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RESUMO 
 

 
 

As alterações do padrão normal do sono são comuns nos doentes internados e podem levar a 

disfunções fisiológicas e psicológicas. Estas alterações no doente crítico conduzem a um aumento da 

morbilidade, mortalidade e do período de internamento, sendo deste modo fundamental incrementar 

os cuidados de enfermagem para a otimização do sono.  

Durante o Estágio Final, foi desenvolvido um projeto de Intervenção Profissional Major com o 

intuito de otimizar o sono no doente crítico cardíaco, com a implementação de intervenções não 

farmacológicas promotoras do sono, fomentando a uniformização na prestação de cuidados nesta área 

e que se encontram descritos no presente relatório. 

Procedeu-se também à análise reflexiva do processo de aquisição de competências para 

atribuição do grau Mestre em Enfermagem, assim como das competências comuns e específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, A Pessoa em Situação Crítica.  
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ABSTRACT 
 

 

Changes in the normal sleep pattern are common in hospitalized patients and can lead to 

physiological and psychological dysfunctions. These changes in critically ill patients lead to an increase 

in morbidity, mortality and the length of hospital stay, making it essential to increase nursing care to 

optimize sleep. 

During the Final Stage, a Major Professional Intervention project was developed with the aim of 

optimizing sleep in critically ill cardiac patients, with the implementation of non-pharmacological sleep-

promoting interventions, promoting uniformity in the provision of care in this area and that are 

described in this report. 

A reflexive analysis was also carried out on the process of acquiring competences for the 

attribution of the Master's degree in Nursing, as well as the common and specific competences of the 

Specialist Nurse in Medical-Surgical Nursing, The Person in Critical Situation. 

 

 

 

 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Critically ill; sleep optimization 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular Relatório, do Curso de Mestrado em Enfermagem, área de 

Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica, promovido pela 

Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e Saúde, surge o presente Relatório de Estágio. 

O Estágio Final decorreu durante o período de 08 de junho de 2021 a 21 de novembro do mesmo 

ano, e destacado neste relatório com a descrição e reflexão crítica e fundamentada das atividades 

desenvolvidas, assim como, do processo de aquisição e desenvolvimento de competências, descritas no 

Projeto de Estágio, que foi redigido no início do mesmo (Apêndice A).  

Consideramos que parte crucial desta etapa foi a aquisição, desenvolvimento e consolidação de 

competências, tendo presente, de acordo com Benner (2001), que é através da experiência que o 

enfermeiro aprende a gerir, priorizar e focar a sua prática, e quando se atinge o nível de perito atinge-

se a excelência da prática dos cuidados, ou seja, os enfermeiros que alcançam o nível de perícia “(…) 

têm uma enorme experiência, compreendem de maneira intuitiva cada situação e apreendem 

directamente o problema sem se perderem com soluções e diagnósticos estéreis” (p. 54). 

De acordo com o contexto clínico onde decorreu o Estágio Final, e no cumprimento do 

planeamento da Unidade Curricular, delineamos as metas a alcançar bem como as atividades a 

desenvolver, no que se consagrou como um percurso de valorização pessoal e profissional, na procura 

da dignificação da profissão de Enfermagem. A conceção da Intervenção Profissional Major (IPM), cujo 

desígnio é a Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco, vai ao encontro da linha de investigação e 

ação do Mestrado “Segurança e Qualidade de Vida”.  

Não menos importante, visa incrementar uma cultura de segurança e boas práticas na qualidade 

dos cuidados, questão que se tem tornado cada vez mais pertinente, dada o progresso e complexidade 

dos cuidados de saúde, aumento da esperança média de vida, e até mesmo resultado das exigências 

dos utentes do Sistema Nacional de Saúde. Para Martins, Ribeiro & Tronchin (2017), a qualidade e 

segurança dos cuidados emergem como um dever ético, e contribuem “(…) decisivamente para a 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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redução de riscos evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados, da equidade e do respeito com que 

esses cuidados são prestados.” (p.90), o que, inequivocamente, permite a perpetuação de cuidados de 

enfermagem qualificados, com benefícios evidentes e consequentemente, ganhos em saúde. 

A privação do sono é uma queixa transversal do doente crítico, que pode ter um impacto nefasto 

na saúde do mesmo, se não existir deteção e intervenção precoce. A origem desta problemática é 

multifatorial, e advém maioritariamente do ambiente específico de uma Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI), que dispõe das mais altas tecnologias para a abordagem ao doente crítico, que se 

carateriza pela necessidade da prestação de cuidados de enfermagem permanentes, dada a sua 

instabilidade e vulnerabilidade, o que dificulta a implementação de intervenções, ou de períodos de 

promoção do sono (Alhazzani, et al., 2018; Ackerman et al., 2020). Face ao apresentado, e ao local onde 

foi desenvolvido o Estágio Final, revela-se pertinente desenvolver esta temática. 

Vários autores como Kaplow (2016), Alhazzani, et al., (2018) e Chaudhary, Kumari & Neetu (2020) 

defendem que os protocolos ou estratégias de otimização do sono têm um impacto positivo no bem-

estar e conforto do doente crítico, minimizando as complicações relacionadas com este evento. A 

prevenção e identificação deste problema, tal como a aplicação de intervenções por parte da equipa de 

enfermagem, assume-se como prioritário.  

Importa que a equipa de enfermagem esteja capacitada para dar resposta às necessidades do 

doente crítico face à privação do sono. Este problema pode instalar-se de forma insidiosa ou com 

alterações sutis e, dada a situação de instabilidade do doente e a possibilidade de existir compromisso 

na comunicação, afigura-se como fulcral o olhar atento do enfermeiro especializado, com um vasto 

leque de conhecimentos e competências, no cuidado do doente crítico, que se reveste de tamanha 

complexidade. 

Perante os pressupostos previamente enunciados, são objetivos deste relatório: 

• Descrever o contexto clínico em que decorreu o Estágio Final; 

• Explanar a IPM, desde a sua conceção à implementação; 

• Analisar, de forma crítica e reflexiva, o processo de aquisição de competências comuns do 

Enfermeiro Especialista, específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica (EMC), vertente a Pessoa em Situação Crítica (PSC), bem como as competências de 

Mestre em Enfermagem. 
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O planeamento da Unidade Curricular surge como guia orientador na organização deste relatório, 

pois no mesmo são feitas as recomendações para a realização do documento. Primeiramente será 

efetuada uma apreciação global do contexto do Estágio Final, bem como a análise da produção dos 

cuidados. Neste ponto é ainda feito o enquadramento legal do mesmo, recursos físicos, materiais e 

análise da população afluente. 

De seguida, é realizada fundamentação da escolha do tema da IPM, bem como o enquadramento 

concetual do estado da arte, de acordo com a bibliografia mais pertinente. A IPM foi desenvolvida com 

base no Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência de June Larrebee, e face ao que já foi 

exposto, é feita a abordagem das etapas metodológicas inerentes à sua conceção. No mesmo ponto, 

são explicados todos os detalhes e procedimentos que esta fase exigiu, desde o delinear do projeto em 

teoria até à sua operacionalização no contexto da prática.  

O processo de aquisição, desenvolvimento e consolidação de competências comuns, específicas 

do Enfermeiro Especialista em EMC, bem como das competências de Mestre, é evidente em todas as 

fases deste relatório, e tem caráter preponderante em todas as atividades planeadas e desenvolvidas 

ao longo deste percurso, pelo que todos os domínios de competências estão estreitamente relacionados 

com as atividades desenvolvidas. Todas as caraterísticas enumeradas tornam a análise deste processo 

fundamental.  

Mais se clarifica que o presente documento foi redigido de acordo com as normas de 

referenciação da American Psychological Association (APA) 6.º edição (APA, 2010), e com o Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas & Ministério da Educação, 

2011).



 
 

20 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

1.  ANÁLISE DO CONTEXTO 

 

Neste capítulo procedemos à caracterização do contexto clínico onde decorreu o Estágio Final, 

destacando aspetos como as caraterísticas sociodemográficas da população, os recursos disponíveis e 

análise da produção de cuidados de saúde. 
 

1.1.  Unidade de Saúde 

A Unidade de Saúde onde decorreu o Estágio Final é uma entidade pública empresarial criada a 1 

de outubro de 2008 pelo Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, submetida a posteriores 

alterações em 2015 pelo Decreto-Lei n.º 12/2015 de 26 de janeiro, que prevê um modelo de organização 

assente na incorporação de vários níveis de cuidados. Integra o Serviço Nacional de Saúde, segue o 

regime jurídico das entidades públicas empresariais, e a sua criação teve por base os benefícios que 

poderia trazer à população, quer por ser mais efetiva no que concerne à prestação de cuidados à 

população alvo, quer na articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde 

diferenciados, que se torna mais eficaz (ULS, 2021a).  

Esta entidade tem como principais objetivos  

“(…) a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à população, 

designadamente aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele 

contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral, bem como assegurar 

as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de 

saúde na sua área geográfica de abrangência.” (ULS, 2021a). 

Tem 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.” (ULS, 2021a). Atividades como 

formação, treino e investigação também são consideradas imprescindíveis ao crescimento técnico-

profissional dos profissionais de saúde, e restantes colaboradores, que contratualizam serviço com esta 

entidade (ULS, 2021a).
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Assim, a sua atividade verifica-se em três níveis de prestação de cuidados: 

• Cuidados de Saúde Primários: são integrados pelo agrupamento de Centros de Saúde com uni-

dades funcionais na área abrangente. A Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), 

Unidade de Saúde Pública (USP), Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e o Centro de 

Aconselhamento e Deteção (CAD) também fazem parte deste nível de cuidados; 

• Cuidados de Saúde Hospitalares: do qual faz parte o Hospital que integra o serviço onde se 

realizou o Estágio Final; 

• Cuidados Paliativos: que é um nível integrado por três Equipas Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos que procuram dar resposta às necessidades da população do distrito da 

alocação desta Unidade de Saúde (ULS, 2021a). 

Ao longo do tempo, esta Unidade de Saúde tem vindo a desenvolver vários projetos, distribuídos 

pelas diferentes áreas, cujo intuito é “(…) garantir a sustentabilidade do sistema de saúde (…)” (ULS, 

2020, p.4). Estes projetos visam maximizar a educação e literacia para a saúde da população, através de 

um conjunto de estratégias de intervenção desenvolvidas por profissionais de saúde peritos na sua área 

de domínio (ULS, 2020).  

Contudo, a área geográfica que abrange e a dispersão da população surgem como as principais 

dificuldades na concretização dos objetivos supramencionados e da sua missão, quer para a população, 

quer para os profissionais envolvidos (ULS, 2020). 

 

Unidade Hospitalar do Estágio Final 

O Hospital onde de o Estágio Final, tem caráter médico-cirúrgico e assegura a prestação de 

cuidados diferenciados nestas áreas, sendo admitidos doentes com necessidade de cuidados médicos e 

de enfermagem, intensivos e diferenciados, e o cerne dos cuidados são agudos e de curta duração. 

Atualmente, este hospital dispõe de 215 camas de internamento, destas, 13 correspondem a camas de 

Cuidados Intensivos e Intermédios, 106 a camas de internamento em Especialidades Médicas e as 

restantes 96 são camas de internamento em Especialidades Cirúrgicas (ULS, 2021b). 

Esta instituição tem ao seu dispor 7 especialidades médicas, 6 especialidades cirúrgicas e 5 

especialidades de apoio. De forma a garantir a prestação de cuidados com qualidade e segurança, e de 
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acordo com a fonte, este detém os recursos humanos e tecnológicos especializados e necessários a este 

fim (ULS, 2021b). 

 

Caraterização da população da área de influência 

Esta Unidade de Saúde apresenta uma área de influência com grande dispersão geográfica e 

populacional, o que representa uma das maiores dificuldades no acesso aos cuidados de saúde (ULS, 

2020). Este facto ganha particular importância uma vez que 30.492 dos 126.692 habitantes do distrito 

são pessoas com 65 anos ou mais. Possui concelhos onde se constata um elevado envelhecimento da 

população, onde existem 300 idosos por cada 100 jovens (ULS, 2021a). 

A incidência de doenças crónicas e incapacitantes como Hipertensão Arterial (HTA), diabetes, 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), depressão e Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), é caraterística numa 

população mais envelhecida, o que representa um enorme desafio na prestação de cuidados, dado que 

é também a população mais envelhecida que corresponde à que maior dificuldade tem no acesso aos 

cuidados de saúde. Esta realidade exige uma grande capacidade de adaptabilidade e gestão de recursos 

por parte da equipa de saúde responsável, e constitui também um obstáculo à obtenção de cuidados 

de forma equitativa (ULS, 2021a). 

 

1.2. Unidade de Cuidados Intermédios de Cardiologia 

 

É no serviço de cardiologia que se encontram os profissionais que se dedicam ao diagnóstico e 

tratamento das pessoas com doenças do foro cardíaco e do sistema cardiovascular. Para além disso, as 

atividades destes profissionais estendem-se a outros serviços como consulta externa, serviços de 

internamento, serviço de urgência, meios complementares de diagnóstico na Unidade de Tratamentos 

Minimamente Invasivos (UTMI), onde são realizados procedimentos como colocação de pacemaker 

(ULS, 2021c). Para além disso, articula de forma permanente com o Laboratório de Hemodinâmica e 

Cirurgia Cardiotorácica de Centros Hospitalares Centrais. 

Em 2019, este serviço tornou-se pioneiro no sul do país no tratamento da Fibrilhação Auricular 

(FA), através da Crioablação. De acordo com o cardiologista responsável pelo projeto e corroborado por 

Sargento-Freitas el al. (2013), a FA é uma condição com importante contributo no desenvolvimento de 

doenças como insuficiência cardíaca, AVC e demência. É a alteração mais frequente do ritmo cardíaco 
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e atinge 1% da população em geral, sendo que em pessoas com mais de 65 anos pode chegar aos 5%, e 

aos 10% quando se verifica uma idade superior a 80 anos. É também uma doença que acarreta elevados 

custos, no seio da população, ao nível do tratamento. A ablação é um procedimento minimamente 

invasivo e seguro, realizado na UTMI, que consiste no isolamento elétrico das veias pulmonares na 

aurícula esquerda, possibilitando assim a neutralização dos impulsos elétricos anormais no tecido 

cardíaco. Constitui-se um método eficaz no tratamento da FA quando esta já não responde ao 

tratamento conservador (ULS, 2019). 

Dada o risco de instabilidade hemodinâmica presente no doente crítico cardíaco, e a necessidade 

de vigilância permanente com monitorização de parâmetros vitais e administração de terapêutica de 

suporte, existe a UCIC. A UCIC é parte integrante do Serviço de Cardiologia. Uma Unidade de Cuidados 

Intermédios, por definição, é um local cujo propósito é dar resposta à admissão de doentes em risco de 

desenvolver disfunção ou falência orgânica, com necessidade de monitorização não invasiva, ou 

minimamente invasiva, com capacidade para assegurar manobras de reanimação, e em articulação 

constante com unidades de nível superior, Serviço de Radiologia e Bloco Operatório, na eventualidade 

de ocorrer uma degradação do estado geral do doente e, por consequência o aumento do nível de 

cuidados (Administração Central do Sistema de Saúde, 2013; Ministério da Saúde, 2013). Aguiar et al., 

(2020) referem que numa UCIC devem ser admitidos doentes com patologias cardiovasculares agudas, 

que não apresentam critérios de internamento numa enfermaria de cardiologia, quer pelo risco 

acrescido de descompensação que apresentam, quer pela necessidade de monitorização, vigilância e 

cuidados diferenciados. A sua essência difere de uma Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, na 

medida em que estas apenas se dedicam à prestação de cuidados intensivos, no âmbito da patologia do 

foro cardiológico ou qualquer doença cardiovascular (Ministério da Saúde, 2013). 

 

1.2.1. Caraterização dos recursos físicos 

 

Neste Hospital, o Serviço de Cardiologia localiza-se no 4 piso e é constituído por 3 enfermarias, 

cada uma com 3 camas, e possibilidade de monitorização central por telemetria. Tem uma sala de 

exames complementares de diagnóstico como Ecocardiograma, Eco-transesofágico, Eletrocardiograma, 

prova de esforço e programação de dispositivos implantáveis [Pacemakers, Cardiodesfibrilhador Interno 

(CDI), Cardiac Resynchronization Therapy Defibrilator1 (CRT-D)]. Possui também uma sala de desinfeção 

 
1 Desfibrilhador de Terapia de Ressincronização Cardíaca  
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de equipamentos, armazém de material consumo clínico e de hotelaria, gabinete de enfermagem, copa 

e casa de banho de utentes e outra para profissionais. 

A UCIC encontra-se situada no mesmo piso, com uma área aproximada de 80m2 e possuindo um 

acesso ao corredor central do Serviço de Cardiologia, por onde circulam os profissionais e são admitidos 

os doentes. Como a maioria das unidades de cuidados intermédios, esta também segue o padrão open 

space, o que garante o tratamento e assistência em tempo oportuno, e também a vigilância constante 

do doente. Porém, é possível assegurar a privacidade da pessoa, atendendo ao contexto onde se insere, 

através da utilização de cortinas laterais, que individualizam a box, mas garantem, ainda assim, a 

observação do doente (Administração Central do Sistema de Saúde, 2013). Tem lotação de 5 camas. 

Cada box tem um monitor com capacidade para leitura de traçado cardíaco, oximetria de pulso e 

avaliação de valores de tensão arterial não invasiva; uma rampa de oxigénio; uma rampa de ar 

comprimido; uma rampa de vácuo; e capacidade de suporte ventilatório invasivo e não invasivo. No 

serviço estão disponíveis 14 seringas infusoras e 4 bombas infusoras. 

Tem uma bancada de trabalho com monitorização central, que permite a vigilância constante dos 

parâmetros vitais dos doentes assim como a análise de eventos cardíacos. Tem um armário que cumpre 

funções de armazém com material necessário à prestação de cuidados. Detém uma segunda bancada 

de trabalho para a preparação de medicação. Está também capacitada com um carro de emergência, 

padronizado de acordo com os restantes da instituição e de acordo com a Orientação 008/2011 da DGS, 

de 28 de março (DGS, 2011).  

 

1.2.2. Caraterização dos recursos humanos 

 

A equipa multidisciplinar do serviço de cardiologia e UCIC é a mesma, e é constituída por 18 

enfermeiros, 10 assistentes operacionais, 2 cardiologistas e 4 técnicos de eletrocardiografia. No que 

respeita à equipa de enfermagem, dos 18 enfermeiros, uma enfermeira é a responsável pela chefia do 

serviço, um enfermeiro responsável pela coordenação com o Grupo da Qualidade, um enfermeiro 

responsável pela formação em serviço, um enfermeiro que faz a ligação ao Grupo de Coordenação Local 

– Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

Existem também quatro enfermeiros com especialidade, um especialista em EMC e três especialistas 

em Enfermagem em Reabilitação (ER).  
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De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE) (2018a), os enfermeiros que desempenham 

funções numa Unidade devem ser altamente treinados e qualificados na missão que lhes está confiada, 

uma vez que são submetidos a situações complicadas que os obrigam a executar julgamentos críticos, 

que devem ser conseguidos em tempo útil, demonstrando segurança e eficácia nas intervenções 

realizadas ao doente crítico. Por outro lado, o Ministério da Saúde (2013), destaca a pertinência do 

caráter formativo da equipa de enfermagem em cuidados intensivos, que lhes confira uma experiência 

prévia antes de atingirem a autonomia na área. Frisa que a mesma deverá ser de dois anos, para que se 

obtenham profissionais qualificados. Esta necessidade formativa também é justificável pela, cada vez 

mais complexa e tecnológica, pelas inúmeras técnicas e procedimentos necessários e disponíveis na 

abordagem ao doente crítico (OE, 2018a). 

Ainda de acordo com o Regulamento n.º 76/2018 de 30 de janeiro, as Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI) devem ser dotadas de enfermeiros-chefes com carácter e competências que se 

coadunem com a missão do serviço e da instituição em que desempenham funções. Para além disso, 

este documento deixa claro que a gestão dos serviços de enfermagem deve ser feita por enfermeiros 

detentores do título de especialista e competência acrescida em gestão (OE, 2018b), o que corresponde 

ao caso da Enfermeira em Funções de Chefia da UCIC. 

O Regulamento n.º 743/2019 de 25 de setembro, referente à norma para Cálculo de Dotações 

Seguras dos Cuidados de Enfermagem, menciona que os rácios mínimos em unidades de nível II, onde 

se enquadra uma UCIC, devem ser de um enfermeiro para cada três doentes, e recomenda que na 

constituição das equipas 50% dos elementos sejam preferencialmente especializados na área de 

estudos da EMC-PSC. Esta situação não se verifica na UCIC, já que apenas um dos enfermeiros da equipa 

é especialista nesta área. Além disso, o rácio enfermeiro/doente deve ser flexível, em consonância com 

os níveis de cuidados necessários exigidos pelas caraterísticas dos doentes admitidos, e com base em 

evidência científica (OE, 2019a). 

De acordo com a Circular Normativa n.º 18/92, de 30 de junho, o modelo de horário de trabalho 

mais aceitável é o de três turnos (manhã, tarde e noite), distribuídos nas 24h. De igual importância é o 

facto de os modelos de horário contemplarem o nível de cuidados a atingir em função dos recursos 

disponibilizados, do modelo organizacional, das caraterísticas inerentes ao serviço, da duração do 

trabalho semanal, garantirem a continuidade da prestação de cuidados e, sempre que exequível 

atenderem aos interesses dos enfermeiros (Direção Geral dos Hospitais, 1992). 
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Na UCIC no turno da manhã e tarde estão presentes dois enfermeiros, e no turno da noite está 

um. Para além disso, no turno da manhã (8h-16h30) durante os dias úteis, está a enfermeira responsável 

pela chefia do serviço, que faz a coordenação da equipa e gestão do serviço. No que concerne à gestão, 

a enfermeira a cumprir as funções de chefia do serviço, garante os níveis necessários de material de 

consumo clínico e de hotelaria, bem como de medicação, conferindo os seus stocks duas vezes por 

semana. A distribuição de doentes é feita pelo enfermeiro responsável de turno, tendo por base o 

Sistema de Classificação de Doentes (OE, 2019b), e o rácio pode variar entre um enfermeiro para dois 

doentes, ou um enfermeiro para três doentes, conforme a taxa de ocupação do serviço, e de acordo 

com o que está preconizado para uma Unidade de Cuidados Intermédios (Nível II) (OE, 2019a). Na 

ausência da enfermeira em funções de chefia, o enfermeiro responsável de turno fica na prestação de 

cuidados e assume funções de gestão e coordenação do serviço. O método de prestação de cuidados 

utilizado pela equipa de enfermagem é o método individual de trabalho, em que na procura da 

excelência dos cuidados, os enfermeiros da equipa focam a sua atenção e prestam cuidados 

individualizados aos doentes que lhes estão atribuídos. Já Silva (2017), refere que neste método de 

trabalho, o papel do enfermeiro se destaca por centrar a sua atenção nas necessidades individuais de 

cada doente. Ou seja, ao longo do turno, o enfermeiro é responsável por prestar cuidados globais, de 

forma personalizada e que vão ao encontro das necessidades e caraterísticas únicas de cada pessoa, 

que lhe foi designada. 

 
1.2.3.  Análise da produção de cuidados 

 
De acordo com dados do Gabinete de Estatística desta Unidade de Saúde, durante o ano de 2019, 

na UCIC, verificou-se uma taxa de ocupação de 89,5%. O tempo médio de internamento foi de 5,34 dias 

e durante o mesmo ano houve a saída de 306 doentes desta unidade. Destes, 151 tiveram alta hospitalar 

e os restantes foram transferidos para outros serviços de internamento. A taxa de mortalidade 

verificada em 2019 foi de 2,6% (ULS, 2021d). 

Relativamente a 2020, houve um pequeno decréscimo correspondente aos mesmos dados, à 

exceção do tempo médio de internamento, em que se verificou uma ligeira subida. A taxa de ocupação 

foi de 87,5%. O tempo médio de internamento foi de 5,82 dias. Saíram 275 doentes deste serviço, sendo 

que 98 tiveram alta clínica, 170 foram transferidos para enfermarias de cardiologia, e os restantes 7 

para outros serviços de internamento. A taxa de mortalidade foi de 1,8% (ULS, 2021d). 
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1.2.4. Análise da população/doentes 

 

Em Portugal as doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de morte antes 

da pandemia [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 2021]. De acordo 

com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia (2019), nos últimos 10 anos verificou-se uma estagnação 

na taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Todavia registaram um aumento discreto de 

1,7%, ou seja, 29% das causas de morte anuais, e uma análise mais aprimorada aos dados mostra que 

em 2018, 4620 das mortes ocorridas foram por EAM, com maior impacto no sexo masculino, atingindo 

desta forma uma taxa de mortalidade de 6,4% dentro do grupo de doenças cardiovasculares. 

As UCI são os locais de excelência para admissão de doentes em situação crítica, com ameaça 

eminente, ou já instituída, de degradação multiorgânica, e com necessidade de suporte por medidas 

invasivas e constante monitorização e vigilância. Logo, nas UCIC, verifica-se a prestação de cuidados 

altamente qualificados e seguros, ao doente em situação crítica com patologia cardíaca (Fuster, 2018). 

Dentro das admissões numa UCIC, os principais diagnósticos médicos são o síndrome coronário 

agudo com ou sem complicações, insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogénico, doença valvular 

grave (endocardite aguda), disritmias graves, disfunção e infeção de dispositivos cardíacos, 

complicações da cardiologia de intervenção (coronária e estrutural), tromboembolismo pulmonar 

agudo, status pós‐paragem cardiorrespiratória, hipertensão pulmonar grave e cardiopatias congénitas 

(Aguiar et al., 2020). 

No que respeita aos diagnósticos mais frequentes de doentes admitidos na UCIC, pode constatar-

se que o EAM sem elevação do ST (NSTEMI) foi verificado em 31 doentes, seguido do diagnóstico de 

Bloqueio Aurículo-Ventricular (BAV) completo que corresponde a 18 doentes. Os restantes diagnósticos 

constam na Tabela 1 (ULS, 2021d). 
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 Tabela 1 – Principais Diagnósticos dos Doentes Admitidos na UCIC 

 
(Fonte: ULS, 2021d) 

Ainda relativamente aos dados que obtivemos do Gabinete de Estatística da referida Unidade de 

Saúde, referentes ao ano de 2020, consta que dos 98 doentes com alta hospitalar 43 são do sexo 

masculino e 55 do sexo feminino. Para além disso, a idade dos doentes com alta hospitalar variou entre 

os 27 e os 96 anos sendo a faixa etária mais representativa a dos 82-86 anos, como se pode ver no 

Gráfico 1 (ULS, 2021d). 

