentes, levou a que, por vezes, houvesse a necessidade de 

implementar medidas de suporte básio de vida (SBV) e de suporte avançado de vida (SAV). 

Nestas situações, enquanto gestores dos cuidados prestados à pessoa, procurou-se assumir 

também a liderança e a supervisão dos cuidados de enfermagem, papel que se assumiu como 

fundamental para assegurar a eficiência e a eficácia da equipa, recorrendo igualmente ao uso 

do espírito crítico e da autonomia para proceder à implementação de medidas de life saving.  

Visto que a atuação especializada em enfermagem caracteriza-se pela identificação de 

focos de instabilidade e pelo estabelecimento de prioridades, que são fatores essenciais para a 

assistência à pessoa, após o julgamento clínico sobre as necessidades de cuidados imediatos, 

procurou-se antecipar complicações que poderiam colocar a vida da pessoa em risco. 

A OE menciona que na avaliação da pessoa em situações de urgência/emergência não deve 

ser descurada a identificação e a preservação dos vestígios de indícios de prática de crime (OE, 

2018c). De facto, de acordo com a Deontologia Profissional de Enfermagem, o enfermeiro detém 

um papel preponderante na identificação de situações antiéticas e ilegais, atentatórias da 

segurança da pessoa (OE, 2015a).  

Segundo a WHO (2002), a violência tem vindo a afirmar-se como um dos graves problemas 

sociais e de saúde pública. Definida como o uso intencional do poder ou da força física, de forma 

real ou como ameaça, provocando dano, lesão ou morte, a violência constitui um problema 

complexo pelo facto de trazer repercussões para a saúde física e psicológica das vítimas, assim 

como implicações a nível socioeconómico. Estima-se que, a cada ano, a violência atinja doze 

milhões de pessoas no mundo. De forma geral, a violência está entre as principais causas de 
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morte na faixa etária entre os quinze e os quarenta e quatro anos, morrendo anualmente mais 

de um milhão e meio de vítimas. Em 2010, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima [APAV] 

registou, no distrito X, cinco crimes contra pessoas e quarenta casos de violência doméstica 

(APAV, 2010). É importante que estes dados sejam tidos em consideração, no entanto é bom 

estarmos cientes que não correspondem à totalidade de ocorrências de casos desta natureza. 

Na verdade, os números expostos dizem respeito apenas às vítimas que solicitaram apoio a esta 

associação. 

Apesar de existirem locais de assistência e de acolhimento, estes ainda são pouco 

procurados pelas pessoas por receio de serem reconhecidas, descobertas pelo agressor ou por 

falta de confiança no profissional de saúde, sendo o tratamento restringido, na maior parte das 

vezes, à lesão física. Assim, pesquisámos sinais de alarme perante situações que suscitaram 

indício de crime ou violência, intervindo de forma adequada.  

Para o desenvolvimento desta competência revelou-se de extrema relevância a mobilização 

dos conhecimentos adquiridos nas UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 3 e Enfermagem Médico-

Cirúrgica 4. 

Não podemos deixar de referir a realização dos nossos estágios em período de pandemia, 

o que se revelou como aspeto condicionante à adaptação ao contexto, pela reorganização dos 

serviços e reafetação dos recursos de acordo com as necessidades da instituição e variação 

epidemiológica da doença. 

A WHO & ICN (2009) alegam que na fase de resposta a uma catástrofe, os enfermeiros 

prestam cuidados numa variedade de áreas, incluindo o trauma, triagem, cuidados de 

emergência, cuidados agudos, primeiros socorros, controle de infeção, cuidados de suporte e 

paliativos, e saúde pública. Podem prestar cuidados em inúmeros contextos como hospitais, 

postos de socorro de emergência, abrigos, casas, casas mortuárias e clínicas improvisadas. 

Simultaneamente, são responsáveis pelas suas decisões sobre a delegação de cuidados a 

voluntários e outros profissionais de saúde. 

Mediante o DL 234/2008, a ULSST elaborou um plano de catástrofes externas [PCE] que 

descreve o conjunto de ações a realizar ordenadamente, definindo funções e responsabilidades 

do pessoal para dar resposta a uma situação catastrófica ou de grande emergência externa. 

Desta forma articulada, o hospital conseguirá garantir uma eficaz atuação e utilização dos seus 

recursos, em caso de um elevado número de vítimas acudir ao SU, diminuindo a morbilidade e 

mortalidade. A atuação de todos os serviços implicados desenvolve-se em 3 níveis: 

 Nível 1: Resposta com os meios imediatos e habitualmente disponíveis; 

 Nível 2: Resposta com os recursos do Hospital, ativáveis em situações de emergência: 
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 Nível 3: Resposta com os recursos mobilizáveis em situações de grande emergência (UL-

SBA, 2017b). 