Gráfico 1 – Escalão Etário dos Doentes com Alta Hospitalar da UCIC (2020) 

(Fonte: ULS, 2021d) 

Principais diagnósticos 
N.º de doentes 

admitidos 

EAM sem elevação do ST (NSTEMI) 31 

Bloqueio Aurículo-Ventricular completo 18 

Admissão para verificação e teste de gerador de pulso (bateria) de 
pacemaker cardíaco 

3 

Fibrilhação auricular 6 

EAM com elevação do complexo ST (STEMI) envolvendo outras 

localizações 
3 

EAM com elevação do complexo ST (STEMI), envolvendo outra artéria 

coronária da parede anterior 
4 

Doença aterosclerótica do coração de artéria nativa, com angina de peito 

não especificada 
1 

Bloqueio Aurículo-Ventricular (BAV) de segundo grau 5 

Cardiomiopatia  2 

Outro bloqueio especificado do Feixe de His 5 

EAM com elevação do complexo ST (STEMI), envolvendo outra artéria 

coronária da parede inferior 
2 

Outras formas de angina da parede torácica 1 
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2. INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 

 

A Enfermagem, é uma profissão autorregulada desde 1998, pela aprovação do estatuto em que 

assenta a criação da OE (Ministério da Saúde, 1998), que cursa pela sua complexidade e a dignificação 

do exercício profissional, considerada por isso, uma profissão intelectual e científica (Instituto Nacional 

de Estatística, 2011). É reconhecida também como uma disciplina do conhecimento, desde 2002, 

através da criação do 3º ciclo de formação, o Doutoramento em Ciências de Enfermagem, que evidencia 

a produção de conhecimento, bem como a criação de estratégias, que propõem responder aos desafios 

que surgem na prestação de cuidados de saúde, e cuja finalidade são promover a qualidade de vida e a 

segurança do doente (OE, 2017a). Para Nunes (2016), a Enfermagem como profissão, é a tradução 

material enquanto disciplina do conhecimento, e que, segundo Apostólo (2017), deve ser sustentada 

numa prática baseada em evidência, na procura da excelência e da qualidade e segurança nos cuidados 

de saúde. 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio Final, do curso de Mestrado em Enfermagem, foi 

desenvolvida uma IPM, com base na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, tendo esta 

assumido um maior destaque relativamente às restantes intervenções realizadas, para o 

desenvolvimento de competências clínicas, e com resultante contributo na melhoria dos cuidados 

prestados à PSC.  

No planeamento em saúde, as problemáticas consideradas prioritárias, devem ser alvo de uma 

análise aprofundada, de forma a definir objetivos específicos, com posterior delineação de um plano 

com estratégias de intervenção. Este deverá comtemplar os recursos disponíveis, de forma adequada e 

racional, o que requer a coordenação e organização dos vários sectores socioeconómicos, de forma a 

solucionar a problemática, ou amenizar as suas consequências (Imperatori & Giraldes, 1993). Desta 

forma, a IPM desenvolvida, teve por base uma problemática identificada em conjunto com a equipa de 

enfermagem, do serviço onde decorreu o Estágio Final, com validação do Enfermeiro Supervisor, da 

Docente Orientadora e da Enfermeira em Funções de Chefia. A mesma tem o intuito de contribuir para 

a melhoria nos cuidados ao Doente Crítico Cardíaco, promovendo a qualidade dos cuidados, através da 

otimização do sono, tema que irá ser abordado neste trabalho.
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Para o desenvolvimento e implementação desta IPM, foi adotada a metodologia de projeto, 

baseada nas premissas fundamentais do planeamento em saúde, onde são definidas cinco etapas 

fulcrais, como, diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento e execução, avaliação e 

divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010). O planeamento em saúde compreende um processo 

contínuo e dinâmico em que, sempre que necessário, as etapas podem ser modificadas e redefinidas 

novas estratégias, em concordância com os novos dados ou evidências (Imperatori & Giraldes, 1993; 

Ruivo et al., 2010). O recurso à metodologia de projeto, assenta na prática baseada em evidência (PBE), 

instiga a mudança e a melhoria dos cuidados, promovendo a sua segurança e a qualidade de vida do 

doente crítico (Ruivo et al., 2010). 

Deste modo, e para uma melhor análise da IPM, torna-se essencial apresentar a problemática 

em causa com uma fundamentação teórica e definição dos conceitos. 

 

2.1. A Problemática 

 

  Podemos afirmar que as UCI são locais de excelência para admitir a pessoa em situação crítica, 

que por definição é “(..) aquela cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de falência de uma 

ou mais funções e cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e 

terapêutica” (OE, 2018a, p.2), de forma não só a suprir as suas necessidades, mas também de prevenir 

complicações e possíveis incapacidades, tendo como objetivo a sua recuperação total. Tal 

responsabilidade impera que a sua equipa multidisciplinar seja dotada de elementos altamente 

competentes e experientes (DGS & Ministério da Saúde, 2003). 

 A atuação dos enfermeiros nas UCI é crucial, e de acordo com a OE 

 “(…) os Serviços/unidades de Cuidados Intensivos têm de ser dotados de recursos humanos, no caso em 

apreço, enfermeiros qualificados e treinados para manusear as situações que lhes são confiadas, com a 

tecnologia de que dispõem, 24h por dia, (…) vaticinando, portanto, a importância da formação 

complementar e a necessidade destes profissionais serem dotados de uma experiência singular no domínio 

de atuação desta área científica” (OE, 2018a, p.1). 

Um dos objetivos elementares da enfermagem é a prestação de  

“(…) 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” (OE, 1998, p.3). 
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Também o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em EMC (OE, 

2018c), nos diz que, se a finalidade dos cuidados especializados em EMC são a melhoria da qualidade 

da vida da pessoa em situação crítica, então o enfermeiro deve atuar desde a conceção de planos de 

intervenção (realizados com base no diagnóstico das necessidades da pessoa e família), à sua 

implementação e reavaliação. Estas ações promovem a deteção precoce de situações potencialmente 

prejudiciais, estabilização, manutenção e recuperação do doente, através de uma rigorosa vigilância, 

monitorização e administração de terapêutica. Para além disso, têm como objetivo major a prevenção 

de complicações e eventos adversos, a promoção da saúde e prevenção da doença, nos mais diversos 

panoramas de atuação. O enfermeiro especialista dignifica e atribui um significado à sua profissão 

quando procura de forma permanente a “(…) excelência no exercício profissional (…)” (OE, 2015, 

p.17241) de forma a obter “(…) mais elevados níveis de satisfação da pessoa a vivenciar processos 

complexos de doença crítica e ou falência orgânica.” (OE, 2015, p.17241). 

 A especificidade de procedimentos leva a que nas UCI surjam áreas de cuidados distintas 

consoante as patologias, como por exemplo, as cardíacas. Ao longo dos anos, a melhoria dos cuidados 

de saúde, e o envelhecimento da população, causaram um importante impacto na população com 

doenças cardíacas e na história das doenças cardiovasculares. Tal facto remete-nos para uma realidade 

em que se constata o aumento crescente de doentes com doença cardíaca aguda, patologia 

cardiovascular complexa e, em muitos casos, verificam-se complicações associadas a comorbilidades 

não cardiovasculares, agudas ou crónicas, que têm uma implicação substancial na abordagem e 

prognóstico dos mesmos (Aguiar et al., 2020).  

Dadas as afirmações supramencionadas, houve a necessidade de evolução de unidades 

coronárias para unidades de cuidados intensivos cardíacos (UCIC) onde se proporcionam cuidados de 

saúde altamente especializados aos doentes críticos com patologia cardíaca (Fuster, 2018).  

 Estes doentes são maioritariamente provenientes de serviços de urgência, via verde coronária, 

serviços de hemodinâmica e eletrofisiologia, blocos operatórios e enfermarias. Importa mencionar que 

o cerne das UCIC é altamente complexo, não só em termos de tecnologia para abordar o doente, como 

no vasto leque de patologias, severidade e prognóstico, mas também nas competências especialização 

e formação das equipas, que devem ter especialização na área de enfermagem nos cuidados à PSC. 

Porém, os recursos humanos e técnicos ainda são limitados nesta área, pelo que urge uma mudança 

estrutural profunda na organização dos cuidados ao doente com patologia cardíaca aguda (Aguiar et al., 

2020).  



 
 

32 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

Mais entendem os mesmos autores, que devem ser ponderados três níveis de cuidados nas 

UCIC, e considerando o panorama nacional, torna-se imprescindível esta diferenciação, de forma a que 

os doentes sejam alocados de acordo com o grau de severidade da doença e a exigência da vigilância e 

monitorização. No nível I devem ser integrados doentes com patologias cardiovasculares agudas, sem 

critérios de admissão numa enfermaria de cardiologia geral, quer pelo risco de descompensação, quer 

pela necessidade de recursos ou de nível de vigilância (monitorização de doente após procedimentos 

como intervenção estrutural ou endovascular). No que respeita ao nível II, devem ser admitidos doentes 

com patologias cardiovasculares agudas com risco superior ao nível anterior, e por consequência, 

exigem uma observação mais acometida (doentes graves/ de alto risco, com insuficiência cardíaca 

congestiva e/ou baixo risco de débito cardíaco, o que pode resultar na agudização de doença cardíaca 

aguda ou crónica). Por sua vez, no nível III, apenas devem ser considerados doentes com patologias 

cardiovasculares agudas, e que por isso que demandam um nível de cuidados e intervenção equiparado 

ao que se verifica em cuidados intensivos (Aguiar et al., 2020).  

A abordagem do doente crítico com patologia cardíaca aguda representa um desafio 

permanente e complexo. Estes apresentam uma maior suscetibilidade de desenvolver disfunção 

orgânica, potencialmente fatal, e na sua gestão é importante dominar a tecnologia de que se dispõe 

atualmente, desde as técnicas de imagem cardíaca, cardiologia de intervenção e dispositivos de 

assistência ventricular, bem como modos complexos de ventilação mecânica, invasiva e não invasiva, e 

técnicas de substituição renal. Pelas razões apresentadas, todas as decisões e intervenções devem ser 

executadas de forma rápida, segura e eficaz. Não obstante, os cuidados devem ser multidisciplinares e 

integrados, e a experiência da equipa é preponderante na evolução da situação clínica do doente (Aguiar 

et al., 2020).  

 

2.1.1. O Sono no doente crítico 

 

A admissão numa UCIC, constitui para o doente um enorme desafio, tendo que lidar com um 

conjunto de fatores, como a adaptação ao ambiente, que podem representar uma ameaça ao seu bem-

estar e influenciar o processo de recuperação. A abordagem da pessoa em situação crítica em UCIC é 

de tal forma intrincada que alguns aspetos como o sono acabam por ser secundários, ou até mesmo 

negligenciados. Porém, o sono e o seu impacto na pessoa em situação crítica, tem-se tornado um foco 

crescente de pesquisa (Ackerman et al., 2020). 
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Podemos assim afirmar que o sono é um aspeto a ter em conta na abordagem ao doente crítico, 

pois para além de constituir uma necessidade humana básica e estar intrinsecamente relacionada com 

a saúde, bem-estar e recuperação da doença, é também um processo cíclico, que permite à pessoa 

desconectar-se do meio em que se insere (Kaplow, 2016; Mutair, Omari, Salih, & Shamsan, 2020; 

Azevedo et al., 2020). 

Batiha, Hayajneh & Younis (2019), consideram que o sono além de ser necessidade humana vital 

fisiológica, permite a qualidade de vida e a sobrevivência humana. Acrescentam ainda, que o sono 

representa um terço da nossa idade, partindo do pressuposto que a maioria das pessoas adultas dorme 

cerca de 7,5 horas por noite. 

Por sua vez, Edvardsen & Hetman (2020), afirmam que o sono é um estado de consciência 

reduzida, mantido pela atividade do sistema nervoso central, suscetível aos estímulos que nos rodeiam, 

tais como a luz e/ou temperatura. Podemos ainda garantir que o sono é um processo fisiológico cíclico 

e reversível em que o cérebro está ativo, regulado por vários centros no tronco cerebral, hipotálamo, 

tálamo e proencéfalo (Telias & Wilcox, 2019). 

Kaplow (2016) define o sono como elementar nos processos de cura, defesa e preservação da 

energia, o que se torna imprescindível para o bem-estar emocional, função cognitiva, imunológica e 

muscular. Assim, atua de forma a diminuir a morbidade e restaurar a saúde.  

Em concordância com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (OE, 2011a), 

o sono pode ser conceptualizado como a diminuição da atividade corporal, marcada pelo decréscimo 

do estado de consciência, em que também se verifica a diminuição do metabolismo. Contudo é um 

estado reversível, pois a pessoa mantém a sensibilidade a estímulos externos. 

A privação do sono, compromete em ampla escala o bem-estar do doente, dada a relevância 

deste processo fisiológico na manutenção e restabelecimento da saúde, tal como evidenciamos 

anteriormente. Assim, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nesta área, com o intento de 

percecionar quais os fatores que influenciam o sono do doente crítico em UCIC e as intervenções não 

farmacológicas que promovem a sua qualidade, sustentando o desenvolvimento da IPM e, que entre 

outros aspetos, incluiu a elaboração de uma norma, com vista à otimização do sono.  

Considerando o supracitado, constatamos que a uniformização da prática de cuidados, 

relativamente às intervenções na otimização do sono do doente crítico cardíaco assume um caráter 
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preponderante para o restabelecimento da saúde e diminuição do período de internamento, da 

morbilidade e mortalidade e promovendo a sua qualidade de vida.  

A escolha deste tema deveu-se a uma inquietação demonstrada no decorrer do desempenho 

profissional, e do Estágio Final, sendo o desígnio primordial reunir a mais recente evidência científica na 

literatura, nesta área, colaborando, assim, para uma melhoria contínua dos cuidados. 

 

2.2. Enquadramento Concetual e Teórico  

 

O enfermeiro especialista em EMC-PSC tem a responsabilidade de exercer a sua prática, 

alicerçada nos padrões de qualidade dos cuidados especializados (OE, 2015), de modo a dar resposta 

ao complexo processo de intervenções ao doente crítico, adotando uma visão holística. 

Deste modo, "(…) a existência de um quadro de referências para o exercício profissional do 

enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica (…)” assim como “(…) a revisão de guias de boas 

práticas no domínio da pessoa em situação crítica (…)” (OE, 2015, p.17243), guiam o enfermeiro  

especialista em EMC-PSC no desenvolvimento de competências, "(…) na procura permanente da 

excelência no exercício profissional (…)”, em que o mesmo “(…) assegura/garante a máxima eficácia na 

organização dos cuidados de enfermagem especializados" (OE, 2015, p.17243). 

O referencial teórico adotado para a implementação da IPM, e para o processo de 

desenvolvimento de competências, foi o Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência 

(MMPBE), de Larrabee (2011). 

Posteriormente, será feita uma descrição concetual da temática abordada, articulando com 

uma conceptualização sobre qualidade em saúde e segurança nos cuidados, conceitos que se relevam 

como elementares, assim com a definição dos principais conceitos na otimização do sono no doente 

crítico cardíaco.  
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2.2.1. Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência (MMPBE) 

 

June Larrabee, no seu modelo teórico, descreve que a mudança na prática deve assentar na 

conjugação entre o diagnóstico da situação e a pesquisa da evidência clínica, alicerçando-se em 

aspetos teóricos e empíricos sobre a mudança, obtidos através da literatura, pela experiência clínica 

e de acordo com as preferências dos doentes, pois para garantir a individualidade dos cuidados, as 

preferências dos doentes surgem uma fonte fidedigna de evidências (Larrabee & Rosswurm, 1999; 

Larrabee, 2011).  

A combinação estruturada destes fatores culmina na melhoria na tomada de decisão clínica, 

e consequentemente, na melhoria e desenvolvimento da qualidade dos cuidados e segurança do 

doente, promovendo melhores resultados em saúde e nos cuidados prestados, atendendo às 

necessidades do doente (Larrabee, 2011). 

O MMPBE emerge com a necessidade identificada, pelos profissionais de saúde, em 

sintetizar dados empíricos e implementar alterações na prestação de cuidados, defendendo a prática 

fundamentada num raciocínio crítico e construtivo, incitador do desenvolvimento da investigação e 

produção de conhecimento em enfermagem, em oposição à prática baseada em intuição e processos 

assentes em opinião pessoal (Larrabee & Rosswurm, 1999). 

Com vista a maximizar a qualidade dos cuidados, é imperativo que os enfermeiros 

questionem as suas práticas habituais, deixando os seus padrões e juízos em detrimento de melhores 

alternativas. Para que isto se verifique, é necessário que o enfermeiro detenha pensamento crítico, 

uma visão abrangente dos cuidados, e baseie as suas tomadas de decisão em evidência científica 

(Larrabee & Rosswurm, 1999). 

 O MMPBE, descrito por Larrabee (2011), contempla seis etapas, e que apesar de serem 

progressivas, não são estritamente lineares. Assim, as atividades de cada etapa podem gerar 

atividades de outra etapa, ou seja, quando não se encontra evidência para o tópico do projeto pode 

retornar-se à etapa inicial e redefinir a questão de pesquisa, ou identificar uma nova questão da 

prática como foco do projeto (Figura 1). 
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Etapa 1 - Avaliar a necessidade de mudança da prática 

Consiste em identificar e incluir as partes interessadas, de uma situação problemática na 

prática de cuidados; obter e analisar dados internos sobre a prática atual, para posteriormente fazer 

uma comparação dos dados internos com os dados externos; avaliar se existe a necessidade de 

mudança da prática; identificar o problema da prática e relacioná-lo com intervenções e resultados. 

A consciencialização de preferências, bem como a insatisfação do utente devem ser fatores 

instigadores de mudança na prática (Larrabee, 2011). 

Etapa 2 - Localizar as melhores evidências 

Compreende a identificação da melhor evidência disponível, por meio do planeamento da 

estratégia de pesquisa, da seleção dos instrumentos de avaliação crítica dos estudos e de outras 

fontes de informação, bem como o processo de organização dos dados obtidos (Larrabee, 2011). 

Etapa 3 - Análise crítica das evidências 

Comporta o resumo obtido das evidências, com o recurso aos instrumentos de avaliação 

crítica, de modo a avaliar o nível e qualidade da evidência, bem como os riscos e benefícios da sua 

integração na prática clínica. Nesta etapa incluem-se instrumentos de análise crítica, de estudos 

quantitativos e qualitativos, bem como de revisões sistemáticas (Larrabee, 2011). 

Etapa 4 - Projetar a mudança da prática 

Faz referência à definição da mudança proposta e identificação dos recursos necessários; 

planeamento das estratégias para a sua implementação e da sua avaliação (Larrabee, 2011). 

Etapa 5 -  Implementar e avaliar a mudança da prática 

Consiste na implementação do plano definido, na avaliação do processo e dos resultados com 

base na análise efetuada, elaboração de recomendações e conclusões. Nesta fase, se houver um 

coordenador do estudo disponível para esclarecimento dos profissionais incluídos, a implementação 

tem uma maior probabilidade de obter sucesso (Larrabee, 2011). 

Etapa 6 -  Integrar e manter a mudança da prática 

Compreende a divulgação da mudança recomendada aos intervenientes do processo, a 

implementação da nova prática com monitorização de indicadores, e divulgação dos resultados. Nesta 

fase é fulcral o conhecimento da organização (Larrabee, 2011). 
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Figura 1 – Esquematização do Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência 

(Fonte: Adaptado de Larrabee, 2011) 

 

No que concerne à implementação de modificações na prática clínica, está comprovado que o 

MMPBE é um modelo eficaz. Porém, o êxito da aplicação deste modelo está diretamente dependente 

da aquisição de competências por parte dos enfermeiros, que os tornem agentes capazes de 

operacionalizar a mudança (Larrabee, 2011). 

Entenda-se a Prática Baseada em Evidência (PBE) como o recurso à mais recente e adequada 

evidência científica, na tomada de decisão sobre os cuidados a prestar ao doente. Esta evidência deve 

ser resultante de pesquisas elaboradas por enfermeiros, ou por outros profissionais de saúde, que 

detêm uma elevada consciência da urgência de basear as suas decisões em evidência científica, o que 
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se traduz em tomadas de decisão clinicamente acertadas, que acarretam menos custos em saúde e 

contribuem de forma irrefutável na qualidade dos cuidados (Beck & Polit, 2018). 

Deste modo, perante o contexto clínico de implementação da IPM, e de acordo com a análise 

efetuada do referido modelo, é legitima a escolha do mesmo para sustentar a IPM desenvolvida, 

revelando-se útil e adequado para a investigação e à prestação de cuidados ao doente crítico. 

 

2.2.2. Qualidade em saúde e a segurança dos cuidados 

 

Compreende-se a qualidade em saúde como um conceito dinâmico, em alteração permanente, 

com uma relação intrínseca com o contexto político, económico e social, onde a prestação de cuidados 

se insere (Eiras, 2011), a sua definição estará permanentemente subordinada à perspetiva, visão e 

valores de quem a define (DGS, 2015a). Independentemente da relação que o conceito de qualidade 

em saúde exerça com o meio onde se insere a 

 “(…) qualidade e a segurança no sistema de saúde são uma obrigação ética porque contribuem 

decisivamente para a redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, das 

escolhas da inovação, da equidade e do respeito com que esses cuidados são prestados.” (Ministério da 

Saúde, 2015, p. 13551). 

Larrabee (2011) corrobora o supracitado quando refere que a qualidade dos cuidados é 

assumida como uma responsabilidade ética do exercício profissional do enfermeiro, na medida em que 

“(…) a qualidade integra os princípios éticos de valor, beneficência, prudência e justiça e, quando 

aplicada ao cuidado de saúde, pode inferir-se que a busca de uma assistência de alta qualidade ou 

excelente é uma obrigação ética” (p.15). 

A qualidade em saúde é de tal forma elementar nas políticas de saúde, que de acordo com a Lei 

n.º 95/2019 de 4 de setembro, a Lei de Bases da Saúde que revoga a Lei n.º 48/90, está preconizado 

que a avaliação do sistema nacional de saúde seja permanente, para garantir a eficácia e eficiência dos 

cuidados. Esta avaliação baseia-se na informação obtida acerca da qualidade dos serviços, no nível de 

aceitação da população alvo e da satisfação dos profissionais, e na ponderação dos custos e benefícios 

face à utilização de recursos (Assembleia da República, 2019). Cabe ao estado a responsabilidade de 

assegurar, nas entidades de saúde quer públicas quer privadas, “(…) adequados padrões de eficiência e 

de qualidade (…)” (Assembleia da República, 2005, p. 4652). 
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No panorama internacional, o ano de 1998 surge como um ano de mudanças profundas no que 

concerne à qualidade em saúde, após a emissão de relatórios com conclusões preocupantes na 

qualidade do atendimento em saúde. Um desses relatórios, o “National Roundtable on Health Care 

Quality”, elaborado pelo Institute of Medicine (IOM), documenta que os três principais problemas 

identificados na qualidade dos cuidados são o uso excessivo, insuficiente ou inadequado dos serviços 

de saúde. Este documento surgiu como força motriz para desafiar profissionais de saúde, políticos e 

utilizadores dos sistemas de saúde, na procura dos melhores cuidados de saúde, com melhor qualidade, 

a custos suportáveis, eficazes, e de forma a evitar complicações (IOM, 1999). Posteriormente, o IOM 

(2001), publica o relatório “Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century”, 

promotor da grande visibilidade da qualidade em saúde nos dias que correm, e que destaca as 

componentes fundamentais deste conceito, sendo: efetivo, eficiente, acessível, centrado no doente, 

equitativo e seguro.  

Tendo como mote este último relatório, a Organização Mundial de Saúde (OMS), integrou e 

desenvolveu os componentes supramencionados, definindo qualidade em saúde como a prestação de 

cuidados num elevado grau de excelência profissional, com riscos mínimos e resultados de saúde para 

os doentes e com eficiência na utilização dos recursos (OMS, 2006). Sendo o cerne da definição os 

resultados em saúde, o conceito de qualidade em saúde deve desenvolver-se com base em três eixos 

essenciais: 

Eficácia – por recurso a uma prática baseada em evidência; 

Segurança – cuidados que minimizem o risco inerente à prática; 

Centralização na pessoa – são cuidados que visam as preferências e necessidades individuais 

da pessoa. 

Além do exposto, e perspetivando os benefícios potenciais dos cuidados de qualidade, os 

serviços de saúde deverão ser: 

Oportunos – de forma a minimizar tempos de espera, e demoras prejudiciais tanto a quem 

presta cuidados, como para quem os procura; 

Equitativos – mantendo a qualidade dos cuidados independentemente das caraterísticas 

pessoais e socioeconómicas; 

Integrados – disponibilizando os diversos cuidados de saúde, ao longo do ciclo vital, que sejam 

coordenados nos diferentes níveis, por todos os prestadores de cuidados; 
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Eficientes – maximizando o benefício dos recursos disponíveis e minimizando o desperdício 

(OMS, 2006). 

Os conceitos previamente referidos, integram ainda a conceção de qualidade em saúde de dois 

documentos de referência para as políticas de saúde em Portugal, como o Plano Nacional de Saúde 

(DGS, 2015a) e a Estratégia Nacional para a Qualidade em Saúde 2015-2020 (Ministério da Saúde, 2015), 

em que referem que a qualidade em saúde consiste na “(…) prestação de cuidados de saúde acessíveis 

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

adesão e satisfação do cidadão” (Ministério da Saúde, 2015, p.13551), tendo em consideração as suas 

necessidades e expectativas, mediante a adequação dos cuidados. 

A OE (2001), assume que “(…) qualidade em saúde é tarefa multiprofissional e que tem um 

contexto de aplicação local (…)” (p.6), pelo que a qualidade em saúde não resulta exclusivamente do 

exercício profissional de enfermagem, porém os seus esforços na concretização deste objetivo são 

merecedores de atenção. 

Garantir a segurança nos cuidados, também é um imperativo multidisciplinar, com aplicação 

específica, e de acordo com o contexto dos cuidados (Brás & Ferreira, 2016). A cultura da segurança dos 

cuidados evoluiu a par da cultura da qualidade dos cuidados, e são conceitos indissociáveis, cuja 

abordagem deve ser conjunta, com impacto evidente nos resultados clínicos, financeiros e 

administrativos, visando a satisfação da população alvo da prestação de cuidados (Fragata, 2011; 

International Council of Nursisng (ICN), 2012). Assim, estas duas esferas devem ser encaradas como 

complementares, ou até mesmo interdependentes (Eiras, 2011; Fragata, 2011). 

Entende-se como segurança do doente a “(…) redução de risco de dano desnecessário à pessoa 

que recebe os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável (…)”, reconhecendo que o mínimo aceitável 

é “(…) direcionado para o conhecimento atual, recursos disponíveis, contexto da prestação de cuidados 

em oposição ao risco de não tratamento ou de outro.” (DGS, 2017a, p.4). 

Após a publicação do relatório “To err is Human”, elaborado pelo IOM em 2000, a segurança do 

doente tornou-se prioritária nas organizações de saúde, desde os gestores aos prestadores de cuidados 

diretos. Neste relatório foi enfatizada a importância e a influência exercida por fatores sistémicos e 

organizacionais, bem como atribuída uma quantificação à mortalidade inerente ao erro nas 

organizações de saúde (Fragata, 2011). 
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Desde então, surgiram várias entidades, com o objetivo de criar diretrizes focadas na segurança 

do doente, com um objetivo comum, e estratégico, de gerar melhorias significativas nesta área, como 

são o exemplo da “World Aliance for Patient Safety” (OMS, 2004), a “Patient Safety – Making it Happen” 

(Comissão Europeia, 2005), e mais recentemente o “Global Patient Safety Action Plan 2021-2030” (OMS, 

2021a). Da mesma forma, a comunidade científica uniu esforços, e por iniciativa da European Society of 

Intensive Care Medicine (ESICM), em 2009, assinaram a Declaração de Viena, onde esta comunidade 

arroga a responsabilidade pela prevenção, vigilância e implementação de medidas com a finalidade de 

incrementar a segurança do doente crítico (Donchin, Moreno & Rhodes, 2009). 

Com o intuito de dar resposta às recomendações internacionais, em Portugal, foi elaborado o 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026, pelo Despacho n.º 9390/2021 de 24 de 

setembro. Através deste documento pretende-se a consolidação e promoção da segurança na prestação 

de cuidados, abrangendo contextos específicos, como o domicílio e a telessaúde. Para além de serem 

definidos vários objetivos estratégicos, assenta em cinco pilares basilares, sendo eles: 

Cultura de segurança – corresponde aos valores, crenças, normas e competências individuais e 

de grupo, que determinam o compromisso, estilo e ação referente às questões de segurança; 

Liderança e Governança – através da priorização, desenvolvimento e criação de condições que 

contribuam para uma cultura de segurança, os líderes e gestores de uma organização ganham a 

confiança dos doentes, familiares e profissionais de saúde, antecipam as fragilidades do sistema, e 

minimizam a ocorrência de eventos indesejáveis; 

Comunicação – a transição de cuidados constitui um momento fulcral, pelo que no momento 

da transferência de responsabilidade, ou passagem de informação entre profissionais, deve ser utilizada 

uma comunicação efetiva; 

Prevenção e gestão de incidente de segurança do doente – preconiza o desenvolvimento e 

implementação de sistemas de notificação de incidentes de segurança, que promovem a aprendizagem 

através do erro, numa cultura não punitiva, que protege o notificador e promove a melhoria contínua; 

Prática seguras em ambiente seguros – os recursos existentes, a dotação e adequação dos 

profissionais de saúde, a formação dos mesmos, a organização do trabalho, o desenho e confiabilidade 

dos processos, a existência de ferramentas e instrumentos, são condicionantes que afetam a segurança 

e a efetividade da prestação de cuidados (DGS, 2021). 
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Face ao explanado, a segurança e qualidade dos cuidados implica a formação e conhecimento 

dos profissionais de saúde, no que concerne à gestão de risco e melhoria de desempenho, prática clínica 

e segura e integração de conhecimento científico. Porém, e face aos desenvolvimentos científicos a que 

assistimos nos últimos anos, e facilidade ao acesso de informação, continua a verificar-se uma lacuna 

entre a teoria e a sua aplicabilidade, legitimando a necessidade de um maior investimento na prática 

baseada em evidência, de forma a minimizar padrões de comportamento que comprometem a 

segurança e qualidade dos cuidados, bem como variações na prática, das quais resultam cuidados 

ineficazes e desiguais (ICN, 2012). 

 

2.2.3. Fisiologia do sono 

 

Segundo Haji, Mulder & Tiruvoipati (2020), o sono ocorre em diferentes etapas. Classificam-no 

em Rapid Eye Movement (REM) e Non Rapid Eye Movement (NREM), sendo que o NREM pode ser divido 

em sono leve (estadio 1 e 2) e sono profundo (estadio 3). Os mesmos autores afirmam que a duração e 

a frequência dos estadios do sono dependem da idade, e que o estadio 1 representa cerca de 15% a 

25% do tempo total do sono. O estadio 2, compreende a maior parte do sono, perfazendo cerca de 35% 

a 45% do tempo total de sono, enquanto o estadio 3 é responsável por cerca de 15% a 25% do tempo 

total do sono, e considerado a fase mais importante na recuperação fisiológica, uma vez que é nesta 

fase que ocorre a libertação da hormona de crescimento. O sono REM geralmente é responsável por 

menos de um quarto do tempo total do sono.  

Por outro lado, Kaplow (2016); Alhazzani et al., (2018); Mutair et al., (2020) fazem outra 

diferenciação, onde o sono NREM é composto por quatro estadios de sono, que variam de leve a 

profundo (N1, N2, N3, N4). Os estadios N1 e N2 correspondem à fase de sono mais sono leve, onde a 

pessoa se encontra facilmente despertável. No estadio N1 a pessoa encontra-se num estado de 

sonolência, podendo, contudo, estar acordada. O estadio N2 corresponde a um sono mais profundo, 

embora a pessoa esteja facilmente despertável a ruídos. Posteriormente, nos estadios N3 e N4, o sono 

é mais profundo, compreendem também a fase de ondas lentas. O estadio N3 é onde acontece o sono 

mais profundo e, consequentemente, mais reparador, enquanto que no estadio N4 o sono é mais 

profundo, mas com um maior aumento da atividade cerebral e fisiológica, ao contrário da atividade 

muscular, onde se verifica um decréscimo.  

A fase NREM corresponde a 80% do tempo total de sono, e é onde ocorre a reposição de energia 

e reparação de tecidos. A fase REM carateriza-se por a fase de movimento de olhos rápidos, onde 
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ocorrem os sonhos. Constatam-se neste período picos de atividade simpática, aumento e irregularidade 

da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e tensão arterial, sendo que a pessoa se 

encontra em risco de instabilidade cardíaca e, consequentemente, existe risco acrescido de arritmias. 

Ao nível cerebral ocorre aumento da necessidade de consumo de oxigénio, relacionado com o facto de 

haver um relaxamento dos músculos da via aérea superior, como resultado existe uma maior 

suscetibilidade a eventos de isquemia cerebral. Também nesta fase se verifica o comprometimento da 

regulação da temperatura corporal. É responsável por 20% do tempo total de sono (Kaplow, 2016; 

Alhazzani et al., 2018).  

 

2.2.4. Privação do sono 

 

Apesar da dissonância na definição do sono, por parte de alguns autores, não podemos deixar 

de frisar que a privação do sono tem consequências graves na saúde, a curto e longo prazo. A alteração 

do padrão do sono, ou a má qualidade do sono, é uma queixa transversal ao doente crítico, e afeta entre 

46-100% dos doentes (Alhazzani et al., 2018; Bosma et al., 2020). 

Assim, quando esta situação ocorre, verificam-se ciclos circadianos aberrantes, com aumento 

dos estadios correspondentes ao sono leve (N1 e N2), diminuição do sono de ondas lentas (N3 e N4) e 

da fase REM. A fragmentação do sono, ou seja, a frequência de despertares e sono superficial, também 

é maior e com impacto significativo na pessoa em situação crítica (Alhazzani et al., 2018; Bosma et al., 

2020).  

Azevedo et al., (2020), afirmam que a privação do sono está associada a resultados 

desfavoráveis no processo de recuperação do doente crítico. Como consequência, a privação do sono, 

pode precipitar eventos como o delírio, intolerância à dor, aumento da ansiedade, alteração do 

processo de cicatrização de feridas, comprometimento do sistema imunitário com consequente 

suscetibilidade do doente a infeções, desequilíbrio entre o sistema simpático e parassimpático (que 

provoca aumento da pressão arterial, taquicárdia aumento da necessidade de consumo de oxigénio, o 

que, por sua vez, pode causar hipoxémia e diminuir a eritropoiese).  

Por fim, e não com menor destaque, a privação do sono afeta de forma negativa a função 

vegetativa e o tónus vascular periférico, que estão estreitamente relacionados com o processo de 

convalescença do doente (Kaplow, 2016; Ackerman et al., 2020; Mutair et al., 2020).  
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A cognição é também afetada, pois o processo de criação de memórias de longo prazo requer 

consolidação, e a mesma é facilitada pelo sono. A longo prazo, a privação do sono, pode ainda reduzir 

a capacidade realização de tarefas tão básicas como a tomada de decisão de execução, categorização, 

memória espacial, expressão verbal fluída, criatividade e planeamento (Coelho, 2020). Todos estes 

fatores se revestem de particular importância, no que concerne quer à prestação de cuidados ao doente 

crítico em contexto de unidade de cuidados intensivos, quer na sua recuperação, uma vez que todos 

eles implicam aumento do tempo de internamento e mortalidade (Kaplow, 2016).  

Também Haji et al., (2020), reforçam que a privação do sono está associada a várias 

comorbilidades, incluindo obesidade, diabetes, ansiedade, depressão, hipertensão, doença cardíaca e 

acidente vascular cerebral, e que as mesmas contribuem para o aumento do risco de mortalidade. 

Na tabela (Apêndice B) remete para a síntese das consequências da privação do sono, de acordo 

com os autores consultados. 

 

2.2.5. Fatores influenciadores do sono 

 
A alteração do padrão do sono é considerada, para o doente crítico, um dos fatores que maior 

transtorno causa, e a sua origem é multifatorial. A UCI carateriza-se por um ambiente altamente 

tecnológico, que permite a prevenção, diagnóstico e tratamento de situações de doença grave 

potencialmente reversível. Por outro lado, à perceção do doente, pode representar um ambiente hostil, 

agressivo e descaraterizante. Portanto, para além do doente já estar a vivenciar uma situação 

potencialmente geradora de ansiedade, por ter em falência uma ou mais das suas funções vitais e 

limitações sensoriais, ainda tem perante si o desafio de se adaptar a um ambiente estranho e cheio de 

especificidades (OE, 2018c; Ackerman et al., 2020).  

As alterações do padrão de sono podem advir de fatores intrínsecos ou extrínsecos à pessoa, 

sendo que os fatores intrínsecos estão diretamente relacionados com fatores psicológicos, fisiológicos 

e fisiopatológicos, e os extrínsecos relacionados com o meio ambiente e com os cuidados prestados 

pela equipa multidisciplinar, o ruído e a luminosidade (Kaplow, 2016; Alhazzani et al., 2018; Mutair et 

al., 2020; Bosma et al., 2020).  

São vários os autores que se têm dedicado a estudar os fatores que influenciam o sono nas UCI. 

Ackerman et al., (2020), verificaram que os distúrbios no sono estavam associados a fatores biológicos 

(como a ansiedade ou dor), em 36% dos doentes, e ambientais (como a iluminação e ruído), em 20% 
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dos doentes. O fator biológico que mais se destacou foi a ansiedade, que afetou 28% dos doentes, 

enquanto que o fator ambiental mais comum, o ruído, afetou 32,4%. Assim sendo, e de acordo com os 

autores, os fatores ambientais têm maior impacto na qualidade do sono que os fatores biológicos.  

Aparício & Panin (2020), concluíram que o sono nas UCI é influenciado por fatores ambientais 

(ruído, luz, temperatura e humidade), e por fatores fisiopatológicos (dor, ansiedade e desconforto). 

Também estes autores apuraram que os cuidados de enfermagem, os cuidados de conforto, a 

administração de terapêutica e as visitas médicas, são todos fatores que os doentes mencionam como 

tendo a capacidade para afetar de forma negativa o sono.  

Mutair et al., (2020), verificaram que os fatores de privação do sono em UCI podem ser 

ambientais e não ambientais. Nos ambientais estão inseridos a sobrecarga sensorial (ruído), privação 

sensorial (luz) e atividades relacionadas com a prestação de cuidados de enfermagem, enquanto os não 

ambientais dizem respeito a fatores farmacológicos, físicos e psicológicos. Concluem que a sobrecarga 

sensorial associada ao ruído, é decisiva na privação do sono, contribuindo para despertares frequentes, 

e apresentando por isso uma conotação negativa. No que respeita à privação sensorial, a luminosidade 

destacou-se, pois se os relatos foram de que durante a noite os níveis de luz eram adequados, durante 

o dia o nível de luz foi considerado inferior ao normal, o que acarretou um impacto negativo nos ritmos 

circadianos (Mutair et al., 2020). Já nas atividades de prestação de cuidados ao doente, foram referidas 

com destaque a avaliação de sinais vitais, colheita de sangue e exames complementares de diagnóstico, 

como perturbadoras. Se estas atividades forem realizadas no período da noite, irão por certo afetar a 

qualidade do sono do doente (Mutair et al., 2020). No que concerne a fatores não ambientais e 

farmacológicos, está comprovado que doentes que já faziam indutores do sono em casa, durante o 

internamento, vão sofrer alteração da qualidade do sono e quantidade de sono obtida. Nos fatores 

físicos, a dor intensa foi considerada como percursor da privação de sono. Além da dor, doenças como 

obesidade, tosse, febre e diarreia foram identificadas com precipitantes da alteração do padrão de sono 

(Mutair et al., 2020). 

Os autores consideram que no que respeita aos fatores psicológicos, a ansiedade é um fator de 

privação do sono, pois de acordo com os resultados obtidos 70,6% dos doentes estavam ansiosos pelo 

simples facto de pensarem que não ia conseguir dormir; 64,7% estavam ansiosos por causa da dor que 

sentiam; 58,8% associavam a ansiedade a pensamentos relacionados com a família; 29,4% 

manifestavam preocupação com o seu trabalho; 11,8% estavam ansiosos, pois estavam a pensar na 

morte dada a sua situação clínica (Mutair et al., 2020).   
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Bosma et al., (2020), também corroboraram que a dor, desconforto, ansiedade / medo, ruído, 

luz e atividades relacionadas à prestação de cuidados são os fatores que mais causam perturbações do 

sono em doentes admitidos em UCI. Os fatores ambientais, como o barulho e a luz foram os mais 

identificados, seguindo-se de cuidados de enfermagem, exames de diagnóstico, avaliação de sinais 

vitais, colheita de sangue e administração de medicação. Nos tipos de barulhos destacaram-se o som 

dos alarmes, conversas nos corredores, telefones e televisões.  

Na Tabela 2 apresentamos um resumo dos vários fatores que originam perturbações do sono 

no doente crítico, de acordo com a literatura consultada. 

Tabela 2 – Fatores Influenciadores do Sono 

Fatores intrínsecos 

Psicológicos: 

✓ Ansiedade; 

✓ Stress; 

✓ Medo; 

✓ Ambiente desconhecido; 

✓ Desorientação espaço-temporal; 

✓ Falta de privacidade; 

✓ Dificuldade na comunicação com a 

equipa multidisciplinar; 

✓ Roupa hospitalar; 

✓ Alteração nas rotinas. 

Fisiológicos/Fisiopatológicos: 

✓ Dor; 

✓ Desconforto; 

✓ Perceção de frio ou calor; 

✓ Dificuldade respiratória; 

✓ Tosse; 

✓ Sede e fome; 

✓ Náuseas; 

✓ Necessidade de utilização de 

arrastadeira/urinol. 

 

Fatores extrínsecos 

Meio ambiente: 

✓ Ruído (alarmes de dispositivos médicos; 

telefones; conversa entre a equipa, 

abertura de portas); 

✓ Luz; 

✓ Conforto da cama; 

✓ Mau odor; 

✓ Sistema de ventilação do quarto; 

✓ Visitas (médicas/familiares); 

✓ Higiene das mãos por parte da equipa 

multidisciplinar; 

✓ Atividades de outros doentes. 

Relacionados com prestação de cuidados: 

✓ Cuidados de enfermagem (cuidados de 

higiene e conforto, posicionamento; 

tratamento de feridas); 

✓ Avaliação de sinais vitais não invasivos; 

✓ Exames complementares de diagnóstico; 

✓ Administração de terapêutica (principalmente 

via oral); 

✓ Mobilidade comprometida por presença de 

dispositivos; 

✓ Equipamento de monitorização; 

✓ Dispositivos de administração de terapêutica 

suplementar de oxigénio; 

✓ Tubo endotraqueal; 

✓ Cateter urinário. 

[Fonte: adaptado Kaplow (2016) & Alhazzani et al., (2020)] 
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2.2.6. Estratégias de otimização do sono 

 

A procura de conhecimento científico tem um contributo irrefutável para a melhoria da 

qualidade dos cuidados, e é uma constante na profissão de enfermagem. A prática baseada em 

evidência surge como uma abordagem eficiente, com o objetivo de incorporar na prática as mais 

recentes descobertas científicas, competências e valores, pela disseminação da informação obtida, e 

que permite a resolução dos problemas com que a comunidade de enfermagem se depara, nos 

diferentes contextos da prática (Antunes, Severino, Sousa & Vieira, 2017). 

Com o propósito de dar início à revisão integrativa da literatura, foi realizada uma pergunta de 

investigação, uma vez que a revisão de literatura deve sempre começar pela definição de um problema 

e posterior definição de hipótese/questão, que deve ser pertinente para a prática de enfermagem 

(Antunes et al., 2017).  

A formulação da questão teve por base a metodologia PICO, e é a seguinte: Quais as 

intervenções não farmacológicas eficazes na otimização do sono do doente crítico no internamento 

em UCI? Desta forma determinou-se que o participante (P) refere-se ao doente crítico adulto em UCI; a 

intervenção (I) remete para as intervenções não farmacológicas; a comparação (C) não é aplicável nesta 

revisão; e o resultado (O) atribui-se à eficácia na otimização do sono. Posteriormente procedeu-se a 

uma pesquisa científica sobre a temática, que permitiu fazer a revisão e síntese da literatura da mesma. 

Para que fosse possível realizar uma seleção apropriada dos artigos, definiram-se critérios de 

inclusão e exclusão de acordo com o tipo de participantes, as intervenções pretendidas, a data de 

publicação dos estudos, que apenas inclui os últimos cinco anos, e cujo idioma fosse em inglês e 

português. Ou seja, os estudos obtidos para esta revisão integrativa apenas incluem adultos em situação 

crítica, com internamento em UCI e intervenções não farmacológicas eficazes na otimização do sono. 

Assim, foram excluídos estudos cujo público alvo não fosse o doente crítico em situação de 

internamento, que incluíssem crianças, adolescentes e grávidas, que não fizessem menção à etiologia 

da privação de sono e intervenções não farmacológicas eficazes na otimização do sono. Foram também 

excluídos artigos de revisão integrativa da literatura. 

A colheita de dados foi realizada durante o mês de agosto de 2021, na base de dados PubMed. 

A pesquisa foi realizada com recurso ao uso dos descritores extraídos do Medical Subject Headings 

tendo sido feita a seleção de artigos referentes ao período entre 2016-2021. Desta pesquisa resultou a 
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extração de 234, dos quais apenas 136 estavam disponíveis em texto integral. Após leitura do título, 

resumo e dos artigos integrais, foram excluídos cinquenta e três artigos. A estes últimos foram aplicados 

os critérios de inclusão/exclusão, anteriormente referidos, e verificou-se que apenas 12 correspondiam 

ao pretendido. (Figura 2). 

Figura 2 – Fluxograma do Processo de Seleção dos Estudos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Adaptado de Moher, Liberati Tetzlaff & Altman, 2009) 

Os autores dos doze artigos obtidos estão em consonância, na medida em que é transversal nos 

seus estudos que a privação do sono pode advir de fatores intrínsecos ou extrínsecos à pessoa, sendo 

que os fatores intrínsecos estão diretamente relacionados com fatores psicológicos, fisiológicos e 

fisiopatológicos, e os extrínsecos relacionados com o meio ambiente, os cuidados prestados pela equipa 

multidisciplinar, o ruído e a luminosidade.  
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Não obstante, constatam que a privação do sono acarreta consequências profundas no doente 

em situação crítica, que se podem até verificar a longo prazo, como o aumento do tempo de 

internamento e da taxa de mortalidade. Nos mesmo artigos pode verificar-se que, apesar de existirem 

bastantes fatores que contribuem para a privação do sono, estes são modificáveis desde que exista uma 

compreensão por parte da equipa multidisciplinar da importância do sono na recuperação do doente 

em situação crítica, da etiologia destes fatores, e das intervenções que podem ser aplicadas tendo em 

vista a otimização do sono. Neste caso em específico, as intervenções não farmacológicas. No Apêndice 

C, estão sintetizados os artigos extraídos, de forma a facilitar a analise individual de cada um.  

De forma a determinar o nível de evidência e credibilidade dos estudos incluídos nesta revisão 

integrativa, dois revisores fizeram uma análise dos mesmos à luz dos critérios de Joanna Briggs Institute 

(JBI), sendo selecionados os estudos que apresentaram um elevado ou moderado nível de qualidade 

com score igual ou superior a 70% dos critérios avaliados. (Apêndice D). 

É consensual, em todos os estudos selecionados, que o doente em situação crítica está exposto 

à privação de sono, e que esta condição é potencialmente geradora de alterações profundas do ponto 

de vista hemodinâmico. Defendem o uso de protocolos ou bundles, que visem minimizar as 

consequências resultantes da privação do sono, uma vez que os fatores que influenciam a qualidade do 

sono são modificáveis, através da implementação de intervenções simples como as não farmacológicas. 

São consideradas intervenções de baixo custo e fácil aplicação. 

A privação do sono no doente crítico é uma temática cujo foco de estudo tem vindo a crescer, 

e são vários os atores que se têm dedicado ao seu estudo, de forma a compreender a dinâmica entre 

esta questão e o seu impacto nos doentes, bem como a importância de fomentar a implementação de 

protocolos nas UCI que visem otimizar o sono.  

Kaplow (2016), destaca a importância do desempenho dos enfermeiros na implementação de 

intervenções que têm como objetivo a otimização do sono, e formação dos mesmo nesta área, pois 

para delinear as estratégias a adotar é necessário conhecer a etiologia de fatores que provocam esta 

situação e as intervenções adequadas a cada um. Relativamente às intervenções não farmacológicas, 

neste estudo estão agrupadas de acordo com a fonte de perturbação.  

No que respeita ao ruído a autora sugere que devem ser mantidas as portas da unidade 

fechadas; deve reduzir-se ao máximo o barulho gerado por conversas ao lado da cama do doente, dos 
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telefones e da televisão; restringir as atividades mais barulhentas durante a noite; utilização de 

protetores de ouvido; utilizar um tom de voz adequado na abordagem ao doente. 

Em relação à luz deve ser considerado o uso de máscara para olhos; expor o doente à luz natural 

durante o dia para manter os ritmos circadianos; utilizar luzes de baixa intensidade no período noturno 

e desligar sempre que não forem necessárias. 

No que concerne às interrupções no período da noite, estas devem ser limitadas a atividades 

essenciais e agrupadas num determinado momento do turno. A otimização do conforto do doente, 

massagem, aplicação de técnicas de relaxamento (musicoterapia), acupuntura e mobilização do doente 

no leito, emergem como terapias complementares eficazes.  

Por fim, deve ser tido em conta a regulação da temperatura do quarto, uma vez que as 

oscilações de temperatura também afetam a qualidade do sono. 

Ding, Kanuert, Pisani, Redeker & Yaggi (2017), no estudo que desenvolveram, ao realizar 

entrevistas a 24 elementos da equipa multidisciplinar de uma UCI e a 14 doentes internados, concluíram 

21% dos doentes entrevistados e 100% dos elementos da equipa multidisciplinar consideraram que o 

ruído era o fator ambiental com maior potencial para causar privação do sono. Além disso, todos os 

entrevistados concordaram que as interrupções noturnas eram frequentes, tendo sido dado destaque 

a atividades como a colheita de análises e administração de terapêutica. Para além disso, a avaliação de 

sinais vitais, o barulho dos alarmes, computadores, televisões e telemóveis também foram considerados 

pelos dois grupos como fatores que contribuem para uma má qualidade do sono.  

No estudo de Alonso, Lana, Mier & Plaza (2018), constatou-se que o internamento em UCI 

contribui para o aumento dos níveis de ansiedade desencadeados pela incerteza, perda de controlo e 

falta de compreensão das situações vividas. Como tal, e partindo do pressuposto que é um fator 

modificável que interfere com o sono, estes autores submeteram um grupo experimental a uma 

intervenção, que consistia em que antes do internamento os doentes fossem recebidos por uma 

enfermeira que lhes explicasse os potenciais aspetos que poderiam gerar ansiedade ou desconforto 

durante o internamento, o ambiente que iriam encontrar na unidade de cuidados intensivos , as 

intervenções a que iriam ser submetidos, e concluíram que a qualidade do sono no grupo que foi 

submetido à intervenção foi inferior à do grupo de controlo. Outro achado deste estudo foi que a 

intervenção apenas teve impacto positivo nos doentes não tinham distúrbios do sono prévios. Os 
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autores concluem mesmo que a intervenção da enfermeira poderá ter tido o contributo inverso e ter 

aumentado os níveis de ansiedade. 