O PCE considera duas situações de emergência: 

 Fluxo para o SU de 3 ou mais vítimas no espaço de 60 minutos gravemente traumatizados 

ou doentes; 

 Situações de emergência que resultem de vários acontecimentos e uma vez combinados 

ultrapassem a capacidade normal de atendimento do hospital, ou seja, 20 vítimas/doen-

tes por hora (ULSBA, 2017b). 

O plano divide-se em três fases de atuação:  

 Fase de pré-alerta: Ao receber informação relativa a uma catástrofe externa na qual seja 

previsível que o Hospital deva intervir, são levadas a cabo uma série de atuações que 

permitam que as pessoas implicadas nesta fase avaliem a necessidade de passar ou não 

à seguinte etapa de ativação; 

 Fase de alerta: Implica a convocatória do Gabinete de Crise, que coordenará as ações a 

empreender para adaptar o Hospital à situação existente; 

 Fase de execução: Em função da avaliação inicial da situação, o Gabinete de Crise deci-

dirá o Nível de resposta em que deve situar o hospital: 

 Nível I: O hospital pode fazer frente à catástrofe com os meios materiais e huma-

nos disponíveis, no SU, no momento em que se ativa o PCE; 

 Nível II: O hospital necessita de mobilizar os meios materiais e humanos presen-

tes no momento em que se ativa o PCE, isto é, o pessoal que sai de turno e o que 

entra mantém-se em funções; 

 Nível III: O hospital deve fazer uso de todos os seus recursos materiais e huma-

nos, para além de eventuais recursos externos disponíveis em caso de emergên-

cia (ULSBA, 2017b). 

A ativação do PCE implica uma modificação substancial no regime de exploração normal do 

hospital. Por esta razão, a ativação do PCE deverá ser feita sequencialmente por forma a:  

 Dispor de critérios que permitam a todo o momento seleção dos procedimentos que de-

vem ser adotados, definindo-se de forma clara as pessoas responsáveis pela ativação e 

execução dos procedimentos. Desta forma pretende-se evitar ativações desnecessárias 

do PCE; 

 Otimizar o tempo de resposta perante a situação de catástrofe, mediante a adequada 

coordenação dos recursos materiais e humanos disponíveis no Hospital (ULSBA, 2017b).  

Como referido anteriormente, a ativação do PCE implica a mobilização de recursos do 

hospital proporcionalmente à dimensão da catástrofe ocorrida. Do ponto de vista operativo, a 
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grande parte das atuações contempladas no plano serão realizadas em zonas definidas como 

Núcleos Básicos de Atividade. Estes núcleos distinguem-se de outras zonas implicadas na 

ativação do PCE, uma vez que serão implementados em áreas do hospital cuja capacidade 

operacional será modificada em relação ao funcionamento normal. Esta alteração prevista está 

relacionada exclusivamente com um aumento da atividade em consequência da catástrofe, 

implicando um aumento da dotação em termos de recursos humanos e do tipo de ações a 

desenvolver. Uma vez que o PCE prevê a possibilidade de alterar o nível de resposta em função 

da evolução da catástrofe, na fase de execução deve-se prever a possibilidade destas zonas 

poderem ser igualmente modificadas durante a aplicação do plano (ULSBA, 2017b).  

Os núcleos básicos de atividades contemplados no PCE encontram-se incluídos nos 

seguintes grupos:  

 Zonas do Centro de Operações – SU; 

 Zonas de Apoio – Não médicas (ULSBA, 2017b). 

 Assim e, tendo em conta o atrás descrito, podemos afirmar que em contexto de pandemia, 

e com a implementação de novos circuitos, o plano de catástrofes foi adaptado a esse contexto. 

 
 

Competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC 

c) Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas.  

Competências de Mestre em Enfermagem 

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
 

 

Na prestação de cuidados de saúde num SU é imprescindível maximizar a prevenção, a 

intervenção e o controlo de infeção e de resistência a antimicrobianos em tempo útil e 

adequados,  

 

“Considerando o risco de infeção face aos múltiplos contextos de atuação, à 
complexidade das situações e à diferenciação dos cuidados exigidos pela necessidade 
de recurso a múltiplas medidas invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a 
manutenção de vida da pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica (…)  [OE, 
2018c: 19364]. 

A existência de normas e diretrizes emanadas pela DGS que preconizam uma linha 

orientadora para todos os serviços, visa sempre a qualidade dos cuidados prestados à PSC, que 
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vão de encontro às principais normas e protocolos existentes e em desenvolvimento no âmbito 

do controlo de infeção do SU da ULSST. 

De forma a desenvolvermos esta competência, consultámos as normas do GCLPPCIRA da 

ULSST relativas às medidas de prevenção e controlo da infeção, às quais são efetuadas 

auditorias periódicas. A importância destas medidas passa: 

 Pela descontaminação das mãos pelos profissionais, pela pessoa doente / família; 

 Pela utilização de antisséticos /desinfetantes e detergentes; 

 Pelo uso de barreiras protetoras; 

 Pela implementação de medidas preventivas na infeção respiratória, que nesta situação 

e em contexto de pandemia foram adotadas as medidas da DGS; 

 Pelas medidas preventivas de infeção nosocomial na pessoa doente com cateter vesical, 

cateter venoso periférico e central; 

 Pelo armazenamento, utilização e manipulação de roupa limpa, sujos e o próprio farda-

mento do pessoal; 

 Pela triagem, acondicionamento e transporte dos resíduos (ULSBA, 2017a). 

Dada a especificidade do serviço, a grande densidade populacional do distrito X e o fato de 

ser o hospital de referência da região, tornou-se desafiante o cumprimento de todas as 

intervenções preconizadas nos protocolos institucionais relativos ao controlo de infeção. Visto 

estarmos em contexto de pandemia, houve necessidade de seguir as diretrizes emanadas pela 

DGS e seguir os circuitos que foram traçados pela própria instituição, o que nos possibilitou uma 

prestação de cuidados de enfermagem eficazes e uma avaliação da efetividade das estratégias, 

planos e processos da gestão do risco. 

Apesar destes entraves e dos baixos recursos, tanto humanos como materiais, foi possível 

cumprir com as boas práticas no âmbito da prevenção e controlo de infeção em contexto de 

prestação de cuidados à PSC, desenvolvendo cuidados de acordo com as normas referentes à 

prevenção das IACS. 

A frequência nas aulas da UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 5 possibilitou-nos a validação 

e a aquisição de conhecimentos relativos ao controlo de infeção e gestão dos antimicrobianos, 

tendo-se revelado de extrema importância para o desenvolvimento da competência supracitada 

e para uma prestação de cuidados mais segura. 
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CONCLUSÃO 

 

O trajeto realizado ao longo deste curso de mestrado em EMC, fomentou uma transformação 

profissional e pessoal, que se evidencia, por uma maior sensibilidade acerca das sinergias que 

envolve o enfermeiro especialista e a pessoa/família, no processo do cuidado da PSC. Desta 

forma, o presente relatório evidenciou o processo de aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas, bem como também as competências inerentes ao grau de 

mestre em EMC.  

A realização dos estágios proporcionou um conjunto vasto de aprendizagem, de partilha de 

conhecimento e experiências, que estimularam o desenvolvimento de competências 

especializadas, no domínio do cuidado à PSC, na resposta a situações de emergência e/ou 

catástrofe, assim como na prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos. Complementarmente, permitiu a consciencialização das funções de um 

enfermeiro especialista, e das responsabilidades acrescidas que detém no seio da equipa de 

Enfermagem e multidisciplinar.  

Durante todo o processo de aprendizagem, a reflexão crítica foi transversal a todas as áreas, 

e imprescindível na consciencialização das dificuldades, superação de obstáculos, assim como 

na implementação de novas estratégias, com contributos permanentes para o crescimento 

pessoal e profissional.  

Concomitantemente, serviu como um elemento agregador entre a identidade profissional e 

as experiências de aprendizagem, com vista a construção de um perfil individualizado de 

competências de enfermeiro especialista em EMC. Deste modo, enfatizou-se particularmente o 

percurso da pessoa a vivenciar todo o processo que envolve uma situação crítica, considerando 

o SU e a UCIC como serviços onde se efetuam o atendimento a esse tipo de doentes.  

Nesta medida, a abordagem da PSC estimulou a nossa prestação de cuidados 

especializados, através de uma visão mais abrangente das necessidades e dos focos de 

atenção, manifestados pelas pessoas e pelas suas famílias. Estas práticas clínicas exigiram 

necessariamente uma atualização e validação do conhecimento, que sustentou um pensamento 

crítico e a tomada de decisão na resolução de problemas perante processos complexos de 

doença crítica e/ou falência orgânica.  

Tendo como pilares estruturantes na prática os padrões de qualidade dos cuidados 

especializados, numa perspetiva de melhoria contínua dos cuidados, foram realizadas inúmeras 
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pesquisas da mais atual evidência científica, que conduziram a uma maior demostração e 

julgamento clínico, ao nível da avaliação, planeamento e intervenção, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de boas práticas. A capacidade de envolvimento com a equipa multidisciplinar, 

nos cuidados prestados a PSC, bem como às suas famílias, levou à disseminação do 

conhecimento através da realização de ações de formação em contexto prático, de ensinos 

programados e/ou oportunos e da discussão/partilha de experiências vivenciadas. Por outro lado, 

o envolvimento com pessoa e a família, identificando-os como parceiros ativos neste processo e 

utilizando técnicas de comunicação efetiva, permitiu o estabelecimento de uma relação 

terapêutica.  