Em 2018, Alhazzani et al., emanaram um conjunto de guidelines, onde fazem menção a alguns 

aspetos na abordagem ao doente crítico com potencial privação do sono. Estes autores também 

identificam recomendações não farmacológicas, e referem que apesar da aromoterapia, a acupressão 

e a musicoterapia serem intervenções de baixo custo e fácil aplicação, a evidência de benefício 

comprovado para o sono faz com que a sua recomendação seja baixa. Para além disso a aromoterapia 

pode causar irritação ao nível respiratório, pelo que o seu uso não se recomenda. Por outro lado, e em 

concordância com outros aurores, sugerem a utilização de máscara de olhos e tampões de ouvido de 

forma a melhor o sono e minimizar o delírio. 

Todavia, Delaney, Haren & Litton (2019) centraram o seu estudo apenas no ruído. Em UCI 

verificam-se valores de ruído que rondam os 78 decibéis, sendo que o valores máximo recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde, no turno da noite, é de 40 decibéis. Como já foi referido, este 

elemento é reconhecido por ser prejudicial ao sono do doente em situação crítica, e com consequências 

quer a nível fisiológico quer psicológico. Tanto é que, nos Estados Unidos da América, foram atribuídas 

quinhentas mortes, em cinco anos, às consequências do ruído. Também estes autores constatam que é 

emergente desenvolver e aplicar intervenções que reduzam os níveis de ruído, de forma efetiva, através 

da implementação de protocolos que integrem tês abordagens: a redução do ruído; a diminuição da 

sensação de ruído e redução da estimulação neural produzida pelo mesmo. Consideram que é premente 

a sensibilização dos profissionais de saúde sobre este tópico, de forma a que possam implementar 

intervenções não farmacológicas que revertam as consequências associadas, tão simples como: reduzir 

o volume das conversas; minimizar discussões não clínicas junto do leito; limitar interações clinicas; 

agrupar os cuidados por períodos; configurar alarmes e ajustar o volume dos mesmos; manter as portas 

dos quartos fechadas; dar resposta atempada aos alarmes e usar calçado adequado. Porém reconhecem 

que a evidência existente em relação a estas intervenções e protocolos ainda é inconclusiva ou ambígua. 

De forma similar, Kulakaç, Sayilan & Sayilan (2020) ressaltam o efeito deletério do ruído no 

estado de saúde do doente crítico, e no seu estudo almejam relacionar os níveis de ruído com a dor, 

ansiedade e sono. Apuraram que 70 a 80% dos doentes internados em UCI relatam ansiedade 

relacionada com medo da morte, comprometimento da integridade física, preocupação com o futuro, 

separação da família, dor, procedimentos invasivos e o ruído. Contudo só conseguem relacionar o ruído 

com a ansiedade e problemas do sono, demonstrando que os mesmos têm uma relação de 
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proporcionalidade direta. Não sugerem intervenções, mas enfatizam o papel fulcral do enfermeiro no 

planeamento e execução de intervenções que otimizam a qualidade do sono em UCI. 

Na gestão do sono, e das alterações que se possam verificar a este nível é utilizado, de forma 

recorrente, terapêutica indutora do sono, embora sejam conhecidos os seus potenciais efeitos 

secundários. Batiha, Hayajneb & Younis (2019), defendem que as intervenções não farmacológicas 

como a redução do ruído; correta gestão dos níveis de luminosidade; técnicas de relaxamento; 

meditação; uso de máscaras de olhos e tampões para os ouvidos; musicoterapia e a prestação de 

cuidados de enfermagem em períodos, são seguras e podem ser aplicadas de forma complementar às 

farmacológicas. Não obstante, estes autores também se depararam com lacunas, pois se por um lado 

estas recomendações surgem como primeira linha de tratamento, por outro, e apesar dos esforços que 

têm sido feitos nesta área para demonstrar a sua importância, ainda representa um pequeno foco de 

atenção por parte da comunidade científica, e consequentemente, existem poucas evidências que 

permitam às equipas de enfermagem em UCI consolidar os seus conhecimentos e implementar 

protocolos. 

Igualmente Haji, Mulder & Tiruvoipati (2019), descrevem que o ambiente inerente à UCI (luz 

artificial, os níveis de ruído aumentados, a instabilidade da situação crítica e os tratamentos constantes 

de forma a dar resposta a esta situações) é propício à privação do sono. Por sua vez, e instalada a 

privação do sono, vão verificar-se alterações do metabolismo que diminuem a efetividade dos 

tratamentos implementados. As intervenções não farmacológicas sugeridas por estes autores passam 

por gerir modalidades ventilatórias, utilização de máscaras de olhos e/ou tampões para ouvidos, 

massagem, musicoterapia, intervenções de enfermagem, redução dos níveis de ruído e aromoterapia. 

Porém sublinham que, de todas as intervenções supramencionadas, as que demonstraram maior 

impacto na otimização do sono do doente crítico foram a utilização de máscara de olhos, de tampões 

de ouvidos, ou as duas em simultâneo.  

Neste sentido, Chaudhary, Kumari & Neetu (2020) reforçam que o uso de máscara de olhos e 

de protetores timpânicos como intervenções não farmacológicas eficazes, de baixo custo e fácil 

emprego, que podem ser utilizadas concomitantemente com intervenções farmacológicas. Concluíram, 

que os dois elementos mais relatados como indutores da privação do sono são a luz (3,3-42%) e o ruído 

(33,3-94%).  

Azevedo, Ramos & Taniguchi (2020), sugerem intervenções semelhantes às anteriormente 

referidas. No seu estudo surge uma conclusão de particular interesse, embora uma grande maioria dos 
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profissionais de saúde admita reconhecer a importância da qualidade do sono no doente em situação 

crítica, apenas menos de 30% da UCI da amostragem preconiza a aplicação de protocolos de otimização 

do sono. 

Por sua vez, Ackerman et al., (2020), verificaram que a privação do sono estava associada a 

fatores biológicos (como a ansiedade ou dor), em 36% dos doentes, e ambientais (como a iluminação e 

ruído), em 20% dos doentes. O fator biológico com maior destaque foi a ansiedade, que afetou 28% dos 

doentes, enquanto que o fator ambiental mais comum, o ruído, afetou 32,4%. Estes autores 

acrescentam, de igual forma, a afirmação de que a equipa de enfermagem tem o poder de contribuir 

para a otimização do sono, todavia existe a necessidade prévia de serem capacitados para tal. Bosma et 

al., (2020), também corroboram que a dor, desconforto, ansiedade / medo, ruído, luz e atividades 

relacionadas aos cuidados são os fatores que mais contribuem para a privação do sono em doentes 

admitidos em UCI. Os fatores ambientais, como o ruído e a luz foram os mais identificados como 

estímulos nocivos, seguindo-se de cuidados de enfermagem, exames de diagnóstico, avaliação de sinais 

vitais, colheita de sangue e administração de medicação. Não fazem menção a intervenções não 

farmacológicas, mas frisam que as suas descobertas são importantes para a implementação de medidas 

de prevenção. 

O enfermeiro desempenha um papel fulcral no cuidado ao doente em situação crítica, e na 

minimização do impacto dos fatores supracitados, por meio de intervenções autónomas comprovadas, 

intervenções estas realizadas por sua exclusiva iniciativa e responsabilidade, e que variam de acordo 

com o seu grau de qualificação e área de intervenção (OE, 1998).  

Como mencionado anteriormente, quer os fatores intrínsecos, quer extrínsecos que causam 

alterações do padrão de sono são possíveis de modificar através da implementação de intervenções 

não farmacológicas eficazes e seguras, por parte da equipa de enfermagem. São vários os autores que 

defendem que os protocolos ou estratégias de promoção do sono não farmacológicas têm um impacto 

positivo no bem-estar e conforto da pessoa em situação crítica, minimizando as complicações 

relacionadas com a privação de sono. Como tal, o reconhecimento e aplicação destas medidas 

(resumidas na Tabela 3) por parte da equipa de enfermagem, é prioritário. 
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Tabela 3 - Intervenções de Enfermagem na Otimização do Sono do Doente Crítico 

FATORES EXTRINSECOS AÇÕES DE ENFERMAGEM 

Luminosidade 

- Regular a intensidade da luz junto do doente, utilizando a 

intensidade mínima necessária para a abordagem do mesmo no 

período noturno; 

- Disponibilizar máscara para os olhos se o doente assim o pretender 

(aquisição da máscara à consideração do serviço). 

Ruído 

- Moderar as conversas e o tom de voz nos diálogos entre a equipa 

multidisciplinar nas UCI no período noturno; 

- Abrir e fechar as portas/gavetas de forma suave e lentamente, 

diminuindo o ruído provocado por estas; 

- Ajustar o volume dos alarmes, monitores e telefones no período 

noturno e repondo no início da manhã; 

- Preparar atempadamente os fármacos em perfusão, evitando o 

alarme dos dispositivos de administração (bombas e seringas 

infusoras); 

- Disponibilizar tampões para os ouvidos, se o doente assim o 

pretender (aquisição dos tampões à consideração do serviço). 

Prestação de cuidados 

- Ajustar o horário da administração de medicação (se possível); 

- Evitar colheitas e realização de exames no período noturno; 

- Considerar a necessidade de avaliação de parâmetros vitais; 

- Promover a higiene e o conforto do doente no início do período 

noturno, procurando evitar estes procedimentos no período de 

sono do doente. 

FATORES INTRINSECOS AÇÕES DE ENFERMAGEM 

Dor, Ansiedade e Desconforto 

 - Gerir analgesia e promover o alívio da dor com medidas antiálgicas 

(posicionamento, massagens, crioterapia, musicoterapia); 

- Mostrar disponibilidade para o doente se manifestar os seus 

medos e dúvidas relativamente à sua situação clínica; 

- Promover o conforto do doente no leito; 

- Administrar de terapêutica indutora do sono conforme prescrição 

médica. 

[Fonte: Adaptada de Kaplow (2016); Alhazzani et al., (2018)] 

 

2.3. Diagnóstico de Situação 

 

Para Ruivo et al., (2010), o diagnóstico de situação corresponde à primeira etapa da 

metodologia de projeto, e é representado por “(…) um modelo descritivo da realidade sobre a qual 

se pretende atuar e mudar” (p.10), desta forma, objetiva ser um mapa concetual do problema 

identificado (Imperatori & Giraldes, 1993). É um processo interativo, em constante reorganização, 
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pela necessidade de ajuste às informações, variáveis e dificuldades que surjam no decorrer do mesmo 

(Ruivo et al., 2010). 

Para Guerra (2006), o diagnóstico de situação é fulcral, pois desencadeia todo o processo e 

justifica a investigação. Nesta fase, deve ser feita uma análise dos problemas e necessidades da 

população, em que o problema deve ser entendido como um déficit, enquanto que a necessidade 

revela a desigualdade entre a realidade e o estado que se almeja alcançar (Tavares, 1990).  Esta etapa 

da metodologia de projeto corresponde à primeira etapa do MMPBE, que pressupõe o 

reconhecimento, a quantificação e a validação do problema, ou a necessidade de mudança da prática, 

através da colheita de dados significativos e comparação com dados externos (Larrabee, 2011). 

A implementação de estratégias que otimizem o sono do doente crítico internado em UCIC 

constitui-se como um elemento fundamental, contribuindo para a qualidade dos cuidados prestados 

(Kaplow, 2016). Pela importância demonstrada, da otimização do sono no doente crítico, na melhoria 

da qualidade dos cuidados e segurança do doente, e pela ausência de uma norma ou protocolo, que 

visem a uniformização das intervenções não farmacológicas na otimização do sono na UCIC, foi 

apresentada a proposta desta temática ao Enfermeiro Supervisor e à Enfermeira em Funções de Chefia 

que validaram e aprovaram o projeto.  

Para avaliar o potencial da IPM, foi elaborada uma análise SWOT (forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças)2 que, para Ruivo et al., (2010), representa um dos métodos mais utilizados 

para a identificação dos diagnósticos (Apêndice E). A essência da análise SWOT foi amplamente 

desenvolvida nos anos 60, porém este conceito já era utilizado há mais de três mil anos, uma vez que 

Sun Tuz (2006), em 500 A.C., defendia a ideia de que era necessário reconhecer os pontos fortes e 

fraquezas, agarrar as oportunidades e proteger contra as ameaças detetadas. 

A análise sobre os fatores que poderiam influenciar o desenvolvimento da IPM foi fulcral, uma 

vez que a constatação dos aspetos positivos e negativos contribuiu para a definição clara dos objetivos, 

do planeamento de atividades, bem como das restantes fases do projeto. 

 

2 O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais de quatros palavras anglo-saxónicas: S – Strengths (forças ou pontos 

fortes) W – Weaknesses (fraquezas ou pontos fracos) O – Opportunities (oportunidades) T – Threats (ameaças) 
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Esta fase compreendeu também a aplicação de um questionário (Apêndice F), aos elementos da 

equipa de Enfermagem, com o objetivo de realizar a caracterização sociodemográfica e profissional 

da população alvo, tal como avaliar a perceção sobre a temática e a pertinência, adequabilidade e 

aplicabilidade do tema do projeto, tendo obtido um resultado positivo e encorajador para o 

desenvolvimento do mesmo. 

Para Nunes (2013, p.10) “(…) a participação no projeto pressupõe o consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos”. Deste modo, foi elaborado um documento de Consentimento Informado 

(Apêndice G), de acordo com a Declaração de Helsínquia (Associação Médica Mundial, 2013) e a 

Convenção de Oviedo (Ministério Público, 1997), permitindo assegurar as orientações éticas em 

investigação, confidencialidade e anonimato dos intervenientes. 

De modo a garantir a confidencialidade e o anonimato dos participantes, a aplicação do 

questionário e do consentimento informado foram disponibilizados em documentos separados. 

A equipa de enfermagem do serviço onde se realizou o Estágio Final, à data de término do mesmo, 

era composta por 18 elementos que responderam na sua totalidade ao questionário, que se encontrou 

disponível por 3 semanas durante o mês de julho. 

Relativamente à análise dos resultados do questionário sociodemográfico, quanto ao género, a 

equipa de enfermagem do serviço onde decorreu o Estágio Final, é composta maioritariamente por 

elementos do género feminino, com 78% dos participantes (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Género da equipa de Enfermagem 

(Fonte: Do próprio) 
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No que diz respeito à idade dos enfermeiros do serviço, o escalão etário dominante, com 8 

elementos, é o que compreende o intervalo entre os 41 até aos 50 anos, seguido pelo intervalo dos 

51 até aos 60 anos com 6 elementos (Gráfico 3).   

Gráfico 3 – Idade da equipa de Enfermagem 

(Fonte: Do próprio) 

Quanto ao tempo de exercício profissional dos enfermeiros da equipa, os dados revelam que 

esta se trata de uma equipa com elementos com larga experiência profissional, sendo a amostra 

composta por 8 participantes com mais de 25 anos de experiência, e 9 participantes com mais de 11 

anos de prática profissional (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Tempo de Exercício Profissional 

(Fonte: Do próprio) 

No que concerne ao exercício profissional no serviço, os dados apontam para uma equipa 

equilibrada com elementos com vasta experiência nos cuidados ao doente crítico cardíaco com 6 

elementos com mais de 21 anos de exercício profissional neste serviço. Concomitantemente, apresenta 
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elementos mais recentes no serviço, que se encontram numa fase inicial de aquisição de competências, 

situando-se no nível de “iniciado” (Benner, 2001), com um período inferior a 5 anos (Gráfico 5).  

Gráfico 5 – Tempo de Exercício Profissional no Serviço de Cardiologia 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Do próprio) 

Na questão relativa à formação académica dos enfermeiros, a maioria é composta por 

enfermeiros com licenciatura em enfermagem, existindo 4 elementos com especialidade (1 EMC, 3 ER) 

e 1 elemento com mestrado em Gestão em Serviços de Saúde, como se pode ver no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Formação Académica 
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Em relação às questões aplicadas para a avaliação da pertinência do tema, a totalidade dos 

participantes respondeu positivamente, manifestando que considera o tema do projeto pertinente para 

a prestação de cuidados no serviço onde se encontram (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Pertinência do Tema 

(Fonte: Do próprio) 

Quando questionados em relação à sua perceção sobre os fatores que influenciam o sono nos 

doentes críticos cardíacos no seu serviço, o ruído assume maior destaque, com 74% das respostas, 

seguido da ansiedade demonstrada pelo doente, com 21% de respostas, e a luminosidade da unidade 

do doente com 5% (Gráfico 8). Esta análise é corroborada pelos dados obtidos na revisão da literatura 

já descrita anteriormente, em que no estudo realizado por Ding et al., (2017), os elementos da equipa 

de saúde multidisciplinar identificaram o ruído como o fator ambiental elementar na privação do sono. 

Gráfico 8 – Fatores Perturbadores do Sono 

(Fonte: Do próprio) 

Na questão referente à fonte de ruído no serviço, a perceção dos enfermeiros aponta para os 

alarmes dos monitores como a principal fonte, o que corresponde a 48% das respostas, seguindo-se o 

diálogo e agitação dos outros doentes com 38%, e o diálogo entre os profissionais com 14% (Gráfico 9). 
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Também Kaplow (2016), Ding et al., (2017) e Delaney et al., (2019), identificaram o diálogo entre os 

profissionais, o alarme dos monitores, como as principais fontes de ruído. 

Gráfico 9 – Fonte do Ruído 

(Fonte: Do próprio) 

Com o objetivo de definir estratégias para o desenvolvimento deste projeto, também foi 

colocada a questão sobre a pertinência da elaboração de uma norma/ Instrução de Trabalho, para a 

implementação e uniformização das intervenções que pretendem otimizar o sono no doente crítico, na 

qual 89% dos participantes respondeu positivamente, o que confirma a importância e adequação da 

intervenção (Gráfico 10). Tal como constatamos anteriormente, na revisão de literatura, os autores 

defendem a utilização de protocolos ou bundles na otimização do sono do doente crítico. Consideram-

no fundamental, pois estes visam minimizar as consequências que a privação do sono acarreta, a curto 

e longo prazo, através da implementação de intervenções com influência sobre os fatores que 

influenciam o sono de forma negativa. 

Gráfico 10 – Pertinência da elaboração da Norma de Orientação Clínica/ Instrução de Trabalho 

(Fonte: Do próprio) 
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Salientamos que da análise dos dados obtidos no questionário, relativos ao projeto sugerido, 

onde se indagou de forma concreta a perceção e experiência dos enfermeiros relativamente à qualidade 

e fatores influenciadores do sono na UCIC, se verificou a sustentabilidade a necessidade de 

desenvolvimento do projeto de intervenção em epigrafe.  

Tal como referimos anteriormente, foi possível constatar a ausência de norma ou protocolo de 

atuação, que implemente as intervenções a adotar na otimização do sono na UCIC, de acordo com as 

evidências atuais, promovendo assim o restabelecimento da saúde e diminuição do período de 

internamento, morbilidades e mortalidade do doente crítico. 

É nosso entender que a otimização do sono assume um caráter fundamental no doente crítico 

cardíaco, e que o reconhecimento dos fatores que influenciam o sono, bem como a implementação e 

uniformização de intervenções não farmacológicas que visam minimizar esta problemática, contribuem 

indubitavelmente para segurança do doente e qualidade dos cuidados prestados, tendo presente que 

“(…)o enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica assume-se como uma 

mais-valia para a implementação de cuidados de qualidade (...)” (OE, 2015, p.17241) salientando-se que 

também os enfermeiros especialista nesta área “(…) são reconhecidos como elementos chave na 

resposta à necessidade de cuidados das pessoas em situação crítica.” (OE, 2015, p.17241). Também o 

enquadramento concetual apresentado, bem como a análise e interpretação dos dados obtidos pelos 

instrumentos de diagnóstico, corroboram a necessidade identificada. 

 

2.4. Definição de Objetivos 

 

Para Ruivo et al., (2010), a definição de objetivos é a fase da metodologia onde se expõe os 

resultados finais que se pretendem obter no grupo alvo, sendo por isso uma fase fundamental e 

determinante no planeamento de intervenções desenvolvidas no projeto. 

Os mesmos autores afirmam que enquanto o objetivo geral traça as diretrizes e ações que se 

adequam à finalidade do projeto de intervenção desenvolvido, os objetivos específicos devem ser 

definidos de modo a operacionalizar e analisar os resultados e a concretização da intervenção, a nível 

quantitativo e qualitativo, devendo por isso obedecer a um plano de ação para cada um dos objetivos 

nomeados (Ruivo et al., 2010). 
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Ao implementar medidas não farmacológicas para a otimização do sono, o enfermeiro 

especialista em EMC assume um papel de relevo na abordagem ao doente crítico cardíaco na elaboração 

e desenvolvimento de planos de cuidados direcionados para uma abordagem holística, abrangente e na 

procura da satisfação das necessidades específicas do indivíduo de modo a garantir a dignidade e 

qualidade de vida. (OE, 2017b). 

No domínio da prática de qualidade, gestão e colaboração de programas de melhoria contínua, 

“O enfermeiro especialista reconhece que a melhoria da qualidade envolve a avaliação das práticas (…)” 

(OE, 2019b, p.4747). Assim, de acordo com os resultados obtidos, após um processo de apreciação 

concisa, é da sua responsabilidade a avaliação da necessidade de mudança e implementação de projetos 

de intervenção. 

Face aos problemas e necessidades anteriormente identificados, estabelecemos como objetivo 

geral: 

- Uniformizar intervenções na Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco na UCIC. 

De modo a operacionalizar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Elaborar uma proposta da Norma de Orientação Clínica para Otimização do Sono no Doente 

Crítico Cardíaco; 

2. Elaborar uma proposta da Instrução de Trabalho de Intervenções Não Farmacológicas para 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco; 

3. Divulgar a proposta da Instrução de Trabalho à equipa de Enfermagem da UCIC. 

 

2.5.  Planeamento e Execução 

 

A etapa seguinte da metodologia de projeto é a fase do planeamento, que consiste na 

definição das estratégias necessárias para alcançar os objetivos propostos. Visa a elaboração de um 

plano detalhado e estruturado do projeto, com indicação dos recursos disponíveis, cronograma de 

atividades e resultados esperados, bem como os indicadores de avaliação do sucesso das atividades 

realizadas (Ruivo et al., 2010). Importa nesta fase realizar uma apreciação detalhada de potenciais 
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condicionantes e limitações externas ao projeto, pois o sucesso do mesmo também depende destes 

aspetos (Miguel, 2019). 

A etapa de execução corresponde à realização do projeto, através da aplicação concreta das 

estratégias e atividades planeadas, efetivando todas as ações projetadas, na disposição e tempos 

previstos (Ruivo et. al., 2010). Esta etapa é definida por estes autores como exigente no que respeita 

ao esforço e dedicação do operador revela-se, contudo gratificante e proveitosa para os participantes, 

relativamente à aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências (Ruivo et al., 2010). 

É de referir que estas fases da metodologia de projeto correspondem às etapas 2, 3 e 4 do 

MMPBE, em que se elucida qual a estratégia a ser aplicada, a análise das evidências disponíveis e 

definição da mudança proposta (Larrabee, 2011). 

Atendendo à manifesta proximidade e relação entre estas duas etapas, planeamento e 

execução, procedemos à sua análise em paralelo. 

Destarte, foi realizada a proposta do projeto da IPM na UCIC (Apêndice I ), o qual foi 

aprovado pelo Enfermeiro Supervisor, pela Enfermeira em Funções de Chefia e pela Docente 

Orientadora do Estágio Final. 

Foi também submetido o pedido de parecer à Comissão de Ética (Apêndice J) da Unidade de 

Saúde onde decorreu o Estágio Final, que obteve aprovação (Anexo B), assim como ao Concelho de 

Administração que autorizou a realização do projeto uma vez que, “(…) a realização de um trabalho 

académico numa instituição tem de estar devidamente autorizada (…) por quem tem a responsabilidade 

e a representação da organização” (Nunes, 2013, p.14). 

De forma a calendarizar as atividades a desenvolver, foi elaborado um cronograma com as 

fases da metodologia de projeto (Apêndice L). Este mapa cronográfico foi desenvolvido com base nos 

recursos disponíveis e no período temporal definido pela duração do estágio.  

Após uma análise dos objetivos propostos, e de acordo com o limite de tempo estabelecido para 

a implementação do projeto, definiram-se as estratégias e as principais atividades a desenvolver, assim 

como os recursos necessários e avaliação das intervenções adotadas, sendo explanadas neste trabalho. 

 



 
 

64 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

Objetivo: 

1. Elaborar uma proposta da Norma de Orientação Clínica para Otimização do Sono no Doente 

Crítico Cardíaco; 

2. Elaborar uma proposta da Instrução de Trabalho das Intervenções Não Farmacológicas para 

Otimização do Sono do Doente Crítico Cardíaco. 

Atividades e estratégias planeadas: 

- Elaboração de uma revisão integrativa da literatura para identificar os principais fatores que 

influenciam o sono e intervenções não farmacológicas de otimização do sono no doente crítico; 

- Consulta de diretrizes e estudos relevantes sobre o sono no doente crítico, assim como a sua 

influência no processo de doença; 

- Criação de uma proposta da Norma de Orientação Clínica para a Otimização do Sono e da 

Instrução de Trabalho para a uniformização de Intervenções Não Farmacológicas para a Otimização do 

Sono no Doente Crítico Cardíaco na UCIC; 

 - Apreciação das propostas com o Enfermeiro Supervisor, Enfermeira em Funções de Chefia, 

Enfermeira do Gabinete de Qualidade da Unidade de Saúde e Docente Orientadora; 

 - Apresentação das propostas da Norma de Orientação Clínica e da Instrução de Trabalho das 

Intervenções Não Farmacológicas na Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco. 

 

Recursos Humanos: 

- Enfermeiro Supervisor; 

- Enfermeira em funções de Chefia; 

- Enfermeira Gabinete de Qualidade; 

- Docente orientadora. 

 

Recursos Materiais: 

- Bases de dados científicas; 

- Livros científicos; 

- Material informático. 
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Indicador de avaliação: 

Apresentação da proposta da Norma de Orientação Clínica e da proposta final da Instrução de 

Trabalho das Intervenções não Farmacológicas na Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco, 

aprovada pela Enfermeira em Funções de Chefia e pela Enfermeira Responsável pelo Gabinete de 

Qualidade.  

Execução: 

De modo a desenvolver as atividades estabelecidas na persecução dos objetivos propostos, foi 

apresentando um questionário, já referido neste trabalho (Apêndice F), aos elementos da equipa de 

enfermagem, de forma a determinar qual a sua perceção relativamente à temática apresentada e, deste 

modo, obter a sua colaboração na elaboração da Norma de Orientação Clínica/ Instrução de Trabalho, 

pois está direcionada para os aspetos apresentados pela equipa.  

Seguidamente, e com o foco de identificar as evidências mais recentes disponíveis e a análise 

crítica das mesmas, correspondendo às etapas e 2 e 3 do MMPBE de Larrabee (2011), foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura para identificar os fatores que influenciam o sono e as intervenções não 

farmacológicas na sua otimização no doente crítico cardíaco, reconhecendo a sua importância no 

processo de doença. 

Com base nas informações obtidas, e em consonância com os recursos disponíveis no serviço, 

foi elaborada uma Norma de Orientação Clínica (Apêndice M) que foi apresentada ao Enfermeiro 

Supervisor e à Enfermeira Responsável pelo Gabinete de Qualidade, que indicou a realização de uma 

Instrução de Trabalho (Apêndice H) uma vez que indica intervenções da esfera de competências dos 

enfermeiros do serviço.  

Esta proposta foi elaborada e exposta à equipa de enfermagem, para que fossem apresentadas 

sugestões de alteração e melhoria pelos elementos da equipa, sendo posteriormente submetida para 

aprovação pelo Gabinete de Risco e Qualidade da Unidade de Saúde e pela Enfermeira em Funções de 

Chefia do serviço. 

 

Objetivo: 

3. Divulgar a proposta da Instrução de Trabalho à equipa de Enfermagem da UCIC. 
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Atividades e estratégias planeadas: 

- Planeamento da formação para a divulgação da Instrução de Trabalho à equipa de 

enfermagem com a apresentação das evidências obtidas; 

- Elaboração de um plano de sessão para a ação de formação; 

- Elaboração de um suporte de apresentação da formação; 

- Gravação em formato digital para divulgação da apresentação junto dos elementos da equipa 

de acordo com as restrições aplicadas devido à situação pandémica; 

- Construção e aplicação de questionários para a avaliação da sessão de formação e avaliação 

da aquisição de conhecimentos. 

 

Recursos Humanos: 

- Enfermeiro Supervisor; 

- Enfermeira em Funções de Chefia; 

- Enfermeira Gabinete de Qualidade; 

- Docente orientadora. 

 

Recursos Materiais: 

- Bases de dados científicas; 

- Livros científicos; 

- Banco de imagens do Google; 

- Material informático; 

- Folhas de papel. 

 

Indicador de avaliação: 

Apresentação da sessão formativa, em formato digital, com a divulgação da proposta final da 

Instrução de Trabalho das Intervenções Não Farmacológicas na Otimização do Sono no Doente Crítico 

Cardíaco a pelo menos 50% dos enfermeiros do serviço, e com obtenção de pelo menos 75% de 

respostas corretas no questionário de avaliação da aquisição de conhecimentos 

Execução: 

Com o intento de cumprir o objetivo, definiu-se a sessão formativa aos elementos do serviço 

como meio de apresentação da proposta da Instrução de Trabalho e de divulgação das intervenções 
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não farmacológicas a adotar e uniformizar na otimização do sono no doente crítico cardíaco, com base 

nas evidências mais recentes identificadas na pesquisa bibliográfica realizada, e de acordo com as 

necessidades específicas do serviço e dos recursos disponíveis. 

No entanto, perante as limitações impostas pela situação pandémica atual, e na impossibilidade 

de reunir a equipa para a apresentação e discussão da instrução de Trabalho e das intervenções não 

farmacológica a implementar, a formação foi concebida e projetada para ser divulgada através de meios 

audiovisuais em sessões individuais e assíncronas a cada elemento da equipa de enfermagem. 

A estrutura da formação cumpriu a um plano de sessão previamente elaborado (Apêndice N), 

onde estão descritos e planificados os objetivos da sessão, os conteúdos a abordar, os recursos 

necessários, as metodologias pedagógicas utilizadas, instrumentos de avaliação e a duração estimada.  

Foi elaborada uma apresentação em dispositivos como suporte visual da sessão formativa 

(Apêndice O), com menção aos dados recolhidos no questionário aplicado aos elementos da equipa de 

enfermagem relativos à sua caracterização sociodemográfica e da sua perceção relativamente à 

temática do projeto, seguindo-se a exposição de evidências e dados colhidos em pesquisa bibliográfica, 

que sustentam o desenvolvimento do projeto e dos conteúdos divulgados. Na conclusão da 

apresentação, a proposta de Instrução de Trabalho é exposta para ser analisada pelos elementos da 

equipa e sujeita a alterações de acordo com as sugestões apresentadas.  

 De forma a avaliar a ação de formação, foi disponibilizado um questionário (Apêndice P), que 

garante o anonimato do participante, e incide na metodologia e recursos utilizados, clareza na 

apresentação dos conteúdos abordados, domínio do tema pelo orador e cumprimento do tempo 

definido. Simultaneamente, foi aplicado um breve questionário de escolha múltipla para a avaliação da 

aquisição de conhecimentos nos conteúdos abordados (Apêndice Q). 

 

2.6. Avaliação e Resultados 

 

A avaliação, na metodologia de projeto, entende-se como um processo dinâmico que inclui a 

comparação dos objetivos previamente definidos com os objetivos atingidos. Assim este processo deve 

ser contínuo, primando pelo rigor, pois avaliação do processo é tão importante quanto a avaliação do 

resultado final (Ruivo et al., 2010). Relevam-se assim estes dois momentos diferenciados, na etapa da 
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avaliação, que vão ao encontro da etapa 5 do MMPBE (Larrabee, 2011). Este processo complexo visa a 

obtenção de ferramentas basilares que permitem melhorar a coerência, eficiência e eficácia do projeto 

(Ruivo et al., 2010). 

Prosseguimos assim com a análise das atividades e estratégias implementadas, e a avaliação 

dos objetivos definidos à priori, mediante os indicadores estabelecidos. 

Objetivo: 

1. Elaborar uma proposta da Norma de Orientação Clínica para Otimização do Sono no Doente 

Crítico Cardíaco; 

2. Elaborar uma proposta da Instrução de Trabalho das Intervenções Não Farmacológicas para 

Otimização do Sono do Doente Crítico Cardíaco. 

 

Indicador de avaliação: Apresentação da proposta da Norma de Orientação Clínica e da 

proposta final da Instrução de Trabalho das Intervenções não Farmacológicas na Otimização do Sono 

no Doente Crítico Cardíaco, aprovada pela Enfermeira em Funções de Chefia e pela Enfermeira 

Responsável pelo Gabinete de Qualidade.  

Como referimos anteriormente, no planeamento e execução, as estratégias adotadas 

culminaram na elaboração de uma proposta de Norma de Orientação Clínica, onde constam as 

intervenções não farmacológicas para a otimização do sono no doente crítico cardíaco (Apêndice M). 

Esta proposta foi aprovada pela Enfermeira em Funções de Chefia, e posteriormente, após a avaliação 

da Enfermeira responsável pelo Gabinete de Qualidade, e de acordo com o indicado foi realizada uma 

Instrução de Trabalho (Apêndice H), de acordo com as diretrizes da instituição, tendo sido aprovada e 

publicada a 06 de outubro de 2021. 

Assim, face ao explanado, e tendo em conta o indicador de avaliação delineado, consideramos 

ter atingido estes objetivos. 

Objetivo: 

3. Divulgar a proposta da Instrução de Trabalho à equipa de Enfermagem da UCIC. 
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Indicador de avaliação: Apresentação da sessão formativa, em formato digital, com a 

divulgação da proposta final da Instrução de Trabalho das Intervenções não Farmacológicas para a 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco, a pelo menos 50% dos enfermeiros do serviço, e com 

obtenção de pelo menos 75% de respostas corretas no questionário de avaliação da aquisição de 

conhecimentos. 

Como exposto no ponto 2.5, mediante o contexto pandémico, a sessão formativa foi concebida 

e projetada para ser divulgada através de meios audiovisuais, em sessões individuais e assíncronas, a 

cada elemento da equipa de enfermagem. Perante o indicador de avaliação, em que estabelecemos que 

a divulgação da proposta final da Instrução de Trabalho a 50% dos enfermeiros do serviço, assumimos 

que os enfermeiros que responderam ao questionário de avaliação da sessão foram aqueles a que 

assistiram à sessão formativa. Assim, e sendo que a equipa é constituída por 18 elementos, 14 deles 

assistiram à sessão formativa, o que perfaz 77,8% da equipa. Podemos assim afirmar, que no que 

concerne à divulgação da Instrução de Trabalho a pelo menos 50% dos elementos da equipa, o objetivo 

foi atingido. 

Relativamente à segunda parte do indicador de avaliação, referente à obtenção de 75% de 

respostas corretas no questionário de avaliação de aquisição de conhecimentos, podemos afirmar que 

também foi atingido, pois obtivemos 98,6% de respostas corretas, nos catorze questionários 

respondidos pelos enfermeiros, como podemos ver no seguinte Gráfico 11. 

Gráfico 11 – Questionário da Avaliação da Aquisição de Conhecimentos com a Ação de Formação  

(Fonte: do próprio) 
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Concomitantemente, no final da sessão formativa, cada formando respondeu ainda a um 

questionário de avaliação da sessão, como meio de avaliação do processo (Apêndice P). Este 

questionário pretendia, fundamentalmente, avaliar a pertinência e utilidade prática da formação, dos 

conteúdos abordados, organização da sessão, tal como do desempenho do formador. 

Após a analise dos questionários supracitados, cujos resultados estão apresentados na Tabela 

4, constatamos que a avaliação teve um balanço positivo, uma vez que os itens questionados foram 

maioritariamente classificados com “Muito Bom” pelos formandos. 

 Tabela 4 - Avaliação da Sessão de Formação 

(Fonte: do próprio) 

 

Perante os factos evidenciados, consideramos que também este objetivo foi atingido. 

Não obstante, importa referir que dada a imposição de um limite temporal para a realização da 

IPM, não foi possível definir objetivos e indicadores de processo e resultados, que são primordiais para 

averiguar a mudança da prática. 

No que respeita à divulgação de resultados, Ruivo et al., (2010), referem ser uma etapa fulcral, 

dado o seu potencial para promover o conhecimento externo acerca do percurso realizado desde a 

identificação de uma necessidade. 

QUESTÕES   MUITO BOM BOM RAZOAVÉL INSUFICIENTE MAU 

CONTEÚDO PROGRAMATICO       

Interesse dos conteúdos apresentados 57% 43%     

Ajuste dos temas aos objetivos propostos 71% 29%     

Duração da ação de formação 50% 50%     

ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO       

Documentos de apoio 43% 57%     

Cumprimento de horários 50% 50%     

FORMADOR       

Clareza da exposição 71% 29%     

Domínio dos temas desenvolvidos 64% 46%     

Capacidade de esclarecer dúvidas 50% 50%     

Gestão do tempo disponível 57% 43%     

RESULTADOS E EXPECTATIVAS       

Temas abordados face às expectativas 57% 36% 7%    

Utilidade prática da formação 72% 14% 14%    

AVALIAÇÃO GLOBAL 64% 36%     
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Por outro lado, Larrabee (2011), enfatiza esta fase pela utilidade que poderá ter para terceiros, 

na medida em que poderão replicar o projeto. Corresponde à etapa 6 do MMPBE, e a autora refere 

ainda que a divulgação de resultados promove o desenvolvimento de competências dos enfermeiros, o 

que se pode revelar gratificante, motivando a continuidade da participação em projetos futuros. 

Uma vez que a divulgação de resultados se materializa de diferentes formas, tais como a sua 

publicação, apresentação em eventos científicos ou elaboração de um relatório final (Ruivo et al., 2010; 

Larrabee, 2011), consideramos que a elaboração do presente relatório e respetiva discussão pública, se 

concretizam como forma de promover a divulgação da IPM em epígrafe. 

Ressalvamos também que a realização da IPM culminou na elaboração de uma revisão 

integrativa da literatura, cujo objetivo foi a identificação dos fatores influenciadores do sono e das 

intervenções não farmacológicas para a sua otimização do doente crítico, que podem ser 

implementadas pela equipa de enfermagem. Esta revisão foi estruturada em forma de artigo científico, 

entretanto já submetido para publicação em revista científica e posteriormente serviu como pilar para 

a elaboração da Instrução de Trabalho, que neste momento se encontra em vigor na Instituição onde 

decorreu o Estágio Final, tendo assim contribuído para a divulgação de evidência científica acerca do 

tema.
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3. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 

Os enfermeiros, atualmente, constituem uma comunidade profissional e científica de maior 

relevância e preponderância no funcionamento do sistema de saúde. Através da sua prática, asseguram 

que a população tenha acesso a cuidados de saúde com qualidade e de forma equitativa (Ministério da 

Saúde, 1998). 

Para que fosse possível tamanho reconhecimento, a enfermagem como profissão com 

regulamento autónomo, percorreu um longo caminho, pautado pela tendencial diferenciação e 

autonomia, assente num corpo próprio de conhecimentos e saberes. O crescente avanço tecnológico, 

os contextos social, político, económico, cultural, demográfico e ambiental, ditam as profundas 

alterações na estrutura da sociedade, e as mesmas fazem emergir a necessidade de enfermeiros com 

competências técnicas, éticas e científicas, com capacidade de gerir as mais diferentes áreas, desde a 

conceção, à organização e produção de cuidados (Ministério da Saúde, 1998; Gonçalves, Pimenta & 

Seabra, 2013). 

Benner (2001), afirma que o desenvolvimento de competências é um processo contínuo e 

intrincado, onde se constata o confronto entre duas esferas, a teórica e a prática. Este processo, 

demanda uma elevada capacidade de reflexão, já que a procura de novos saberes visa uma permanente 

reorganização, em que os saberes adquiridos integram os previamente existentes. Defende ainda que 

o contexto prático é, por si só, uma forma de alcançar conhecimento, e que é do mesmo resultam as 

mais importantes aprendizagens, o que se traduz em experiência adquirida. Não menos importante 

para a autora, é o facto de o enfermeiro ter a habilidade de mobilizar conhecimentos, incorporando-os 

na sua prática diária, pois a exercício de enfermagem decorre em contextos inesperados e de grande 

incerteza. 

Competência, no domínio exclusivo da disciplina de enfermagem, requer a aliança entre o 

conhecimento, a compreensão profunda do ambiente envolvente e a capacidade de realizar 
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julgamentos clínicos, aliados a um conjunto de saberes técnicos, científicos, cognitivos, pessoais e 

interpessoais que não devem ser descurados na prática diária (ICN, 2010). 

Para a OE (2017), a aquisição de competências afigura-se como: 

“(…) um conjunto de saberes indissociavelmente ligados à formação inicial de base e à experiência da acção 

adquiridas ao longo do tempo que sobressaí em situações concretas de trabalho. É um saber agir complexo 

que se apoia na mobilização e combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos externos, 

devidamente aplicados a uma determinada situação. O saber profissional de enfermagem é um saber de 

acção, não se constituindo somente de execução ou de reprodução de actos, mas engloba igualmente a 

capacidade de adaptar a conduta à situação complexa, fazendo apelo aos conhecimentos.” (p.2-3) 

Além disso, no Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (OE, 2019c), consta que o enfermeiro 

especialista  

“(…) é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de 

enfermagem especializados (…)” (p.4744), pelo que o mesmo deve, na sua prática demonstrar segurança, 

profissionalismo e ética, por recurso a “(…) níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, 

traduzidos num conjunto de competências especializadas relativas a um campo de intervenção.” (OE, 

2019c, p.4744). 

Por conseguinte, a UC Estágio Final foi um momento imprescindível ao desenvolvimento de 

competências, pois do paralelismo entre o domínio teórico e o prático, emerge o mais profundo 

conhecimento, proficiência e reflexão. Estes dois fatores aliados, permitiram percorrer um caminho 

pundonoroso, que culmina na aquisição das competências comuns do enfermeiro especialista, 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC e competências de mestre, dando 

assim resposta ao desígnio da Unidade Curricular.  

Perante a relevância deste processo, configura-se uma mais valia a realização de uma 

apreciação crítica, que fundamente o mesmo. Para este efeito, importa mencionar que no Projeto de 

Estágio (Apêndice A), que elaboramos antecipadamente, estão descritas todas as atividades, que foram 

pensadas ao pormenor, com o intuito de projetar o percurso decorrido, dar resposta aos objetivos a 

que nos propusemos. O mesmo documento, tal como o presente relatório, foram tratados à luz do 

Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (OE, 2019c), Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho 

(OE, 2018c), bem como do Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março, com posteriores alterações 

introduzidas pelo  Decreto-Lei n.º 107/2008, e ainda o Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, que 

descrevem as competências de mestre em enfermagem, de acordo com o novo ciclo de estudos, 
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acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Universidade de Évora, 2015; 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

Entende-se assim, que o mestre em enfermagem: 

“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 

em evidência;  

3 Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais;  

4 Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida;  

5 Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais;  

6 Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e de 

colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem 

em particular;  

7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de especialidade.” 

(UE, 2015, p.27). 

Ressalvamos, que dado o caráter transversal que se verifica nas competências comuns do 

enfermeiro especialista, competências específicas do enfermeiro especialista em EMC na vertente a PSC 

e competências de mestre em Enfermagem, e uma vez que as mesmas estão em estreita articulação, 

foi feita uma análise reflexiva conjunta das mesmas, sempre que pertinente. 

 

3.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Competências de Mestre em 

Enfermagem…………………………………… 

Atualmente, da crescente preocupação pela qualidade dos cuidados de enfermagem, e a 

segurança com que os mesmos são prestados, surge a caraterização de que os mesmos primam pela 

“(…) maior importância e exigência técnica e científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada 

vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de saúde.” (OE, 2019c, p.4744). 

Perante tal constatação, o enfermeiro especialista é uma figura de grande destaque, pois “(…) é aquele 
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a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem (…)” (OE, 2019c, p.4744).  

As competências comuns do enfermeiro especialista são transversais às diferentes áreas de 

especialidade, e estão agrupadas em quatro domínios: o da responsabilidade profissional, ética e legal; 

o da melhoria contínua da qualidade; o da gestão e supervisão de cuidados e do desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais. Apesar de abrangerem as diferentes áreas de especialização, pretende-se 

que o desenvolvimento e aquisição das mesmas seja desenvolvido numa área especifica de 

especialização. 

 

A enfermagem é uma disciplina que se reveste de uma enorme singularidade, no que concerne 

à prestação de cuidados ao ser humano, em todas as suas vertentes. O enfermeiro, em primeira 

instância, deve zelar pela dignidade da pessoa, com respeito pela mesma, e advogar pelos seus direitos. 

Para tal, e para que a enfermagem se constituísse uma profissão autónoma, houve a necessidade da 

regulamentação e controlo do exercício profissional, bem como de estatutos que garantam a qualidade 

dos cuidados e por onde o enfermeiro oriente a sua conduta profissional (Ministério da Saúde, 1998).  

Dada a conjetura, foram publicados diplomas legais, como o REPE (OE, 1998), o Código 

Deontológico (OE, 2005), e a Deontologia Profissional de Enfermagem (AR, 2015a), que de forma a 

aprimorar o tema em epigrafe, considerámos elementares. Num contexto mais abrangente, e pela sua 

congruência com o tema, abordamos também documentos como o código penal, o código civil e a 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Responsabilidade Profissional, 

Ética e Legal 

A1 - Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo 

com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional;  

A2 – Garante práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais. 

(OE, 2019c, p.4745) 

Competência de Mestre em Enfermagem 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 

sociais. 

(UE, 2015, p.27) 
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Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e a Biomedicina (AR, 2001), dado o seu enorme 

contributo nas responsabilidades civis e penais, universalmente aplicáveis, pelas quais todos e qualquer 

ser humano deve basear a sua conduta, e que defendem a igualdade fundamental dos direitos humanos 

e sua dignidade. Julgamos pertinente referir que os conteúdos abordados na UC de Epistemologia, Ética 

e Direito em Enfermagem, emergiram como fundamentais na compreensão e enquadramento das 

diferentes esferas de ação inerentes à responsabilidade do exercício de enfermagem. 

De acordo com Nunes (2008), ao longo do tempo, e durante o processo da construção da 

profissão de enfermagem, foi criado um conjunto de valores, normas e princípios, resultantes da 

“reflexão própria sobre a prática” (p. 2), como a deontologia profissional. Esta visa “(…) garantir o bom 

exercício da profissão, alicerçando-se, por um lado, nos princípios éticos e por outro na sua própria 

regulamentação, ou seja, na autorregulação que decorre da formulação e defesa de um padrão de 

competência (…)” (p. 2). Porém, a OE (2005), afirma que a deontologia é “(…) um rosto de duas faces - 

de um lado a expressão das normas e dos deveres; do outro, o poder e a possibilidade de reconhecer 

mérito ou aplicar pena (…)” (p. 10). Embora tenha princípios éticos inerentes, numa análise mais 

detalhada a ética pretende unir o saber ao fazer, e quando aplicada aos cuidados de enfermagem, 

requer um nível elevado compreensão sobre o outro, pois “(…) busca aplicar o conhecimento sobre o 

ser para construir aquilo que deve ser (…)” (Cotrim, 2004, p.264). 

A prestação de cuidados de enfermagem ao doente crítico é altamente complexa e dotada de 

dilemas, pois de acordo com a OE (2018c), são cuidados “(…) altamente qualificados, prestados de 

forma contínua à pessoa com uma ou mais funções vitais em risco imediato, como resposta às 

necessidades afectadas e permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e 

limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total(…)” (p.19362),  e requerem, por isso, 

uma atuação segura, imediata e consciente. 

Perante o explanado, e parafraseando Nunes (2015), é legítimo que o enfermeiro, numa 

primeira abordagem, se foque mais na vertente de saberes e procedimentos técnicos, inerentes ao 

contexto que predomina uma UCI, e fulcrais à sobrevivência e recuperação da qualidade de vida da 

pessoa, se forem realizados em tempo útil e de forma eficiente. Além disso, rememoramos que de 

acordo com o Artigo 109.º da Deontologia Profissional, referente à excelência do exercício, o enfermeiro 

deverá: 

“Manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, 

sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências humanas. (…) Assegurar, por todos os 
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meios ao seu alcance, as condições de trabalho que permitam exercer a profissão com dignidade e 

autonomia, comunicando, através das vias competentes, as deficiências que prejudiquem a qualidade de 

cuidados.” (p.8080). 

Por conseguinte, no decorrer do Estágio Final, almejámos desenvolver tanto o prisma técnico, 

como humano, dos cuidados especializados de enfermagem, através de uma prática baseada nas mais 

recentes evidências científicas, e na prestação de cuidados centrados na pessoa, que são determinantes. 

Cada pessoa é provida de diferentes valores, emoções e crenças, inserida numa determinada sociedade, 

comunidade e ambiente, e da interação dos diferentes domínios, surgem as mais distintas conceções 

de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Assim, tal como se plasma no Artigo 102.º, dos valores 

humanos da Deontologia Profissional (AR, 2015a), no seu exercício profissional o enfermeiro “(…) 

observa os valores humanos pelos quais se regem o indivíduo e os grupos em que este se integra (…)” 

(p.8182). 

A premissa dos cuidados holísticos é tangível no Artigo 99.º, dos princípios gerais da Deontologia 

Profissional, que dá visibilidade às intervenções de enfermagem e de como as mesmas devem ser “(…) 

realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do 

enfermeiro.” (AR, 2015a, p.8078). 

Em consonância com o REPE (OE, 1998), o Artigo 5.º, que faz alusão aos cuidados de 

enfermagem, determina que os mesmos devem ser apoiados numa relação de ajuda e interação entre 

enfermeiro e utente, indivíduo, famílias, grupos e comunidade. Ainda no Artigo 8.º, do exercício 

profissional dos enfermeiros, diz que “No exercício das suas funções, os enfermeiros deverão adotar 

uma conduta responsável e ética e atuar no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 

dos cidadãos.” (p.4).  

Face ao exposto, e chegado este momento de apreciação do percurso realizado, acreditamos 

que na relação por nós estabelecida com os doentes cuidados, esteve sempre patente a relação de 

ajuda, através do uso dos princípios éticos e deontológicos, bem como dos valores universais que devem 

modelar a relação profissional, e que são a igualdade; a capacidade de escolha, que visa o bem comum, 

através da liberdade responsável; a verdade e justiça; o altruísmo e solidariedade, e a competência e 

aperfeiçoamento profissional (AR, 2015a). 

A essência de enfermagem reflete-se no ato de cuidar o ser humano, proporcionando-lhe uma 

recuperação segura, o bem-estar físico, emocional e espiritual, e não é isenta de responsabilidades, 
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deveres e obrigações. No contexto específico dos cuidados ao doente crítico, que demanda a 

manutenção da vida, a redução da mortalidade e recuperação do estado de saúde da pessoa, salienta-

se o cariz urgente de intervenção. Porém, é relevante referir que, na Resolução da Assembleia da 

República n.º 1/2001 de 3 de janeiro, Artigo 5.º, da regra geral do consentimento diz que “Qualquer 

intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o 

seu consentimento livre e esclarecido.” (AR, 2001, p.15). Além disso, no Artigo 6.º, alínea 1, é feita 

referência à importância do consentimento, e “(…)  qualquer intervenção sobre uma pessoa que careça 

de capacidade para prestar o seu consentimento apenas poderá ser efectuada em seu benefício 

directo.” (AR, 2001, p.15).  

Já no Artigo 8.º, declara que “Sempre que, em virtude de uma situação de urgência, o 

consentimento apropriado não puder ser obtido, poder-se-á proceder imediatamente à intervenção 

medicamente indispensável em benefício da saúde da pessoa em causa.” (AR, 2001, p.15). O contexto 

de UCI é complexo e de incerteza, dotado das mais altas tecnologias e de profissionais competentes e 

capacitados na sua missão. Todavia, apesar da existência de recursos que permitem o suporte de órgãos 

de forma contínua, surgem situações que mostram a dicotomia entre a finitude da vida e cuidados 

emergentes de suporte de órgãos, de forma a recuperá-la.  