No cuidado à PSC, deparámos com várias questões éticas complexas, pelo que durante a 

prática clínica, foram cumpridos continuamente os conteúdos descritos na deontologia que rege 

a profissão, em conjunto com o quadro legal em vigor, na identificação de questões éticas e no 

desenvolvimento de soluções para os problemas prevalecentes, o que incrementou a nossa 

capacidade de autonomia e a tomada de decisão respeitando os princípios éticos.  

Demonstrámos competências condicentes com o 4º Ciclo de Mestrado, aplicando os 

conhecimentos nos diferentes contextos da prática, elevados níveis de julgamento, tomada de 

decisão consciente e fundamentada e uma comunicação clara e coerente.  

Reitera-se o desenvolvimento de uma prática profissional mais autónoma e autossuficiente, 

que permite o desenvolvimento contínuo da melhoria na qualidade do cuidado, com benefícios 

indiscutíveis para todas as pessoas e para todas as organizações de saúde. 

Findo este processo, conclui-se que os objetivos delineados foram atingidos, ficando patente 

a aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas de EMC-PSC e de mestre 

em enfermagem, o que nos responsabiliza para um exercício diferenciado e de qualidade na 

área de especialidade escolhida. 
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QUESTIONÁRIO DE AFERIÇÃO 

 
1. Caracterização sociodemográfica 
 

Género 
Feminino Masculino 

  

Idade 
20 – 30 anos 31 – 40 anos 41 – 50 anos > 50 anos 

    

Experiência   

profissional 

0 – 5 anos 6 – 10 anos 11 – 15 anos 16 – 20 anos > 20 anos 

     

Experiência  

profissional no  

 Serviço de Urgência 

0 – 5 anos 6 – 10 anos 11 – 15 anos 16 – 20 anos > 20 anos 

     

 

Habilitações  

 académicas 

Licenciatura 
Pós- 

Graduação 
Especialidade Mestrado Doutoramento 
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2. Validação da pertinência da temática e identificação das necessidades formativas da equipa 

 

 
Muito pertinente  

O tema do nosso projeto é «Melhoria da qualidade dos cuidados de enferma-

gem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC». Como 

considera a pertinência desta temática no âmbito das funções que desempenha 

no Serviço de Urgência? 

Pertinente  

 

Pouco pertinente  

 
Sem pertinência  

Possui formação específica na área da pessoa com sintomatologia sugestiva 

de AVC? 

Sim 
 

Não 

 
 

 

Conhece a norma de procedimentos da DGS relativa à ativação da Via Verde 

AVC? 

Sim 
 

Não 

 
 

 

Conhece a ESCALA CINCINNATI e a sua aplicação em contexto de triagem à        

pessoa com AVC? 

Sim 
 

Não 

 
 

 

Tem conhecimentos sobre a existência de outras escalas de avaliação em con-

texto de triagem à pessoa com AVC? 

Sim 
 

Não 

 
 

 

Relativamente à avaliação inicial da pessoa com sintomas sugestivos de AVC e à sua rápida  identifi-

cação, como se posiciona? 

 

A avaliação na triagem é muito eficaz  

A avaliação na triagem é eficaz  

A avaliação na triagem nem sempre é eficaz  

Necessitamos melhorar a avaliação na triagem  

 
 
 

Obrigada pela sua colaboração! 

   Enfermeira Ana Melão 
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Apêndice II – Consentimento informado, livre e esclarecido 
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Consentimento informado, livre e esclarecido 

 

Ana Maria Ameixa Melão, estudante do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação – Espe-

cialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, encontra-se a realizar o Es-

tágio Final no Serviço de Urgência (SU) Médico-Cirúrgico Unidade Local de Saúde a Sul do Tejo - Hospital 

José Joaquim Fernandes (ULSST-HJJF) em Beja. 

No âmbito do estágio, propõe a elaboração do Projeto de Intervenção em Serviço (PIS) intitulado 

«Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas suges-

tivos de AVC». Para o seu desenvolvimento, gostaria de contar com a colaboração da equipa de enferma-

gem do SU no preenchimento do questionário anexado, com o intuito de validar a pertinência da temática 

e identificar necessidades de formação acerca da aplicação escalas de avaliação à pessoa com sintomas 

sugestivos de AVC em contexto de triagem - Avaliação inicial. 

O questionário é composto por perguntas fechadas de resposta individual e encontra-se dividido em    

duas partes distintas: A primeira permite a caracterização sociodemográfica da equipa e a segunda é 

relativa à validação da temática e identificação das necessidades formativas da equipa. Estima-se que o 

seu preenchimento demore cerca de 5 minutos. 

Garante-se a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, que serão somente utilizados 

no contexto de realização do referido projeto. 

A participação no questionário é voluntária, é livre de recusar participar e tem o direito de desistir em 

qualquer momento, sem implicar qualquer tipo de constrangimento. 

Eu,  enfermeiro/a do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico da UL-

SST–HJJF em Beja, declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar nesta 

avaliação de conhecimentos sem ter de dar qualquer tipo de justificação. Desta forma, aceito participar 

neste questionário e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que 

apenas serão utilizados para a realização do projeto mencionado. 