Desta forma, elevam-se questões éticas como a futilidade terapêutica, obstinação terapêutica 

e remoção de suporte de órgãos, que na argumentação das decisões tomadas devem ter em conta os 

artigos previamente enumerados, bem como Artigo 103.º da Deontologia Profissional, relativo aos 

direitos à vida e à qualidade de vida, que consagra o respeito pelo direito da pessoa à vida, ao longo do 

seu ciclo vital (AR, 2015a). As decisões tomadas devem ser individuais, atempadas, adequadas a cada 

situação, e requerem fundamentação ética, deontológica e legal, bem como um legado de 

competências que são adquiridas ao longo dos anos, através da prática e experiência profissional.  

Durante o Estágio Final, foi possível presenciarmos e participarmos nalgumas destas questões, 

que foram discutidas de forma individual com o Enfermeiro Supervisor, e no seio da equipa 

multidisciplinar, e cujas decisões foram devidamente fundamentadas, quer clínica ou eticamente, 

garantindo a dignidade e autonomia da pessoa, que atualmente se verifica como um desafio 

permanente nos cuidados à pessoa em situação crítica. 

Atualmente vivemos um contexto de pandemia, e é necessário contextualizar o Estágio Final 

nesse âmbito. É direito do doente a visita ou acompanhamento por parte de familiares, de acordo com 
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o previsto no Artigo 12º da Lei n.º 15/2014 de 21 de março (AR, 2014), e de acordo com o regulamento 

interno de cada instituição. Esse momento é fulcral para o doente e família, pois é “(…) no seio do grupo 

familiar que cada indivíduo procura o apoio necessário para ultrapassar os momentos de crise que 

surgem ao longo da vida e é também nele que encontra valores como compreensão e o carinho.” 

(Oliveira, 2011, p. 13).  

A visita expressa o apoio por parte de familiares, permite a criação de um momento de partilha 

de informação acerca da situação clínica, mas também minimiza a ansiedade em relação à incógnita dos 

processos vivenciados, e do sofrimento causado pela hospitalização, principalmente face ao cenário de 

uma situação crítica. Por outro lado, para o profissional de saúde, o momento de visita aufere a 

oportunidade de capacitar os familiares para as necessidades do doente, de preparar a alta, e de criar 

um ambiente propício ao desenvolvimento das faculdades da pessoa. Cabe ao enfermeiro ser um 

agente facilitador deste processo.  

As competências relacionais do enfermeiro, na prestação de cuidados do doente crítico, devem 

evoluir a par das competências técnico-científicas e do seu julgamento clínico (Benner, Kyriakidis & 

Stannard, 2011), pois questões como a transmissão de informação e comunicação de más noticias 

constituem um dilema ético, que exige do enfermeiro uma elevada capacidade de gestão. No respeito 

pelo direito à autodeterminação, Artigo n.º 105 da Deontologia Profissional, o enfermeiro deve na sua 

prática “Informar o indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem.” (AR, 2015a, 

p.8103).  

Por outro lado, e ao abrigo do artigo n.º 106, do dever do sigilo, o enfermeiro deve ponderar a 

partilha de informação que detém, de forma pertinente, e apenas com quem está implicado no plano 

terapêutico, tendo por alicerce o bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e família, 

assim como os seus direitos (AR, 2015a), e esta premissa implica o conhecimento e consentimento da 

pessoa em situação crítica que, muitas vezes, pela patologia em si, pela necessidade de sedação para 

intervenções terapêuticas, ou pela degradação do estado geral, não apresenta um nível cognitivo que 

lhe permita decidir conscientemente. 

Assim, e com a privação de visitas durante a pandemia Covid19, a única forma que se encontrou 

para minimizar esta lacuna, foi fornecer informação via telefónica, respeitando sempre que possível, a 

vontade da pessoa. Prática que se verificou no serviço onde decorreu o Estágio Final, que consistia em 

identificar um elemento de referência, ao qual era fornecida informação diariamente, de forma a estar 
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integrado no processo de convalescença do doente, e a par das suas necessidades, com a preocupação 

de envolver o doente. Forma que até à data de término do Estágio, permitiu humanizar os cuidados, e 

dar resposta ao Artigo n.º 110 da Deontologia Profissional, que faz alusão a este tópico.  

Pelo que já foi exposto, consideramos que a nossa prestação de cuidados primou pela 

preocupação com os direitos humanos, de acordo com as responsabilidades profissionais inerentes. 

Mais entendemos que, pelos dilemas de índole ética com que nos deparamos, respeitamos os princípios 

da autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, tão relevantes na conduta profissional e na 

defesa da autonomia e dignidade humana. Urge também contextualizar, que na nossa prática foi tido 

em conta o Código de Ética e Conduta da instituição onde decorreu o Estágio Final. Este aplica-se a todos 

os profissionais, e reflete valores e regras de comportamentos basilares, como o respeito pela dignidade 

da vida humana; o desempenho centrado no bem-estar da comunidade; a conformidade entre o uso de 

tecnologia e a humanização dos cuidados de saúde; a promoção de uma cultura de saberes, da 

excelência da técnica, da multidisciplinaridade e da racionalidades, e por fim, a melhoria gradual dos 

indicadores de saúde da população da área de influência, que devem balizar a conduta dos profissionais 

não só nas suas relações profissionais, mas que também se deverá estender às suas relações com 

terceiros. Pretende ainda assegurar os direitos e garantias dos cidadãos (ULS, 2010). 

No que concerne à IPM, também foram cumpridas as responsabilidades profissionais, éticas e 

legais inerentes a este processo, descrito na metodologia. Foi submetida à Comissão de Ética e à Direção 

da instituição uma proposta da IPM e do que pretendíamos desenvolver, bem como os pressupostos 

éticos do mesmo, que foi alvo de um parecer favorável. Paralelamente, no âmbito académico, foi 

submetido um resumo do Projeto de Estágio à Instituição do Ensino Superior, responsável pela edição 

de Mestrado em Enfermagem em vigor, a qual também deu aval favorável ao tema e ao plano de 

trabalho delineado. 

Face ao pregresso, consideramos que as competências do domínio da responsabilidade 

profissional, ética e legal foram adquiridas e desenvolvidas ao longo deste percurso. 
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Melhoria da Qualidade 

 

B1 - Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; 

 B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua; 

 B3 - Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

(OE, 2019c, p. 4747) 

Competência de Mestre em Enfermagem 

 

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais. 

(UE, 2015, p.27) 

 

A preocupação com a qualidade em saúde e segurança dos cuidados tem sido uma crescente, a 

nível internacional e nacional, decorrente quer dos contextos políticos, sociais e, fundamentalmente, 

económicos, quer do apanágio da literacia dos cidadãos. Estas duas áreas de interesse em saúde são 

indissociáveis, e devem estar presentes na praxis clínica do enfermeiro uma vez que: 

“A ocorrência de incidentes de segurança durante a prestação de cuidados de saúde é uma 

realidade dos sistemas de saúde modernos. A implementação de políticas e estratégias que reduzam estes 

incidentes, uma parte dos quais é evitável, é reconhecida, internacional e nacionalmente, como 

conducente a ganhos em saúde e constitui hoje uma aposta inequívoca em saúde.” (DGS, 2021a, p.96). 

Por conseguinte, o Plano Nacional de Saúde com extensão a 2020 (DGS, 2015a), surge como o 

busílis das políticas de saúde em Portugal, e devido à conjuntura da pandemia foi prorrogado até 2021, 

pelo Despacho n.º 4834/2021 de 13 de maio (DGS, 2021b). Também o Plano Nacional para Segurança 

dos Doentes 2021-2026 (DGS, 2021a), e num contexto mais lato, o Global Patient Safety Action Plan 

2021-2030 3 (OMS, 2021), comtemplam objetivos estratégicos com enorme contributo na promoção de 

uma cultura de qualidade e segurança dos cuidados, que tem implícito na sua engrenagem uma 

abordagem integrada, sistémica e multiprofissional de todas as partes interessadas. 

Por outro lado, e na procura da autorregulação da profissão, a OE emanou documentos 

normativos, considerando a qualidade e segurança dos cuidados, para além dos documentos que temos 

 
3 Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021-2030 
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vindo a evidenciar ao longo do presente trabalho, como o Regulamento das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista (OE, 2019c) e o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica (OE, 2018c), que espelham 

indubitavelmente a importância da qualidade e segurança dos cuidados numa vertente especializada. 

Não menos importante são os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), e 

elaborado com base neste, o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica (OE, 2015).  

Acresce ao exposto, que na contextualização do desenvolvimento das competências no domínio 

da melhoria da qualidade, para além dos documentos supramencionados, merecedores da nossa 

atenção, também os conhecimentos adquiridos na UC de Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e 

Gestão em Saúde e Governação Clínica foram uma mais valia, pois permitiram mobilizar conteúdos e 

aplicar na prática profissional. 

A combinação entre o caráter urgente das intervenções, o recurso quase ilimitado a tecnologia 

de ponta e a procedimentos invasivos, na prestação de cuidados ao doente crítico, carateriza o 

ambiente de UCI como altamente complexo, e tudo isto ocorre no seio de uma equipa multidisciplinar, 

treinada para gerir a disfunção multiorgânica enquanto se trata a doença subjacente (Adhikari et al., 

2016). Tal constatação denota que as UCI serão serviços, que pela exigência adjacente, carecem de 

múltiplos protocolos e normas, que orientam a prática clínica, baseados nas mais recentes evidências. 

Pudemos verificar que no local onde decorreu o Estágio Final existem vários protocolos e normas, 

muitos transversais aos outros serviços da instituição, outros caraterísticos do próprio contexto, que 

incidem em diferentes áreas de atuação. Foi por isso, nossa prioridade ter conhecimento dos mesmos, 

com a ajuda do Enfermeiro Supervisor.  

Apesar do contexto da prática ser semelhante àquele onde desempenhamos funções, no 

âmbito da pessoa em situação crítica, tivemos presente a preocupação de conhecer e manusear de 

forma adequada os equipamentos com os quais não temos tanto contacto, pois o seu manuseamento 

e conhecimento adequado são relevantes para a prestação de cuidados eficaz e em tempo útil, 

potencializando a utilização dos mesmos e minimizando o risco da sua incorreta manipulação. 

Concomitantemente, procuramos reunir informação relativamente aos recursos, físicos, 

materiais e humanos, bem como os processos de gestão, produção de cuidados, organização 



 
 

83 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

institucional, e os projetos de melhoria contínua em curso, através da partilha de informação, 

observação e consulta de documentos. 

No que respeita à segurança do doente, constatamos que está implementado a utilização de 

uma plataforma digital (NOTIFICA), que pretende uniformizar a notificação de incidentes por parte dos 

profissionais de saúde, de forma anónima, e fazer a gestão de risco, dando assim resposta à norma 

015/2014 de 25 de setembro (DGS, 2014). 

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) e o aumento da resistência dos 

microrganismos aos antimicrobianos, continuam a ser um problema real e atual, quer a nível nacional 

como mundial. As IACS contribuem de forma decisiva para o aumento das taxas de mortalidade e 

morbilidade, bem como do tempo médio de internamento e das despesas em saúde, inviabilizam a 

qualidade dos cuidados, pelo que representam uma ameaça à segurança dos utentes (DGS, 2017b). Face 

ao exposto, torna-se premente que as instituições implementem programas que permitam mitigar esta 

problemática. Perante tamanha evidência, consideramos pertinente a atualização sobre normas de 

orientação de boas práticas, quer a nível da instituição, quer a nível nacional, para que a prestação de 

cuidados fosse em conformidade.  

O serviço onde decorreu o Estágio Final tem um projeto de melhoria contínua relativo à 

descontaminação e preparação da pele do doente, antes da colocação de dispositivos como o 

pacemaker, dispositivo implantável de ressincronização cardíaca ou cardioversor-desfibrilhador 

implantável, que nos foi possível colocar em prática, sob a supervisão do Enfermeiro Supervisor e, ainda 

sobre este projeto, realizamos uma breve pesquisa bibliográfica sobre o tema, de forma a aprofundá-lo 

e melhorar a nossa prática, do qual faremos uma breve e atenta análise no âmbito específico da 

competência 3 de EMC-PSC. 

Foi nossa pretensão, durante a prestação de cuidados, a promoção e manutenção de um 

ambiente terapêutico seguro, que passa pelo diagnóstico, implementação de medidas e prevenção de 

potenciais riscos para a segurança do doente, como é exemplo da escala de Morse, onde se avalia o 

risco de quedas, ou a escala de Braden que preconiza a avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras 

por pressão, que tal como as IACS, constituem indicadores sensíveis da qualidade dos cuidados de 

enfermagem, de acordo com o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (Entidade Reguladora da Saúde, 

2021). 
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Além disso, e ainda no que concerne à segurança do doente, durante a prestação de cuidados 

foi tida em conta a transição segura de cuidados, que se denotou quer na elaboração de registos de 

enfermagem integrais e direcionados, quer na informação precisa transmitida na passagem de turno, 

de acordo com a norma interna institucional e a norma relativa à transição de cuidados da DGS (2017a). 

Atentamos que as competências em apreciação, foram igualmente demonstradas com a 

realização do projeto de intervenção, em que foi identificada uma área de atuação com potencial de 

melhoria dos cuidados, ao doente crítico em risco de desenvolver privação do sono. O mesmo visa, 

através da mais recente evidência, incrementar a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados, 

bem como garantir a segurança do doente através da prevenção do desenvolvimento do risco 

associados a este problema. 

Deste modo, consideramos ter atingido o desenvolvimento das competências comuns do 

enfermeiro especialista, no domínio da melhoria da qualidade, assim como a competência de mestre 

supramencionada. 

 

A enfermagem, assume um caráter distinto como ciência, disciplina e profissão, e tem 

procurado dar resposta aos desafios impostos pela sociedade, que se encontra em constante 

renovação, através de um corpo de conhecimentos próprios, com o objetivo enaltecer a profissão, e 

adequar as respostas às novas e permanentes solicitações, em tempo oportuno. São estes 

conhecimentos próprios que permitem tomar decisões, cada vez mais intrincadas, acerca da prestação 

de cuidados ao doente, tal como sobre todos os outros domínios envolventes, como é o caso da gestão 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Gestão de Cuidados 

C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa 

de saúde;  

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da 

qualidade dos cuidados. 

(OE, 2019c, p. 4748) 

Competência de Mestre em Enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de Enfermagem, numa área especializada. 

(UE, 2015, p.27) 
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em enfermagem, que deve alicerçar-se na segurança do doente e profissionais, na qualidade da 

prestação de cuidados de saúde, nos ganhos em saúde, no desenvolvimento e reconhecimento 

profissional e das organizações e a missão que lhes está designada (Canais, Nunes & Poeira, 2020). 

Assim, a gestão em enfermagem, assume-se como uma competência fulcral e, no domínio 

restrito da prestação de cuidados especializados, requer um olhar mais aprofundado. É expectável que 

o enfermeiro especialista assuma não só a responsabilidade pela prestação de cuidados diretos, mas 

também que faça “(…) a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de 

saúde, garantindo a segurança e a qualidade das tarefas delegadas (…)”, de acordo com os recursos 

disponíveis e o nível de cuidados necessários (OE, 2019c, p. 4748). 

Consideramos que a observação e análise das funções assumidas pelo enfermeiro responsável 

de turno, foi uma mais valia no desenvolvimento das competências em destaque. O facto do Enfermeiro 

Supervisor, com frequência, desempenhar o papel de responsável de turno, também nos permitiu uma 

reflexão conjunta que foi enriquecedora neste sentido. 

Dado o caráter complexo e diferenciado da formação do enfermeiro especialista, é considerado, 

perante as suas competências, como o profissional de eleição para liderar e coordenar as equipas de 

enfermagem. No contexto restrito de serviços, cuja responsabilidade é a prestação de cuidados ao 

doente crítico, este ónus será do enfermeiro especialista em EMC pois, citemos a OE (2018a), “(…) é 

aquele que detém o core de competências adequado para dar resposta às necessidades (…)” (p.3).  

Como já referimos à priori, na caraterização dos recursos humanos, apenas um dos enfermeiros 

da equipa do serviço onde desenvolvemos o Estágio Final, é especialista na área de EMC, existindo 

especialistas de outras áreas, que ocupam o cargo de responsável de turno, sempre que a Enfermeira 

em Funções de Chefia não se encontre. Porém, não só aos enfermeiros especialistas cabe esta função, 

também está designada outros enfermeiros a quem são reconhecidas competências, dada a vasta 

experiência na área, a capacidade de dinamizar a equipa e recursos, e o conhecimento aprofundado 

que lhes permite a realização de julgamentos clínicos de acordo com as mais diferentes situações em 

que se encontrem, no fundo, e de acordo com Benner (2001), enfermeiros peritos. 

O enfermeiro responsável de turno para além de assumir a gestão do serviço, no turno em lhe 

está designada esta função, também fica na prestação de cuidados, com atribuição de doentes. 

Contudo, fica com menos horas de cuidados, de forma a poder dar resposta às outras responsabilidades 

a que está subordinado. A distribuição de doentes é feita através do Sistema de Classificação de 
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Doentes, que preconiza a distribuição de horas de cuidados consoante os níveis de dependência de 

cuidados de enfermagem (OE, 2019b). Esta tarefa também está englobada nas responsabilidades do 

enfermeiro responsável de turno como gestor de cuidados, e constitui-se uma ferramenta fundamental 

e fidedigna para o cálculo de dotações seguras, apesar de nos seus cálculos apenas constarem as últimas 

24h de cuidados, e não permite perspetivar a carga de trabalho de enfermagem. O processo de 

distribuição de doentes não é estanque, é suscetível a alterações sempre que se justifique, e sempre 

que existe necessidade de reajustar, apesar de ser realizado no final de cada turno, para o próximo. 

Pelas competências que lhe são ratificadas, o enfermeiro responsável de turno surge como uma 

valiosa fonte de recurso, a quem os restantes elementos da equipa apelam no caso de se depararem 

com um obstáculo na sua prática, pois é reconhecido como referência no seio da mesma.  

Um aspeto importante, que toca à gestão dos cuidados, é a tomada de decisão na equipa 

multidisciplinar. Durante o Estágio Final procurámos participar nos processos de tomada de decisão, 

demonstrando uma perspetiva fundamentada na análise das situações, e em colaboração com o 

Enfermeiro Supervisor, mais concretamente no que respeita ao plano terapêutico de cada doente e nos 

objetivos individuais a atingir. 

É de referir, que o Enfermeiro Supervisor, assumiu o cargo de responsável de turno, durante o 

período de férias da Enfermeira em Funções de Chefia, o que nos permitiu observar e avaliar de perto 

todos os processos inerentes à gestão do serviço, desde stocks de material de consumo clínico e de 

hotelaria, stocks de medicação, gestão da equipa de enfermagem e de assistentes operacionais, em prol 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento de relações interpessoais e profissionais saudáveis, e de 

boas práticas de cuidados, centrados na pessoa, com ganhos indiscutíveis em saúde. 

O facto de termos realizado turno com diferentes elementos da equipa de enfermagem, 

providenciou a oportunidade de analisar como cada um deles age perante o cargo de responsável de 

turno, quer na gestão dos recursos humanos e materiais, quer na resolução de conflitos, ou na 

capacidade de motivar a equipa na prestação de cuidados de qualidade. Pudemos constatar que, apesar 

da competência de gestão ser transversal a todos, cada um deles tem uma postura única, decorrente 

do seu estilo de liderança, que é um componente indissociável e crítico da gestão. 

Na cultura organizacional das instituições, bem como nas relações de trabalho, a liderança 

assume-se como uma habilidade imprescindível à prática de enfermagem, e repercute a qualidade dos 
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cuidados (OE, 2019c). É esta aptidão torna o enfermeiro um agente de mudança, pela capacidade de 

influenciar e motivar os pares à excelência dos cuidados. Porém, o exercício da liderança pode ser 

afetado de forma negativa por vários fatores, nomeadamente a sobrecarga de trabalho, a falta de 

autonomia e a escassez de incentivos a quem se responsabiliza pela gestão (Amestoy, Ferreira, Reis, 

Santos, Silva & Trindade, 2017).  

Em suma, a assertividade e capacidade de liderança, devem ser traços característicos ao 

responsável de turno, em que na demanda pela qualidade dos cuidados, deve promover as relações 

interpessoais. Apesar da posição hierárquica que ocupa, e de não existir um estilo de liderança 

consensual, constatamos que o enfermeiro responsável, de uma forma global, utiliza uma liderança 

democrática, permitindo aos restantes elementos da equipa a expressão de ideias e partilha de 

decisões, relativamente a determinados assuntos, mantendo uma postura assertiva que, de acordo com 

Amestoy et al., (2017), conduz a uma maior satisfação e produtividade. 

O conhecimento advindo da nossa prática profissional, e com base em situações observadas 

durante o Estágio Final, permite-nos constatar que o estilo de liderança pode variar consoante o tipo de 

situação vivenciada, e com vista à obtenção de cuidados eficazes e eficientes. Um líder que num 

momento prime pela utilização do estilo democrático, perante outras situações poderá recorrer a um 

estilo autoritário, sem colocar em causa o objetivo primordial da sua liderança. 

A IPM, que prevê a otimização do sono no doente em situação crítica, por meio de intervenções 

não farmacológicas, implicou a execução de uma norma, baseada na mais recente evidência científica 

e adequada ao contexto de cuidados, que após submissão ao Gabinete da Qualidade, esteve na base do 

desenvolvimento de uma Instrução de Trabalho, e aprovada, contribuindo para a gestão dos cuidados. 

Para que tal fosse possível, foi necessário da nossa parte a mobilização de competências de gestão, a 

fim de fazer uso dos recursos disponíveis de forma eficaz e eficiente, e cumprir o cronograma delineado 

na fase de planeamento. 

Enquanto discentes, não nos foi possível exercer de forma autónoma as funções inerentes à 

gestão e liderança, todavia julgamos ter desenvolvido as competências deste domínio através da 

observação, apreciação e reflexão crítica. 
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Para Phaneuf (2005), o processo de auto-reflexão consubstancia-se como “(…) a tomada de 

consciência das diversas estruturas da nossa personalidade e do seu funcionamento, e a retroacção 

pelos outros permite-nos descobrir bastante quem nós somos, como somos e o que precisaríamos fazer 

para melhor nos actualizarmos” (Phaneuf, 2005, p. 177). 

A mudança do paradigma no setor do trabalho, que colocou enfase às competências, deu início 

a um processo de reconhecimento das competências emocionais. A inteligência emocional vai além da 

inteligência cognitiva, é uma capacidade orientadora dos pensamentos e ações do enfermeiro, sendo 

profícuo o seu usufruto, pois um enfermeiro inserido numa realidade de constantes mudanças e 

desafios, capaz de controlar as suas emoções e de manifestar compreensão pelas emoções dos outros, 

consegue dar resposta às necessidades individuais dos doentes que cuida. Esta caraterística capacita 

também o enfermeiro para melhorar as relações interpessoais, para uma maior adaptabilidade, e tem 

um impacto positivo nas atitudes e valores demonstrados, pois aufere a possibilidade de auto motivação 

perante situações constrangedoras e geradoras de conflitos (Faísca et al., 2020). 

Portanto, o conhecimento profundo das nossas limitações e capacidades emerge como 

autoconhecimento, que é uma habilidade essencial para o crescimento profissional e pessoal. Por outro 

lado, permite estabelecer uma relação assertiva com o outro, e na prestação de cuidados ao doente, 

uma relação terapêutica eficaz. 

Apesar de desenvolvermos a nossa prática profissional de forma autónoma por catorze anos, 

nove deles num contexto similar ao do Estágio Final, embora de tipologia diferente, não fez com que 

esta experiência deixasse de representar um desafio, pois desta vez também estávamos no papel de 

discentes. Da interação com diferentes profissionais de saúde, da necessidade de adaptação quer à 

forma de trabalho da equipa, quer à dinâmica de mesma, e das situações vivenciadas, resultou a 

reflexão profunda sobre as nossas competências e limites pessoais e profissionais, o que por sua vez 

potenciou o nosso autoconhecimento.  

Competência Comum do enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento das 

Aprendizagens Profissionais 

D1 – Desenvolve o autoconhecimento e assertividade. 

(OE, 2019c, p.4749) 
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Consideramos que a introspeção persistente, que originou autoconhecimento, demonstrou ser 

um aspeto bastante importante no desenvolvimento da assertividade por interação quer com a equipa 

multidisciplinar, quer com o doente e família. A experiência pregressa, a título profissional, foi sem 

dúvida uma influência positiva, pois permitiu reconhecer situações em que anteriormente não teríamos 

tido uma postura tão assertiva na relação com o outro, por desconhecimento das emoções envolventes, 

e da melhor forma como as gerir. Assim, e através desta reflexão pertinente, foi-nos possível conhecer 

as caraterísticas dominantes da nossa personalidade e a forma como as mesmas influenciam a nossa 

interação com o exterior, de forma a adotar estratégias de coping eficazes. O autoconhecimento tem 

enorme contributo na resolução de situações complexas, de grande pressão, constrangedoras, ou até 

potencialmente geradoras de conflitos, como é o contexto da prestação de cuidados à pessoa em 

situação crítica, pois é através da assertividade que podemos atuar com serenidade, respeito pelo outro 

e imparcialidade, intervindo assim na mediação e resolução de conflitos. 

Dado o contexto do Estágio Final, desde uma fase inicial que identificamos áreas da prestação 

de cuidados onde não tínhamos tanta preparação, como é o exemplo da prestação de cuidados ao 

doente com necessidade de ser submetido à colocação de dispositivos como o pacemaker, o dispositivo 

implantável de ressincronização cardíaca ou cardioversor-desfibrilhador implantável, ou com 

necessidade de angiografia primária de reperfusão por SCACSST e colocação de dispositivos 

implantáveis para controlo da função cardíaca.  

Como tal, e após exposição destes factos ao Enfermeiro Supervisor, de forma a dar resposta a 

estas lacunas, propusemo-nos a uma pesquisa aprofundada sobre o tema, bem como a observação e 

participação nestes procedimentos na UTMI da Instituição de acolhimento, e num Laboratório de 

Hemodinâmica de um Hospital que está em articulação permanente com a instituição onde 

desenvolvemos o Estágio Final. Assim, colmatamos as limitações por nós identificadas, e consideramos 

que as estratégias implementadas incrementaram o nosso crescimento enquanto profissionais.  