 

_____________________________________ 

 

  / /2021 
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Apêndice III – Cronograma de atividades 
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Principais  

atividades 

Ano/Mês/Quinzena 

2021 

Março Abril Maio Junho Julho 

2ª 

quinzena 

1ª 

quinzena 

2ª 

quinzena 

1ª 

quinzena 

2ª 

quinzena 

1ª 

quinzena 

2ª 

quinzena 

1ª 

quinzena 

2ª 

quinzena 

Estágio  

no SU 
                 

 

Definição do projeto de es-

tágio 
                  

Pesquisa  

Bibliográfica 
                  

Reunião/Entrevistas não 

estruturadas com a Profes-

sora Orientadora, equipa 

multidisciplinar do SU e 

Enfº Chefe  

Sempre que necessário e oportuno 

Pesquisa junto da equipa 

sobre temas pertinentes a 

desenvolver no PIS 

                  

Planeamento  

do PIS 
                  

Elaboração do documento 

digital a incluir na pasta 

partilhada do SU 

                  

Partilhar sessão de forma-

ção em plataforma on-line 

a incluir na pasta partilhada 

do SU 

                  

Avaliação  

final 
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Apêndice IV – Cronograma de atividades corrigido 
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 Março 2021 

Semana 

Abril 2021 

Semana 

Maio 2021 

Semana 

Junho 2021 

Semana 

Maio 2021 

Semana 

Julho 2021 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pesquisa e 
análise 

bibliográfica 
sobre a temática 

                        

Prestação de 
cuidados de 
enfermagem 

especializados no 
SU da ULSST 

                        

Planeamento e 
desenvolvimento 

do projeto de 
intervenção 

                        

Reuniões e 
entrevistas não 

estruturadas com 
o Enfermeiro 

chefe e 
enfermeiro 

orientador do 
serviço de 

Urgência da 
ULSST 

                        

Elaboração e 
realização da 

sessão de 
formação 

                        

Correções                         
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Apêndice V – Plano da sessão, declaração e diapositivos da atividade formativa subordinada ao 

tema «Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com 

sintomas sugestivos de AVC» 
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Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com 

sintomas sugestivos de AVC 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

Plano da sessão 

 

Tema: 

 

Data: Disponibilizada a 18 de julho de 2021 

Destinatários: Equipa de enfermagem do SU da ULSST 

Duração prevista: 45 minutos 

Formadora: Enfermeira Ana Maria Ameixa Melão 

 

Objetivo da formação: 

 Contribuir para a aquisição de novos conhecimentos por parte da equipa de enfermagem 

no que respeita à utilização de escalas de avaliação inicial AVC em contexto de urgência, 

à Pessoa com sintomas sugestivos de AVC; 

 

Objetivos pedagógicos: 

 Objetivo geral 

 Caraterizar as principais escalas de avaliação inicial AVC, na avaliação à Pessoa 

com sintomas sugestivos de AVC em contexto de urgência; 

 

 Objetivos específicos 

 Descrever as principais escalas de avaliação inicial aplicadas à pessoa com sin-

tomatologia sugestiva de AVC; 

  Identificar quais as vantagens e desvantagens da utilização das escalas de ava-

liação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC; 

 Identificar a importância da deteção precoce da pessoa com sintomatologia su-

gestiva de AVC através do uso de escalas de avaliação inicial; 

 Identificar as necessidades da implementação da VIA VERDE AVC, no diagnós-

tico, encaminhamento e tratamento da pessoa com sintomas sugestivos de AVC, 

através do uso de escalas de avaliação inicial; 

 Identificar os indicadores de avaliação aplicados, tendo em conta as necessidades 

do serviço; 

 Explicitar os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos aplicados.  

 Realizar sessão de formação assíncrona. 
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CRONOGRAMA 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 Apresentação do 

formador e do tema; 

 Apresentação dos 

objetivos da sessão; 

 Enquadramento 

teórico; 

 Identificação das 

escalas de 

avaliação inicial a 

aplicar à pessoa 

com sintomas 

sugestivos de AVC 

baseada em 

guidelines, 

documentos 

normativos e na 

evidência científica 

mais recente que 

define a temática; 

 Identificação da re-

levância da temá-

tica na prestação 

de cuidados de en-

fermagem à pes-

soa com sintomas 

sugestivos de AVC 

admitida no Ser-

viço de Urgência; 

MÉTODOS E 

TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS 

 Expositivo;  Expositivo;  Expositivo; 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 

TEMPO 
 

 3 minutos  40 minutos  2 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jul-22 | Página 114 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 115 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 116 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 117 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 118 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 119 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 120 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 121 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 122 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 



 
 

 
jul-22 | Página 123 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI – Resumo da revisão sistemática da literatura subordinada ao tema «Melhoria da 

qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos 

de AVC» 
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RESUMO 

A utilização de escalas de avaliação inicial no Acidente Vascular Cerebral constitui um fator 

bastante importante no diagnóstico precoce do mesmo, tornando mais célere a prestação de 

cuidados da pessoa que se apresentam com sintomas sugestivos em contexto de triagem. Neste 

sentido, as intervenções dos enfermeiros, no reconhecimento atempado e avaliação médica 

adequada são críticos para potenciar resultados clínicos positivos nestas situações. Os 

benefícios do tratamento tendem a diminuir com a sua demora, atuando como fator determinante 

das consequências do Acidente Vascular Cerebral, para a pessoa e potencialmente a sua 

sobrevivência. Neste âmbito, assegurar cuidados de qualidade que promovam a segurança da 

pessoa depende da realização de uma eficaz avaliação inicial dos sintomas sugestivos de 

Acidente Vascular Cerebral para um rápido reencaminhamento. 

“Identificar a mais recente evidência científica que sugere que a aplicação das escalas de 

avaliação à pessoa com sintomas sugestivos de Acidente Vascular Cerebral em contexto de 

urgência “ remete o estudo realizado para uma revisão sistemática de literatura. Foi efetuada 

uma busca alargada dos artigos mais pertinentes na área, efetuada a partir das bases de dados 

Ebsco Host/  Medline, CINAHL e Cochrane em junho de 2021, em texto completo, analisado por 

pares, em língua inglesa que permitissem responder à questão “Quais os principais benefícios 

na melhoria dos cuidados de enfermagem prestados, à pessoa com sintomatologia de Acidente 

Vascular Cerebral, através da aplicação de escalas de avaliação inicial em contexto de urgência”. 

Após aplicação dos critérios de inclusão foram selecionados 7 artigos para análise. 

Os profissionais de enfermagem desempenham um papel fundamental na rápida 

identificação e triagem da pessoa com Acidente Vascular Cerebral, a avaliação inicial e 

coordenação do fluxo oportuno através do sistema de saúde. Assim, são elementos decisivos 

para assegurar uma rápida resposta, possibilitando uma prestação de tratamentos críticos em 

tempo útil, assim como a adequada transferência no âmbito de uma avaliação contínua para 

diagnóstico e tratamento adicional. A necessidade dos enfermeiros recorrerem a instrumentos 

de triagem rápida suportados por evidências científicas em contextos similares, faz com que na 

prática tenha impacto na redução da perda de funcionalidade da pessoa, assim como a 

mortalidade. A utilização de escalas de avaliação do Acidente Vascular Cerebral, como uma 

ferramenta de triagem especialmente valiosa, sendo de fácil e rápida aplicação e altamente 

específica.  



 
 

 
jul-22 | Página 127 

 

Melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem na avaliação inicial à pessoa com sintomas sugestivos de AVC 

Este estudo contribuiu para um aumento de consciencialização dos profissionais de 

enfermagem para a prática correta, visando reforçar a importância de um diagnóstico precoce, 

através de aplicação de escalas de avaliação à pessoa com sintomas sugestivos de Acidente 

Vascular Cerebral. Em suma, as considerações apontadas para a melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem face a suspeitas de Acidente Vascular Cerebral, alinham-se também 

com critérios que vão além do despenho e processo, remetendo para desfechos mais favoráveis 

e consistentes com os melhores conhecimentos e práticas, decorrentes de evidências robustas 

e recentes, continuamente analisadas, desenvolvidas e validadas.  

Palavras-chaves: Escalas de Avaliação Acidente Vascular Cerebral, Intervenções de 

Enfermagem, Via Verde Acidente Vascular Cerebral, Serviço de urgência 
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ABSTRACT 

The use of initial evaluation scales in stroke is a very important factor in the early diagnosis 

of stroke, making it faster to provide care for the person who presents with suggestive symptoms 

in the context of screening. In this sense, nurses' interventions in timely recognition and 

appropriate medical evaluation are critical to enhance positive clinical results in these 

situations. The benefits of treatment tend to decrease with its delay, acting as a determining factor 

of the consequences of stroke, for the person and potentially their survival. In this context, 

ensuring quality care that promotes the safety of the person depends on performing an effective 

initial assessment of symptoms suggestive of stroke for a rapid rerouting.  

"Identifying the latest scientific evidence that suggests that the application of evaluation 

scales to people with symptoms suggestive of stroke in an emergency context" refers to the study 

conducted for a systematic literature review. A wide search of the most relevant articles in the 

area was carried out from the Ebsco Host/ Medline, CINAHL and Cochrane databases in June 

2021, in full text, peer-reviewed, in English, which would allow the answer to the question "What 

are the main benefits in improving the nursing care provided, to the person with stroke symptoms, 

through the application of initial evaluation scales in an urgent context". After applying the 

inclusion criteria, 7 articles were selected for analysis. 