Salientamos que a UC de Relação de Ajuda, onde fomos despertados para a importância da 

reflexão das vivências anteriores, e a forma como as mesmas influenciam a nossa postura enquanto 

profissionais, se sobressaiu como uma mais valia no desenvolvimento desta competência. 

Desta forma, consideramos ter desenvolvido a competência em destaque. 



 
 

90 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

 

A prática especializada do enfermeiro e os processos de tomada de decisão devem ter como 

fundamento um corpo de conhecimentos atuais e de referência, de ordem ética, deontológica, 

científica, de acordo com as políticas e valores sociais do contexto da prática. É ainda expectável que o 

enfermeiro especialista funcione como agente facilitador dos processos de aprendizagem e seja 

preponderante no que respeita ao âmbito da investigação (OE, 2019c). 

Carper (1978), distingue quatro padrões de conhecimento, o empírico que representa a 

enfermagem como ciência; o estético, que fundamenta a enfermagem como uma arte; o pessoal, que 

considera ser fundamental na construção do conhecimento e deriva da experiência, e o ético, que 

atribui uma componente moral à profissão. Todos eles se completam e devem ser utilizados de forma 

integrada, pois de forma individual não traduzem conhecimento por si só. 

A prestação de cuidados ao doente em situação crítica exige ao enfermeiro um largo espetro de 

conhecimentos, pelo que a procura pelos mesmos foi uma constante ao longo do Estágio Final. Para 

além das matérias lecionadas no decurso do mestrado, fizemos recurso dos documentos reguladores 

da profissão e das políticas de saúde que regulam atualmente, bem como da mais recente evidência 

científica disponível, tudo na procura pelo exercício da prática baseada em evidência que, de acordo 

com Larrabee & Rosswurm (1999) é a incorporação de “(…) conhecimento clínico individual com a 

melhor evidência clínica externa, disponível de pesquisa sistemática recente (…)” (p.318). 

Competência Comum do Enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento das 

Aprendizagens Profissionais 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 

(OE, 2019c, p.4749) 

Competências de Mestre em Enfermagem 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfermagem 

baseada em evidência;  

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e de 

colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da 

Enfermagem em particular. 

(UE, 2015, p.27) 
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Mais uma vez destacamos a IPM, como promotora do desenvolvimento das competências em 

questão, já que uma das estratégias delineadas era a produção de uma revisão integrativa da literatura, 

que contribuiu para sustentar a IPM, incluindo a elaboração de uma Instrução de Trabalho adequada 

ao contexto da prática. No que concerne à disseminação de investigação e da prática baseada em 

evidência, ressalvamos que a realização de um artigo científico, decorrente da revisão integrativa, 

entretanto já submetido para publicação em revista científica, nos permitiu dar resposta neste campo. 

A UC de Investigação em Enfermagem conferiu-nos conhecimentos fundamentais para o 

desenvolvimento desta competência. 

Relembramos que, outra das estratégias balizadas na IPM implicou a realização de uma sessão 

de formação à equipa, bem como o plano da mesma, de forma a dar a conhecer a compilação de 

evidência científica no que respeita à otimização do sono no doente crítico, através da utilização de 

intervenções não farmacológicas, bem como a proposta de norma para implementar no serviço.  

Importa de referir que desde 2009, integramos a equipa da Alento – Associação para Formação 

em Reanimação, como formadores de Suporte Básico de Vida, Suporte Imediato de Vida e, mais 

recentemente, foi-nos dada a possibilidade de realizar o curso de formador em Suporte Avançado de 

Vida (Anexo B), que se concretizou com sucesso, e dado a utilidade na prestação de cuidados ao doente 

crítico, consideramos que os conhecimentos adquiridos foram uma mais valia na prática do contexto do 

Estágio Final. Na prática profissional também participamos, de forma ativa, como formadores em 

serviço e formandos. 

Face ao explanado, almejamos ter desenvolvido as competências supracitadas. 

 

3.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 

Pessoa em Situação Crítica e Competências de Mestre em Enfermagem 

“Tendo como finalidade a melhoria da qualidade de vida da pessoa, os cuidados especializados em 

enfermagem Médico -Cirúrgica exigem a conceção, implementação e avaliação de planos de intervenção 

em resposta às necessidades das pessoas e famílias alvos dos seus cuidados, com vista à deteção precoce, 

estabilização, manutenção e a recuperação perante situações que carecem de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica, prevenindo complicações e eventos adversos, tal como na 

promoção da saúde e na prevenção da doença em diversos contextos de ação.” (OE, 2018c, p. 19360).  



 
 

92 
 

Otimização do Sono no Doente Crítico Cardíaco|  

As Competências Específicas do Enfermeiro Especialista, previamente analisadas, estão em 

estreita articulação com as Competências do Enfermeiro Especialista em EMC, a vertente a PSC. Desta 

forma, criou-se um quadro concetual que visa regular e definir a prática especializada de enfermagem 

neste domínio, bem como a sua concretização, através da mobilização de competências específicas. 

O regulamento n.º 124/2011 de 18 de fevereiro foi recentemente alterado pelo regulamento 

n.º 429/2018 de 16 de julho (OE,2018c), pois da abrangência da EMC surgiu a necessidade de criação 

de áreas específicas, dada a sua emergência no contexto atual. Porém apenas serão alvo da nossa 

análise as competências específicas do Enfermeiro EMC-PSC. 

Está preconizado pela OE (2018c), que o enfermeiro especialista em EMC vertente a PSC, seja 

detentor do sequente perfil de competências: 

“a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica;  

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação; 

c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a Antimicrobianos perante a 

pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de 

respostas em tempo útil e adequadas.” (OE, 2018c, p.19359). 

O profundo progresso de conhecimentos a que temos assistido, impõe ao enfermeiro 

especialista em EMC uma prática baseada na mais recente evidência científica, direcionada para 

resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem. O enfermeiro emerge também como ativo valioso 

no papel de líder em projetos de formação, assessoria e investigação, que potenciem os seus 

conhecimentos no desenvolvimento de competências, de acordo com a esfera de ação (OE, 2018c). 

Finalizando o exposto, faremos a análise reflexiva e fundamentação das competências em 

destaque e das competências de Mestre em Enfermagem em conjunto, sempre que apropriado. 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica 

1 - Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 

orgânica. 

(OE, 2018c, p.19363) 

Competência de Mestre em Enfermagem 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida. 

(UE, 2015, p.27) 
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Por definição, doente crítico é “(…) aquele cuja vida está ameaçada por falência ou eminência 

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

vigilância, monitorização e terapêutica.” (OE, 2018c, p. 19362). Entende-se assim, que o enfermeiro 

especialista em EMC – PSC, deve estar capacitado com habilidades e conhecimentos, de acordo com as 

mais diversas fragmentações dos saberes nesta área, que lhe permitam o atendimento eficaz, eficiente 

e em tempo útil, sem esquecer uma abordagem holística integrada. 

Dado o contexto de evolução tecnológica, a especialização de enfermagem, surge como 

resposta aos desafios atuais, e prospeção futura. No exercício da profissão, os enfermeiros deparam-se 

com inúmeras situações que exigem cuidados de enfermagem complexos, conhecimento especializado 

e diferenciado, para que possam tomar decisões fundamentadas na mais atual evidência científica, de 

forma a promover cuidados de enfermagem de qualidade, diferenciados, seguros, eficazes e em tempo 

útil, através da implementação de medidas de vigilância e monitorização adequadas à gravidade da 

situação clínica detetada (Bowden & Smith, 2017; Dries & Marini, 2019). 

O uso de alta tecnologia e as modalidades de suporte de vida avançadas permitem prolongar a 

vida dos doentes, através de inúmeras intervenções, invasivas e não invasivas, por parte de profissionais 

altamente especializados. O enfermeiro na prestação de cuidados ao doente crítico, assume uma 

posição preponderante, junto do doente e seus familiares, proporcionando conforto e bem-estar. A 

presença permanente dos enfermeiros concerne a estes profissionais uma visão mais ampla e real do 

doente, tanto da sua condição clínica como das suas necessidades, sem descurar os seus familiares 

(Aldrich et al., 2018; Amatangelo & Thomas, 2019). 

Atendendo aos factos previamente enumerados, no decorrer do Estágio Final, através da 

reflexão permanente por mobilização de conhecimentos teóricos desenvolvidos no Mestrado em 

Enfermagem, foi nossa preocupação a demonstração de competências na identificação célere e na 

resposta precoce perante os focos de instabilidade do doente crítico, competências estas que já haviam 

sido adquiridas ao longo da nossa prática profissional, e para as quais o Estágio Final contribuiu de forma 

imprescindível no seu incremento. Deste modo, na prestação de cuidados ao doente crítico, na sua 

avaliação, vigilância e monitorização, foi utilizada a abordagem ABCDE (A - Airway/Via aérea; B - 

Breathing/Ventilação e oxigenação; C - Circulation/Circulação; D - Disability/Disfunção Neurológica; E – 

Exposure/Exposição), reconhecida, defendida e utilizada a nível nacional e internacional (American 

College of Surgeons, 2018; American Heart Association, 2020; Instituto Nacional de Emergência Médica, 

2020), pois para além de se constituir uma abordagem sistemática e concisa na avaliação do doente, 
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identifica os compromisso que colocam a vida em risco na avaliação do doente e permite implementar 

as intervenções apropriadas. Também se consagra como uma ferramenta útil de comunicação 

estruturada entre profissionais, pelo que apesar da sua utilização ser amplamente utilizada em contexto 

do doente crítico, pode e deve ser usada em outros contextos da prática, uma vez que permite priorizar 

os doentes, uma prática segura e eficaz que promove o profissionalismo e confiança (Bowden & Smith, 

2017). 

Julgamos importante referir que o nosso percurso profissional e académico se pautou 

igualmente pelo desenvolvimento de competências técnicas de elevada complexidade, tais como: 

intervenções de enfermagem ao doente com necessidade de pacemaker externo e com suporte de 

vasopressores; cuidados de enfermagem ao doente com Síndrome Coronário Agudo Sem 

Supradesnivelamento de ST (SCASSST) e Síndrome Coronário Agudo Com Supradesnivelamento de ST 

(SCACSST) após realização de angiografia primária de reperfusão; cuidados de enfermagem ao doente 

com necessidade de colocação de dispositivos cardíacos implantáveis como o pacemaker, CDI ou CRT-

D; intervenções de enfermagem durante a colocação, manutenção e remoção de cateter venoso 

central;  intervenções de enfermagem ao doente com BAV e taquídisritmias com repercussão 

hemodinâmica; intervenções de enfermagem ao doente com necessidade de cardioversão elétrica; 

cuidados de enfermagem ao doente com necessidade de punção lombar; monitorização invasiva e não 

invasiva; cuidados ao doente com drenagem torácica, bem como intervenções de enfermagem ao 

doente com necessidade de ventilação não invasiva. 

Como referimos anteriormente, no ponto 3.1., de forma a colmatar algumas lacunas de 

conhecimento relativamente ao doente crítico cardíaco, e que perante o contexto do Estágio Final, 

configurava-se um aspeto pertinente, fizemos alguns turnos num Laboratório de Hemodinâmica (Anexo 

C) e na UTMI, o que nos capacitou para: o reconhecimento das necessidades de intervenção 

especializada, nas áreas de atenção relevantes para o doente que vivencia processos de doença cardíaca 

aguda complexa, com necessidade de procedimentos invasivos na sua estabilização e recuperação; a 

avaliação do impacto que a situação decorrente do processo patológico agudo tem na qualidade de vida 

e bem-estar do doente crítico alvo dos cuidados especializados; observação e a colaboração na 

realização angiografia primária de reperfusão em doentes com SCACSST, colocação de dispositivos 

implantáveis para controlo da função cardíaca e crioablação em doentes com FA refratária à terapêutica 

instituída e cardioversão; por fim, na compreensão da importância destas unidades e a sua relação com 

os restantes serviços do próprio hospital, de outros hospitais e dos meios de socorro disponíveis na área 

de abrangência. Consideramos que esta experiência, foi inequivocamente, uma mais valia no 
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desenvolvimento de competências técnicas e teóricas, e que permitiu da resposta a alguns dos objetivos 

delineados no Projeto de Estágio. 

O doente crítico é, frequentemente, transportado entre as mais diversas áreas de cuidados, 

nomeadamente salas de emergência, imagiologia, bloco operatório ou serviço de medicina intensiva, 

pelo que o seu transporte requer três fases, de acordo com a Ordem dos Médicos e a Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos (2008), que são a tomada de decisão, o planeamento e a efetivação 

do mesmo. Durante o período de estágio foi-nos possível fazer o acompanhamento do doente, para a 

realização de exames complementares de diagnóstico, como os exames imagiológicos, ou à UTMI, de 

acordo com as recomendações emanadas pela Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos (2008), que validam aspetos como a articulação com o serviço onde o doente tem 

que se deslocar, a coordenação entre equipas, a estabilização do doente, o equipamento e 

documentação necessários ao transporte. 

A realização dos cursos de Suporte Avançado de Vida (SAV) e trauma como formando, no 

Mestrado em Enfermagem, acreditados internacionalmente e em que obtivemos avaliação positiva, a 

realização de cursos de Suporte Básico de Vida (SBV), Suporte Imediato de Vida (SIV) como formador, a 

prática profissional, uma vez que integramos a equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação, 

e a mais recente experiência como formando no curso de formador de SAV, foram fulcrais no 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades nesta área. Importa referir que apesar de 

acreditarmos estar capacitados para responder a uma situação desta natureza, tal nunca se concretizou 

durante o Estágio Final. Não obstante, consideramos ter atingido este objetivo. 

O doente crítico encontra-se numa situação de fragilidade, no limite da sua sobrevivência, pelo 

que a gestão dos seus cuidados assume, na grande maioria das vezes, um carater urgente e/ou 

emergente, dada a pluralidade de procedimentos complexos que envolvem a intervenção de 

profissionais especializados, que trabalham em equipa para alcançar um objetivo comum. Lough, Stacy 

& Urden (2016), e Aldrich et al., (2018) referem que os cuidados prestados por uma equipa de saúde 

devem ser interprofissionais e não multidisciplinares.  

Entendem os autores, que cuidados interprofissionais são cuidados prestados por uma equipa 

de profissionais de saúde com experiência similar, embora de diferentes áreas, mas com confiança 

mútua nas funções que cada um desempenha, compartilhando-as até certo ponto, ao contrário do 

conceito de cuidados multidisciplinares, em que está implícito um trabalho em equipa em paralelo, com 
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limites disciplinares rígidos. Importa que os cuidados sejam centrados no doente, valorizando as suas 

expressões de autonomia, devem ser apropriados ao contexto, maximizando a segurança do doente e 

qualidade dos cuidados, que assentem numa prática baseada na evidência, visando a excelência.  

É imperativo que cada profissional saiba como e quando agir, e a utilização de protocolos de 

atuação promove a padronização dos cuidados, melhorando a atuação e coordenação da equipa, e 

minorando a ocorrência de erros (Angus, Finfer, Gattinoni, Singer & Webb, 2016; Lough, Stacy & Urden, 

2016). 

Por conseguinte, no Estágio Final tivemos a oportunidade de gerir protocolos terapêuticos 

complexos, com importante contributo no desenvolvimento de competências neste domínio, como são 

os exemplos dos protocolos relativos à gestão e controlo da dor e agitação, cardioversão elétrica, 

angiografia primária de reperfusão, implantação de dispositivos para controlo da função cardíaca, 

gestão de antibioterapia após procedimentos invasivos, levante do doente, ensinos ao doente acerca 

dos dispositivos implantáveis, entre outros. Evidenciamos que a IPM recaiu sobre a implementação de 

intervenções não farmacológicas na otimização do sono no doente crítico cardíaco com a elaboração 

de uma Norma de Orientação Clínica e de uma Instrução de Trabalho e da sua divulgação na equipa de 

enfermagem. 

De acordo com os enunciados descritivos do Regulamento dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem a PSC (OE, 2015), é da responsabilidade do enfermeiro fazer 

“(…) a gestão diferenciada e eficaz da dor com implementação de instrumentos de avaliação da dor e 

de protocolos terapêuticos – medidas farmacológicas e não farmacológicas – para alívio da dor (…)” 

(p.17242). Tal como ao longo da nossa prática profissional, também durante o Estágio Final pudemos 

verificar que a gestão da dor é um processo complexo, uma vez que o padrão de dor é individual, 

representa uma experiência sensorial e emocional desaprazível, e surge de diferentes fontes. Por outro 

lado, cada doente tem uma perceção subjetiva e tolerância variável à dor. 

Deste modo, a avaliação e gestão da dor devem ter por base uma abordagem consistente no 

doente crítico, uma vez que estes são submetidos a múltiplas intervenções invasivas para colocação de 

dispositivos, a ventilação invasiva ou não invasiva, interrupções frequentes do sono, e pode verificar-se 

alteração do estado mental e da capacidade de comunicação, bem como da mobilização, não 

conseguindo expressar ou efetuar uma avaliação, existindo o risco acrescido de se manterem com dor, 

logo a gestão da mesma é primordial (Alhazzani, et al., 2018).  
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Considerando os factos enumerados, foi nossa preocupação fazer uma correta avaliação da dor, 

pois como 5º sinal vital, tem expressão formal e padronizada nos registos dos cuidados (DGS, 2003; OE, 

2008). Perante os doentes que tivemos ao nosso cuidado, ao identificar a dor, implementamos medidas 

farmacológicas, através da gestão de protocolos de analgesia, e não farmacológicas como adjuvantes 

das primeiras, como o posicionamento ou massagem, realizando posteriormente os registos das 

intervenções realizadas, bem como o resultado das mesmas (Alhazzani et al., 2018). 

De igual modo, antes ou após a realização de procedimentos invasivos, potencialmente 

dolorosos, foi implementada a administração de analgesia endovenosa, de forma a mitigar a dor 

relacionada com os mesmos. Assim, a avaliação da dor era feita sempre que pertinente, e 

maioritariamente através da escala numérica (DGS, 2003; OE, 2008; Alhazzani et al., 2018), no doente 

crítico com estado de consciência para autoavaliar a sua dor. 

A dor não foi o único foco de desconforto com que nos deparamos, fatores como a diminuição 

da mobilidade, o medo da morte, a ansiedade causada pelo ambiente desconhecido, pela situação de 

doença e fragilidade, pela separação da família ou pela projeção de um futuro incerto, o ruído e a 

privação de sono, também são fatores, maioritariamente presentes, que para além de aumentarem o 

desconforto do doente, contribuem de forma negativa no outcome do mesmo.  

É necessário compreender quais são os focos que representam um ameaça ao bem-estar do 

doente e intervir de forma a minimizar ou erradicá-los, tal implica o estabelecimento de uma relação 

terapêutica de qualidade entre enfermeiro e doente, que permita a expressão de sentimentos. Sendo a 

abordagem do doente crítico assente num corpo de intervenções humanas e instrumentais, dado o 

caráter urgente das mesmas na prevenção, diagnóstico e tratamento dos processos fisiopatológicos, 

por vezes o caráter relacional inerente à prestação de cuidados é descurado, na priorização do 

tratamento e estabilização do doente. Porém, é necessária a consciencialização dos profissionais de 

saúde da importância deste aspeto, pois o “(…) cuidado holístico e individualizado à pessoa em situação 

crítica e sua família requer dos enfermeiros uma conciliação harmoniosa entre a mestria da tecnologia 

e a arte do cuidar.” (Cartaxo et al., 2017, p.67).  

Constatando que a privação do sono tem consequência nefastas para o doente crítico, e a 

importância das intervenções não farmacológicas de enfermagem nesta problemática, baseamo-nos 

nas mais recentes evidências cientificas para a elaboração da IPM, e posteriormente uma Instrução de 

Trabalho, com vista à consciencialização dos enfermeiros para a privação do sono, os fatores 
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desencadeantes, consequências e intervenções não farmacológicas de enfermagem, que contribuem 

para minimizar este problema, bem como contribuir para o conforto do doente, tal como explanamos 

no enquadramento concetual.  

Aludamos Kolcaba (2003), que atesta na sua teoria que o pilar de enfermagem é a avaliação do 

conforto da pessoa, e ocorre em três esferas, o alívio, a tranquilidade e a transcendência. Assim, 

enfermeiro deve conceber uma avaliação prévia daquilo que são as necessidades de conforto da pessoa 

que tem perante si, de forma individual e holística. Posteriormente, deve definir e implementar 

estratégias que visem a obtenção desse estado de conforto, reavaliando de forma constante a eficácia 

do seu plano de ação. Perante este cenário, o enfermeiro deve ser detentor de um elevado nível de 

conhecimentos e saberes, bem como de uma elevada capacidade de raciocínio, de forma a detetar as 

ténues mudanças produzidas pela sua intervenção especializada, pelo que importa o processo de 

aquisição de competências.  

Consideramos assim que quer na nossa prática profissional, quer na nossa prática como 

discentes, tivemos em conta as necessidades do doente, e implementamos medidas que visavam atingir 

o seu conforto e bem-estar, através do estabelecimento de uma relação terapêutica eficaz. 

A relação terapêutica distingue-se de relação de ajuda, na medida em que a primeira se assume 

como a relação interpessoal determinada entre o enfermeiro e o doente, subjacente a qualquer 

intervenção implementada, a segunda revela-se em si mesma uma intervenção. Ambas são cruciais para 

os cuidados de enfermagem, pois visam o restabelecimento do equilíbrio do doente que se encontra 

em sofrimento (Chalifour, 2008; Mathias & Pullen, 2010). 

A relação de ajuda é uma pedra basilar em enfermagem, vai de encontro ao quadro de 

competências do enfermeiro, no respeito pela pessoa, dos seus valores e crenças, a compreensão, a 

empatia a comunicação verbal e não verbal.  A criação da mesma potencia o desenvolvimento das 

faculdades do doente, através da análise dos seus recursos intrínsecos, que o capacitam para 

ultrapassar o problema encontrado. 

Neste processo, a função do enfermeiro é a compreensão da forma como a pessoa entende o 

seu problema, ajudando-a na resolução do mesmo através do seu crescimento pessoal (Coelho et al., 

2021). Para que este processo seja eficaz, o enfermeiro deve terá capacidade de se afastar do seu 
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quadro de referências e imergir no quadro de referências da pessoa que tem perante si, pois é a única 

forma de ver o problema da mesma perspetiva (Lazure, 1994). 

Ante o exposto, relevamos tanto a relação de ajuda, como a relação terapêutica, intervenções 

autónomas de enfermagem essenciais nos cuidados ao doente em situação crítica e sua família. 

Consideramos que ao longo deste percurso, preocupamo-nos em aplicar os princípios inerentes ao 

desenvolvimento destas competências, como respeito pelo doente, seus valores e crenças, 

compreensão do doente e família como seres únicos integrados numa sociedade, respeito pela sua 

dignidade, promoção de uma relação empática, e conhecimento profundo acerca das vivências da 

pessoa e daquilo que para si representa um problema, de forma a agirmos como agente facilitador no 

processo de reconhecimento e capacitação dos seus recursos internos, para implementar estratégias 

que lhe permitam superar os obstáculos.  

Como tem vindo a ser referido ao longo deste documento, os enfermeiros de cuidados 

intensivos atuam em diferentes âmbitos da prestação de cuidados, e são por isso reconhecidos, pelas 

habilidades que contribuem de forma significativa na melhoria do estado do doente. Estes profissionais 

também desempenham um papel fundamental na facilitação da comunicação e tomada de decisões 

entre os pacientes e familiares, tal como mencionado no Regulamento dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica (OE, 2015), que nos diz que  

“Na procura permanente da excelência do exercício profissional (…) são elementos importantes da 

satisfação da pessoa em situação crítica (…) a gestão da comunicação interpessoal e da informação à pessoa 

e família face à complexidade da vivência de processos de doença crítica e ou falência orgânica (…)” 

(p.17241) 

Sendo a comunicação verbal uma habilidade inata ao ser humano, que permite a manifestação 

externa de ideias e sentimentos, é uma ferramenta que demonstra grande relevo em enfermagem, pois 

é um processo dinâmico de compreensão e partilha de informação, pelo qual se consegue a 

humanização dos cuidados, e exerce influência no comportamento das pessoas envolvidas neste 

processo, a curto, médio ou longo prazo. Neste processo é necessário recorrer a uma linguagem 

adequada, à compreensão do doente e família, de forma a transmitir e receber informação de forma 

concisa, pertinente e clara (Albuquerque, Fernandes, Mourão, Oliveira & Silva, 2009). 

Por outro lado, e atendendo ao facto de muitas vezes o doente crítico se encontrar com 

alteração do estado de consciência, ventilada e/ou sedada, a comunicação não verbal é essencial, e 

transcende o que é percecionado pelo enfermeiro (Silva, 2018), pelo que comunicar de forma adequada 
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e assertiva diferencia a prática de enfermagem e promove o cuidar de forma autêntica, o 

relacionamento interpessoal com o doente, dando espaço à mesma para expressar as suas 

necessidades, o que, por consequência, culmina num cuidar holístico. 

Todavia, as competências relacionais e de comunicação, são influenciadas pelos nossos quadros 

de valores e referências pessoais. Embora sejam à partida condicionadas, estas competências podem 

ser desenvolvidas e melhoradas, motivo pelo qual nos debruçamos sobre a pesquisa de evidência sobre 

este tema. Por outro lado, também os conteúdos lecionados na UC de Relação de Ajuda e Enfermagem 

Médico-Cirúrgica 1, foram uma mais valia no desenvolvimento destas ferramentas, que nos permitiram 

implementar estratégias de comunicação adequadas às necessidades únicas da pessoa, ultrapassando 

barreiras como a alteração do nível de consciência, ou comprometimento da comunicação verbal, que 

causam desgaste emocional, desconforto e frustração do doente, não conseguindo manifestar 

necessidades tão básicas como a dor ou sede. Foram implementadas estratégias como a comunicação 

por gestos ou por escrito, incentivando sempre o doente a expressar as suas necessidades, mostrando 

disponibilidade, empatia e compreensão, de forma a poder dar resposta às necessidades demonstradas. 