Nursing professionals play a fundamental role in the rapid identification and screening of the 

person with stroke, the initial evaluation and coordination of timely flow through the health 

system. Thus, they are decisive elements to ensure a rapid response, enabling the provision of 

critical treatments in a timely manner, as well as the appropriate transfer in the context of a 

continuous evaluation for diagnosis and additional treatment. The need for nurses to resort to 

rapid screening instruments supported by scientific evidence in similar contexts, makes it impact 

in practice in reducing the loss of functionality of the person, as well as mortality. The use of stroke 

assessment scales, as a particularly valuable screening tool, being easy and fast application and 

highly specific. 

This study contributed to an increase in the awareness of nursing professionals for the correct 

practice, aiming to reinforce the importance of an early diagnosis, through the application of 

evaluation scales to the person with symptoms suggestive of stroke. In a view, the considerations 

pointed to the improvement of the quality of nursing care in the face of suspected stroke are also 
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in line with criteria that go beyond the downplay and process, referring to outcomes that are more 

favorable and consistent with the best knowledge and practices, resulting from robust and recent 

evidence, continuously analyzed, developed and validated. 

Keywords: Stroke Assessment Scales, Nursing Interventions, Via Verde AVC, Emergency 

Service 
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Apêndice VII – Síntese dos artigos incluídos na revisão sistemática da literatura 
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Estudo 
Autor 

(ano) 
Título 

Desenho  

do estudo 
País Local 

População 

 em estudo 
Intervenção 

E1 

Zhelev Z 

et al. 

(2021) 

Prehospital 

stroke scales 

as screening 

tools for early 

identification 

of stroke and 

transient 

ischemic 

attack 

Revisão da 

literatura 
Canadá 

Departamento 

de Neurologia 

da 

universidade 

of Brtish 

Columbia, 

Vancouver 

General 

Hospital 

Avaliação da 

precisão das 

escalas de 

reconhecimento 

de AVC usadas 

em um 

ambiente pré-

hospitalar ou 

SU para 

identificar AVC 

Salienta apos revisão 

sistemática da literatura 

de vários estudos sobre 

a aplicação de escalas 

de avaliação AVC e a 

sua consistência. 

Concluíram que são 

necessárias mais 

evidências para 

determinar com precisão 

absoluta Devido às 

características do 

estudo e grande 

heterogeneidade entre 

os estudos, esses 

achados devem ser 

tratados como hipóteses 

provisórias que 

precisam de verificação 

adicional em mais 

estudos 

E2 

Wallace 

EJC & 

Liberman 

AL 

(2021) 

Diagnostic 

Challenges in 

Outpatient 

Stroke: Stroke 

Chameleons 

and Atypical 

Stroke 

Syndromes 

Revisão da 

literatura 

Estados 

Unidos 

da 

América 

[EUA] 

Montefiore 

Medical 

Center, Albert 

Einstein 

College of 

Medicine, 

Departamento 

de 

Neurologia, 

Bronx, NY 

Análise de 

estudos a fim 

de identificar 

erros de 

avaliação inicial 

a pessoas 

vítimas de AVC 

Foram estudados os 

erros de diagnóstico e 

as suas consequências 

têm consequências 

graves para as vítimas 

de AVC e das suas 

famílias, com base na 

inadequada ou 

defeituosa" e "deteção 

ou perceção de 

sintomas ou sinais no 

processo de diagnóstico 

E3 

Zangi et 

al.  

(2021) 

The validity of 

recognition of 

stroke in the 

emergency 

room 

(ROSIER) 

scale in the 

diagnosis of 

Iranian 

patients with 

acute ischemic 

stroke in the 

Estudo 

quantitativo 
Irão 

Multicêntrico 

 

Pessoas 

adultas com 

sintomas 

sugestivos de 

AVC isquémico 

avaliados 

através da 

aplicação de 

escalas de 

reconhecimento 

Estudo multicêntrico 

onde foi investigada e 

verificada a eficácia da 

escala de 

reconhecimento de 

pessoas com AVC 

isquémico (ROSIER) no 

diagnóstico dos mesmos 

e o seu 

encaminhamento. 
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Estudo 
Autor 

(ano) 
Título 

Desenho  

do estudo 
País Local 

População 

 em estudo 
Intervenção 

emergency 

department 

E4 

Meyran 

D et al. 

(2020) 

Stroke 

Recognition 

for First Aid 

Providers: A 

Systematic 

Review and 

Meta-Analysis 

Revisão de 

literatura e 

meta-

analise 

Great 

Britain 

(GBR) 

Multicêntrico 
Profissionais de 

saúde 

Pesquisa na diversa 

literatura sobre a 

eficácia das escalas de 

reconhecimento de AVC 

existentes usadas em 

um ambiente pré-

hospitalar e adequadas 

para uso por 

prestadores de 

primeiros socorros. A 

revisão sistemática será 

usada como forma de 

informação e 

atualização das 

diretrizes internacionais 

de primeiros socorros. 

E5 

Kothar et 

al. 

(1999) 

Cincinnati 

Prehospital 

Stroke Scale: 

Reproducibility 

and Validity 

Estudo 

comparativo 

EUA, 

Ohio 

Department of 

Emergency 

Medicine* and 

the 

Department of 

Neurology, 

University of 

Cincinnati 

Medical 

Center, 

Cincinnati 

Pessoas com 

sintomatologia 

sugestiva de 

AVC 

O Cincinnati Prehospital 

Stroke Scale (CPSS) é 

uma escala de 3 itens 

baseada na 

simplificação da Escala 

de Stroke do National 

Institutes of Health 

(NIH). Quando realizado 

por um médico, tem alta 

sensibilidade e 

especificidade na 

identificação de 

pacientes com AVC 

candidatos à 

trombólise. O objetivo 

deste estudo foi validar e 

verificar a 

reprodutibilidade do 

CPSS quando utilizado 

por prestadores pré-

hospitalares 

E6 

Costa A 

et al. 

(2020) 

Triagem e 

Ativação da 

Via Verde do 

Acidente 

Vascular 

Cerebral: 

Dificuldades 

Pesquisa 

descritiva 

transversal 

com 

abordagem 

quantitativa 

Brasil Multicêntrico Enfermeiros 

Analisa as dificuldades 

sentidas pelos 

enfermeiros no 

processo de triagem e o 

seu contributo para a 

deteção precoce do 

Acidente Vascular 
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Estudo 
Autor 

(ano) 
Título 

Desenho  

do estudo 
País Local 

População 

 em estudo 
Intervenção 

Sentidas 

Pelos 

Enfermeiros 

Cerebral, e 

consequentemente a 

ativação da Via Verde 

AVC. 
 

Fonte: Costa et al. (2020); Kothar et al. (1999); Meyran et al. (2020); Wallace & Liberman (2021); Zangi et al. (2021); Zhelev et al. 
(2021) 
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Apêndice VIII – Plano da sessão, declaração e diapositivos da atividade formativa subordinada 

ao tema «Cuidados de enfermagem promotores de conforto à pessoa com edema agudo do 

pulmão cardiogénico submetida a ventilação não invasiva» 
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Cuidados de enfermagem promotores de conforto à pessoa com edema agudo do 

pulmão cardiogénico submetido a ventilação não invasiva 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

Plano da sessão 

 

 

Tema: 

 

Data: Disponibilizada a 9 de dezembro de 2021 

Destinatários: Equipa de enfermagem da UCIC da ULSST 

Duração prevista: 30 minutos 

Formadora: Enfermeira Ana Maria Ameixa Melão 

 

Objetivo da formação: 

 Contribuir para a aquisição de novos conhecimentos por parte da equipa de enfermagem 

no que respeita a cuidados de enfermagem promotores de conforto à pessoa com edema 

agudo do pulmão cardiogénico submetido a ventilação não invasiva; 

 

Objetivos pedagógicos: 

 Objetivo geral 

 Caraterizar os cuidados de enfermagem promotores de conforto à pessoa com 

edema agudo do pulmão cardiogénico submetido a ventilação não invasiva; 

 

 Objetivos específicos 

 Identificar a importância da deteção precoce da pessoa com edema agudo do 

pulmão cardiogénico; 

 Identificar quais as vantagens e desvantagens da utilização promotores de con-

forto à pessoa com edema agudo do pulmão submetidos a VNI; 

 Identificar os cuidados de enfermagem promotores de conforto à pessoa com 

edema agudo do pulmão cardiogénico submetido a VNI; 

 Identificar as necessidades medidas de conforto, na pessoa com edema agudo 

do pulmão através da implementação VNI; 

 Descrever as principais medidas de conforto à pessoa com edema agudo do pul-

mão submetida a VNI. 
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CRONOGRAMA 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 Apresentação do 

formador e do tema; 

 Apresentação dos 

objetivos da sessão; 

 Enquadramento 

teórico; 

 Identificação das 

intervenções a 

prestar à pessoa 

com edema agudo 

do pulmão 

cardiogénico 

submetido a 

ventilação não 

invasiva baseadas 

em guidelines, 

documentos 

normativos e na 

evidência científica 

mais recente que 

define a temática; 

 Identificação da re-

levância da temá-

tica na prestação 

de cuidados de en-

fermagem à pes-

soa admitida na 

Unidade de Cuida-

dos Intermédios de 

Cardiologia; 

MÉTODOS E 

TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS 

 Expositivo;  Expositivo;  Expositivo; 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 Computador; 

 Ferramenta de gra-

vação do sistema 

operativo «Win-

dows»; 

 

TEMPO 
 

 3 minutos  25 minutos  2 minutos 
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