Não só de tratamento urgente e emergente se revestem os cuidados do doente em situação 

crítica, muitas vezes as situações de fim de vida são inevitáveis, e perante estas situações deve existir 

uma reorganização de prioridades, pois chegado a este patamar é necessário o alívio do sofrimento do 

doente e família, bem como criar um ambiente em que se sintam seguros no processo de morte e luto. 

 É neste contexto que os cuidados paliativos se mesclam no ambiente altamente tecnológico de 

UCI, com objetivo de tratamento e cura, em que muitas vezes os doentes experienciam o 

prolongamento da vida em detrimento de cuidados direcionados para o fim de vida, que podem suscitar 

sensação de desconforto nos enfermeiros, que estão treinados para tratar a doença (Madeira & Tareco, 

2013). Perante estas situações, foi nossa preocupação manter o foco nos últimos desejos e necessidades 

do doente e sua família, instituindo medidas como controlo sintomático, principalmente alívio da dor e 

conforto, apoio emocional e espiritual, bem como inclusão no processo de tomada de decisão, 

dignificando assim este decurso. 

Diante do exposto, consideramos ter desenvolvido a competência em destaque. 
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De acordo com a Lei n.º 26/2006 de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, e 

que antecede à segunda alteração da Lei n.º 80/2015 de 3 de agosto, catástrofe é definida como 

 “(…) acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais 

e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em 

áreas ou na totalidade do território nacional.” (Assembleia da República, 2006, p.4696). 

Para a World Health Organization e o ICN (2009), a ocorrência de catástrofes e acidentes graves 

tem um impacto pungente no indivíduo, família e comunidades, pois sofrem danos, por vezes 

irrecuperáveis, nas mais diferentes esferas, sobretudo materiais, psicológicos e físicos, que irão afetar 

a sua capacidade de resposta. Estes fenómenos constatam-se de forma cada vez mais frequente, e são 

eventos de caráter imprevisível, que suscitam a procura de cuidados de saúde e urgência, pelo que os 

profissionais de saúde devem estar capacitados na resposta, através da especialização na área e 

experiência adquirida. 

Assim, e para que exista uma resposta eficaz e atempada, de forma a minimizar os danos 

inerentes a estas situações, os planos de emergência sobressaem como uma ferramenta imprescindível, 

pois através da articulação dos diferentes organismos, serviços e estruturas, nos mais diferentes níveis 

de atuação, são definidas as formas de intervenção sistematizada, que visam o retorno à normalidade, 

a manutenção da segurança pública, a limitação dos danos, bem como a proteção da vulnerabilidade e 

utilização eficiente de recursos (Liang, Liu, Lu & Setyawati, 2020; Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

2021).  

A realidade existente nos serviços de saúde, é que funcionam no limite das suas capacidades, 

pelo que a elaboração de planos de emergência é essencial, na medida em que permitem a avaliação 

dos meios de reação face a uma crise, padronizando regras de atuação de acordo com o contexto (DGS, 

2010). A capacidade de gestão de uma catástrofe, por uma organização de saúde, é intrinsecamente 

determinada pelos recursos que tem disponíveis, e pela experiência que detém na mesma. O seu 

objetivo primordial é reduzir a mortalidade e morbidade inerentes a este tipo de evento, para o mínimo 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica 

2 - Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação. 

(OE, 2018c, p.19363) 
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possível, em articulação com outras organizações, pois está comprovado que uma articulação conjunta 

melhora significativamente os resultados obtidos, sendo um ponto fulcral na atuação em situações de 

catástrofe, exceção e emergência (Quantick, 2018).  

Os enfermeiros são o maior grupo de profissionais envolvidos nestas situações, e desempenham 

papéis vitais mesmo com recursos limitados, perante situações que demandam um elevado número de 

recursos físico, materiais e humanos. Surgem como prestadores de cuidados, triadores, coordenadores 

de cuidados e serviços, agentes facilitadores de informação, e até mesmo conselheiros, pelo que urge 

que estejam capacitados com competências elementares de forma a dar uma resposta rápida e eficaz 

(ICN, 2019a). 

Notamos que, dada a imprevisibilidade das situações descritas, durante o período 

correspondente ao Estágio Final, não ocorreu nenhuma situação que se enquadrasse nas definições de 

catástrofe, situação de exceção ou emergência multi-vítimas. Porém, ao longo do nosso percurso 

profissional, e como formador  de cursos de reanimação (Anexo B), pudemos participar em sessões de 

Mass Training em SBV, em conjunto com organizações da comunidade, como agrupamentos de escolas 

e câmaras municipais, de forma a consciencializar a comunidade e preparar a para esta competência 

básica, que faz diferença na cadeia de sobrevivência de uma vítima de Paragem Cardiorespiratória (PCR), 

quando a situação é reconhecida precocemente e as medidas implementadas são atempadas (Instituto 

Nacional de Emergência Médica, 2017; Conselho Português de Ressuscitação, 2021; Serviço Nacional de 

Saúde, 2021). Também no âmbito da recente pandemia, com início em 2020 e que ainda vivemos, no 

nosso contexto profissional, participámos na reorganização do serviço onde desempenhamos funções, 

na organização de circuitos para o doente com covid19, e na gestão dos cuidados ao doente crítico com 

Covid19. Foi uma experiência com grande impacto profissional, pessoal, emocional e físico, mas que 

permitiu compreender a grandeza da gestão de situação de calamidade de saúde pública, e 

proporcionou momentos de análise e reflexão.  

Ponderando os múltiplos contextos de atuação e a diversidade de processos terapêuticos 

complexos, o enfermeiro faz a gestão do risco e do ambiente propício aos cuidados especializados e 

adequa a sua resposta salvaguardando a sua segurança e a da pessoa alvo da sua intervenção. Tendo 

por base esta premissa, e de forma a desenvolver a competência em epigrafe, reunimos com o 

responsável do Gabinete de Risco da instituição, que nos deu a conhecer o plano de emergência interna, 

e propiciou a compreensão da dinâmica do serviço onde decorreu o Estágio Final, na eventualidade da 

ocorrência de uma catástrofe ou emergência multi-vítimas. 
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Ainda com vista ao desenvolvimento de competências nesta esfera de ação, fomos ao Comando 

Distrital de Operações de Socorro, com o objetivo de: compreender a articulação dos meios e dos 

recursos disponíveis para dar resposta a situações de emergência e catástrofe na área de abrangência, 

e conhecer a dinâmica e estrutura organizacional dos meios no teatro de operações em situação de 

emergência ou catástrofe. O Comando Distrital de Operações de Socorro é um agrupamento do 

Comando Nacional de Operações e Socorro, que faz parte do Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro. Esta entidade visa aproveitar efeitos de escala e sinergia na habilidade de 

coordenação e controlo, bem como uniformizar e dar constância às diferentes respostas 

imprescindíveis, perante os diferentes cenários de acidentes naturais, industriais, graves ou catástrofes 

(Ministério da Administração Interna, 2013). 

A Unidade Curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica 3, que abordou conteúdos relacionados 

com a resposta a situações de catástrofe ou emergência multi-vítimas, desde a concetualização, ao 

planeamento, gestão e operacionalização destas respostas, também teve um contributo importante 

para o desenvolvimento destas competências. 

Com o mesmo relevo se demostrou a Unidade Curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica 4, 

em que realizamos com sucesso o curso de trauma, pelo International Trauma Life Support, que também 

nos conduziu ao desenvolvimento de competências, e à reflexão sobre a importância da prática clinica 

simulada no desenvolvimento de habilidades nesta área, uma vez que estas situações preconizam a 

simulação das condições existentes num evento real, e através dos exercícios realizados, os profissionais 

de saúde desenvolvem conhecimentos, atitudes, cognição e competências que podem aplicar 

futuramente, mantendo-os preparados para as mais diferentes situações (Kanchan, Krishan & 

Sherestha, 2021). 

Consideramos assim, que mediante a pesquisa bibliográfica efetuada para elaborar a análise 

desta competência, e as atividades realizadas, desenvolvemos a competência deste campo de ação, 

apesar da impossibilidade de colaborar em atividades de elaboração de planos de resposta a situações 

de emergência multi-vítima, exceção e catástrofe. 
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Ao longo dos anos, as IACS têm assumido importante destaque, conjuntamente com o aumento 

da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, pelo que as organizações mundiais de saúde 

têm realizado uma análise meticulosa do problema, de forma a realizarem um esforço integrado na 

conceção de medidas que visam minimizar o impacto nefasto que estes dois eixos têm na morbilidade, 

mortalidade, e no aumento do tempo de internamento, por sua vez com impacto diretamente 

proporcional nos gastos em saúde (DGS, 2017; DGS, 2019; Centers for Disease Control and Prevention, 

2019). Atualmente, apesar das medidas implementadas, verifica-se que nos países com melhor 

financiamento e sistemas de saúde, com fácil acesso aos mais recentes tratamentos, a taxa de 

mortalidade associada a infeções causadas por bactérias multirresistentes tem aumentado. 

Cumulativamente, embora as infeções por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 

estejam a estabilizar, ou até mesmo em decréscimo na europa, mantém-se um problema de saúde 

pública, já que a taxa de infeção é superior a 25% [European Center for Disease Prevention and Control 

(ECDC), 2019; DGS, 2019]. 

O notável desenvolvimento dos cuidados de saúde, que faz recurso reiterado a técnicas 

invasivas de diagnóstico e tratamento, faz com que se assista a um aumento significativo da esperança 

média de vida, contudo aumenta também o risco de infeção, que no contexto da prestação de cuidados 

ao doente crítico é exacerbado pela vulnerabilidade existente e pela doença em si (ECDC, 2018; Fineschi, 

2019), aferindo-se que 54% dos doentes internados em UCI possam vir a desenvolver uma infeção 

(Aditianingsih et al., 2020). 

Apesar de estar comprovado que um terço destas infeções são evitáveis, acarretam cerca de 

40.000 mortes por ano (DGS, 2018; Depta, Kiernowska, Marczak, Michalkiewicz & Mirowska, 2021). As 

IACS representam uma autêntica ameaça à segurança do doente, o que coloca em causa a qualidade 

dos cuidados, e os enfermeiros assumem um papel preponderante neste contexto, uma vez que pelas 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica 

 

3 - Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a Antimicrobianos 

perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à 

necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 

(OE, 2018c, p.19364) 
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suas competências, estão preparados para intervir, garantindo a melhoria da qualidade dos cuidados e 

promovendo uma cultura de segurança (Fineschi, 2019; International Council of Nurses, 2019). 

Nesse sentido, a OE (2018c) preconiza que o enfermeiro especialista em EMC, implemente 

medidas eficazes de prevenção, controlo de infeção e resistência a antimicrobianos 

“(…) 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 (..)” (p.19364). 

Admitindo os factos mencionados, ao longo do Estágio Final, considerámos indispensável a 

consulta de documentos alusivos a este tema, emanados por entidades nacionais e internacionais, tais 

como o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (DGS, 

2017b; DGS, 2018; ECDE, 2018), o Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos 2019-

2023 (DGS, 2019), as recomendações do Centers for Diasease Control and Prevention (2019), relativas 

ao controlo de infeção, bem como da World Health Organization (2020).  

Numa conjuntura mais restrita, relacionada com o contexto clínico do Estágio Final, 

consultámos documentos específicos como a norma n.º 018/2014, referente à Prevenção e Controlo de 

Colonização e Infeção por MRSA (DGS, 2015b), os feixes de intervenção emanados pela DGS, acerca da 

prevenção de infeção do local cirúrgico (DGS, 2015c), da prevenção de infeção relacionada com o 

cateter venoso central (DGS, 2015d), bem como da infeção do trato urinário associada ao cateter vesical 

(DGS, 2017c).  

A par da pesquisa anteriormente mencionada, decorreu uma paralela, referente às normas, 

protocolos e recomendações institucionais, elaboradas pelo Grupo Coordenador Local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), da organização 

hospitalar onde se enquadra o local de estágio. Importa referir que as precauções básicas do controlo 

de infeção, padronizadas pela DGS (2013), são transversais à elaboração de qualquer documento 

institucional. Como era nossa pretensão conhecer e implementar, dentro das possibilidades com que 

nos deparámos, as normas, protocolos, procedimentos e instruções de trabalho instituídas no serviço, 

bem como conhecer novos projetos em desenvolvimento no âmbito da prevenção e controlo de 

infeção, reunimos com os enfermeiros responsáveis pelo GCL-PPCIRA, que também se mostrou uma 

experiência enriquecedora na identificação das infeções mais comuns no doente crítico. 
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Ressalvamos ainda a existência de grupos de trabalho, no contexto clínico do Estágio Final, no 

domínio da prevenção e controlo de infeção e da melhoria da qualidade, que elaboram documentos 

que dão resposta às recomendações nacionais e internacionais, procedendo às suas alterações sempre 

que pertinente. Atribuímos particular relevo à norma sobre os cuidados à pessoa submetida à colocação 

de dispositivos cardíacos implantáveis, uma vez que durante o período a que subjaz a análise, tivemos 

ao nosso cuidado maioritariamente doentes submetidos a este procedimento. Além disso, de forma a 

dar resposta a uma lacuna no nosso conhecimento, considerámos sensata a realização de uma pesquisa 

bibliográfica relacionada com os dispositivos cardíacos implantáveis. 

Aproximadamente, cerca de 1,5 milhões da população mundial é submetida à colocação de 

dispositivos eletrónicos cardíacos implantáveis. Este facto prende-se com o envelhecimento da 

população com doenças do sistema de condução elétrica, insuficiência cardíaca e disritmias 

ventriculares (Asirvatham et al., 2017; Berman et al., 2019). Estes dispositivos são um recurso 

imprescindível desde 1960, e perante os avanços tecnológicos que imperam na sociedade, também 

estes sofreram uma evolução considerável, quer em relação à redução do tamanho e tipo de gerador, 

à complexidade, à tecnologia do chumbo, e aos locais de implantação. 

Aliado à evolução dos dispositivos cardíacos implantáveis, verificaram-se melhorias 

significativas na evolução das técnicas de implantação, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a 

taxa de mortalidade associada à colocação destes dispositivos (Asirvatham et al., 2017; DeSimone & 

Sohail, 2018).Tratam-se de dispositivos que podem ser utilizados como tratamento de uma série de 

patologias cardíacas, como as bradiarritmias ou taquidisrritmias, porém as infeções inerentes, que 

representam aproximadamente 2% dos casos, são uma das complicações mais graves, associadas a 

taxas de morbidade significativas, taxas de mortalidade de cerca de 18%, e aumento dos custos em 

saúde, quer pelo prolongamento do internamento, quer pelos custos associados à remoção dos 

dispositivos ou tratamento da infeção (Alings et al., 2019; Bongiorni et al., 2019 a, 2019b). 

Importa por isso desenvolver estratégias, sob a forma de normas ou protocolos institucionais, 

que visem a mitigação desta problemática, com base na mais recente evidência científica, tais como as 

guidelines emanadas pela European Society of Cardiology (Bongiorni et al., 2019a). 

De acordo com a Prevention of Arrhythmia Device Infection Trial (PADIT), que representa um 

modelo de avaliação da predição de infeção associada aos dispositivos cardíacos implantáveis, são 

fatores de predição de infeção a idade do doente, o tipo de procedimento a ser realizado, 
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comorbilidades como insuficiência renal e imunossupressão, e o número de vezes que o doente já foi 

submetido ao procedimento (Alings et al., 2019). 

Existem fatores externos ao doente, em que se pode verificar a incidência da infeção, como: a 

preparação pré-operatória, em que está recomendado o rastreio para colonização nasal por MRSA, bem 

como a realização de antibioterapia endovenosa e a ininterrupção de anticoagulantes orais; a 

descontaminação da pele e da bolsa onde se vai fazer a implantação do dispositivo, em que está 

recomendado o uso de uma solução anti-séptica como a clrohexidina; hematoma da bolsa, em que está 

aconselhada aplicação de penso compressivo e administração de antibioterapia; infeção superficial ou 

profunda do local de incisão em que também é recomendado a administração de antibioterapia 

(Asirvatham et al., 2017; Farid, Palraj & Sohail, 2017). 

As principais complicações associadas à implantação de dispositivos eletrónicos cardíacos são: 

deslocação do elétrodo; perfuração cardíaca; limiares de estimulação aumentados, pneumotórax; 

hematoma de bolsa; revisões da bolsa devido à dor; infeção sistémica relacionada com o dispositivo, e 

endocardite infeciosa (Fakhry, Khaled, Khalifa, Kolta & Tawfik, 2020). 

Uma vez mais, o enfermeiro especialista emerge como fundamental, nos cuidados ao doente 

crítico submetido à colocação de dispositivos cardíacos eletrónicos, e à medida que se verifica a 

constante evolução destes dispositivos, os conhecimentos do enfermeiro acerca dos mesmos deve 

acompanhar, para que possa fazer uma gestão eficaz dos cuidados prestados. 

Na prestação de cuidados ao doente, o enfermeiro deve realizar uma avaliação sistemática das 

suas necessidades, mantendo a sua monitorização hemodinâmica, deve ainda estar desperto para as 

suas queixas, e vigiar possíveis hemorragias. Deve ter conhecimento dos fármacos, como os beta-

bloqueantes, antiarrítmicos e bloqueadores dos canais de cálcio, pois é da sua responsabilidade a gestão 

dos fármacos prescritos. 

O doente crítico apresenta um risco acrescido de infeção nosocomial, pelos inúmeros 

procedimentos invasivos que são realizados, e pela presença de dispositivos médicos invasivos como o 

cateter venoso central, linha arterial, cateter urinário, tubo endotraqueal. Assim, os enfermeiros devem 

estar atentos a possíveis infeções associadas a estes dispositivos, uma vez que uma infeção sistémica é 

um risco acrescido para o doente submetido à colocação de um dispositivo implantável. 
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O enfermeiro desempenha ainda um papel primordial nos ensinos ao doente e família acerca 

de sinais e sintomas de mau funcionamento do dispositivo, sinais e sintomas de infeção, bem como as 

potenciais complicações e riscos associados (Fowler, 2018). 

Em jeito de conclusão, acreditamos que na prestação de cuidados ao doente em situação crítica, 

foi nossa preocupação pautar pelas boas práticas na prevenção e controlo de infeção, aplicando os 

conhecimentos teóricos numa prática sistematizada, cumprindo assim as recomendações emanadas a 

nível institucional, nacional e mundial. Concomitantemente, a análise reflexiva em conjunto com o 

Enfermeiro Supervisor e alguns elementos da equipa de enfermagem, foi uma ferramenta útil na 

avaliação das nossas práticas, bem como as da equipa, servindo como um meio de identificar 

oportunidades de melhoria. 

 De acordo com o que mencionamos, julgamos ter desenvolvido competência no domínio da 

prevenção e controlo de infeção e de resistência a Antimicrobianos. 

 

Perante a reflexão crítica e fundamentação previamente elaboradas, referentes quer ao Estágio 

Final, quer à produção deste capítulo, consideramos ter adquirido esta última competência de Mestre 

em Enfermagem.

Competência de Mestre em Enfermagem 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 

(UE, 2015, p.27) 
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CONCLUSÃO  

 

Neste processo de formação e aprendizagem, a elaboração do Relatório de Estágio revela-se 

primordial para transmitir e refletir sobre o caminho percorrido durante o curso de Mestrado em 

Enfermagem, com maior incidência na Unidade Curricular de Estágio Final e na aquisição de 

competências comuns e específicas de enfermeiro especialista em EMC-PSC e de mestre em 

enfermagem, aplicando e mobilizando os conhecimentos adquiridos nas restantes unidades curriculares 

deste curso. 

A contextualização da instituição e do serviço onde decorreu o Estágio Final, com a descrição 

do seu enquadramento legal, análise dos recursos disponíveis, da população alvo e da produção de 

cuidados possibilita compreender a dinâmica e a gestão do serviço de uma perspetiva mais abrangente, 

proporcionando o meio adequado para a implementação da IPM e da aquisição competências comuns 

e específicas de enfermeiro especialista em EMC e de mestre em enfermagem.  

Foi elaborada uma exposição da IPM, com base na Metodologia de Projeto (Ruivo et al., 2010). 

Iniciou-se com a identificação da necessidade de uniformização das intervenções para otimizar o sono 

no doente crítico cardíaco pela equipa multiprofissional da UCIC, dada a relevância da qualidade do 

sono na qualidade de vida do doente. De modo a dar resposta a esta necessidade, foi elaborado um 

plano de intervenção no serviço com a implementação de intervenções não farmacológicas para a 

otimização do sono do doente crítico cardíaco e a elaboração de uma Norma de Orientação Clínica e de 

uma Instrução de Trabalho e a realização de uma sessão formativa à equipa com exposição da 

pertinência do tema e das intervenções a adotar, fundamentado através de revisão integrativa da 

literatura. Estas ações desenvolvidas foram expostas e aceites pelos elementos da equipa de 

enfermagem, Enfermeiro Supervisor, Enfermeira em Funções de Chefia do serviço, pela Docente 

Orientadora e pela Enfermeira do Gabinete de Qualidade da Instituição. 

Com a implementação deste projeto, cremos que foram desenvolvidas ferramentas que 

contribuam para a aplicação e uniformização de Intervenções Não Farmacológicas para a Otimização 

do Sono do Doente Crítico Cardíaco. Relativamente à avaliação da adesão da equipa a estes 

aaaaaaaaaaa 
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procedimentos, esta não foi possível devido à duração definida do Estágio Final, no entanto, foi 

aplicado um questionário para a verificação de aquisição de conhecimentos com a sessão formativa 

realizada que demonstrou terem sido obtidos e a criação de uma Instrução de Trabalho para o serviço 

procurando dar continuidade ao projeto na prestação de cuidados para a qualidade de saúde do 

doente. 

 O modelo de Larrabee (2011) para a mudança da prática baseada em evidência foi adotado 

para estruturar o projeto de Intervenção dado que a prestação de cuidados especializados ao doente 

crítico impõe a conjugação da evidência disponível com a experiência profissional adequando às 

especificidades próprias do doente.  

As atividades desenvolvidas foram descritas e submetidas a uma análise reflexiva de modo a 

avaliar a aquisição e mobilização das competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em 

EMC com fundamentação na evidência e regulamentação estabelecida. Apraz-nos dizer que este 

momento de reflexão teve um enorme contributo, pois permitiu a interação entre o domínio teórico e 

o domínio prático. 

Conscientes que a aquisição de competências é um contínuo ao longo da vida profissional, do 

qual não se deve descurar, na procura da obtenção de cuidados altamente qualificados e de excelência, 

chegamos ao fim deste relatório com a fase da apresentação das principais conclusões, que ascende da 

análise das intervenções efetuadas. 

Perante estes supostos, acreditamos que os objetivos de Projeto de Estágio foram alcançados, 

conduzindo a um desenvolvimento profissional e pessoal na procura da melhoria na qualidade dos 

cuidados a prestar ao doente crítico, na manutenção da formação contínua e no desenvolvimento das 

competências adquiridas.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge no âmbito do plano de estudos da Unidade Curricular Estágio 

Final do Mestrado em Enfermagem em Associação na área de Especialização em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica: a Pessoa em Situação Crítica, criado pelo aviso n.º 5622/2016, publicado em 

Diário da República, 2.ª serie – n.º 84 de 2 de maio de 2016. 

A realização do Estágio Final decorrerá na Unidade de Cuidados Intermédios de 

Cardiologia da ULSBA, E.P.E. – Beja, tendo como objetivo desenvolver as competências de 

natureza científica, técnica e humana no âmbito da prestação de cuidados à pessoa em 

situação crítica com patologia cardíaca. 

Este estágio decorrerá no período do dia 8 de junho de 2021 a 21 de novembro de 2021, 

sendo orientado pela Professora Doutora Maria Dulce dos Santos Santiago e pelo Enfermeiro 

Especialista Armando Rocha. 

O presente documento tem como finalidade descrever as atividades a realizar, de forma 

clara e sucinta, sendo que as mesmas visam o desenvolvimento das competências de 

enfermeiro especialista em médico-cirúrgica: a pessoa em situação crítica. Para além do 

pressuposto acima referido, pretende também ser um instrumento de orientação e avaliação 

durante a realização desta atividade curricular. 

A realização deste estágio prevê a elaboração de um projeto de intervenção, com o 

objetivo de desenvolver métodos e estratégias para a melhoria dos cuidados de enfermagem. 

O projeto a que me proponho intitula-se “Otimização do sono na Pessoa em Situação Crítica 

na Unidade de Cuidados Intermédios de Cardiologia”, e baseia-se na identificação dos fatores 

que influenciam o sono, de forma a desenvolver atividades que promovam a sua qualidade. 

São diversos os fatores que influenciam o padrão do sono da pessoa em situação crítica, 

pelo que reconhecer a sua importância, e de que modo agir perante estes de forma a melhorar 

a qualidade de sono do doente torna-se fundamental para na sua recuperação (Kaplow, 2016; 

Alhazzani et al., 2018; Azevedo, Ramos & Taniguchi, 2020). 

Pretende-se com a realização deste trabalho, e com o questionário à equipa de 

enfermagem, identificar os principais fatores perturbadores do sono, definir estratégias com a 

implementação de uma norma de atuação e formação em serviço aos elementos da equipa de 

enfermagem. 
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Não obstante, a conceção e implementação deste projeto visa desenvolver e atingir as 

competências de mestre em enfermagem e que a evidência resultante possa ser uma mais-

valia para a comunidade científica e se traduza na melhoria dos cuidados de enfermagem. 

Assim, na realização deste projeto teve-se em conta que o mesmo fosse o mais realista 

e exequível possível de forma a: 

• Desenvolver as atividades de acordo com o projeto elaborado; 

• Servir de instrumento de avaliação; 

• Servir de guia orientador de estágio e informação à equipa de Enfermagem, 

nomeadamente ao enfermeiro tutor e à professora orientadora. 
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1 COMPETÊNCIAS COMUNS A DESENVOLVER 
 
Segundo o Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (2019), 

é imperativo que este profissional detenha um conhecimento aprofundado num domínio 

específico de enfermagem, sem descurar a resposta individual do ser humano ao longo dos 

processos de vida e aos problemas de saúde inerentes aos mesmos. Este documento diz-nos 

ainda que 
“são competências, partilhada por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua 

área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e 

supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional 

especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria” (pág. 4745). 

A formação / educação de outros enfermeiros bem como a orientação e liderança são 

fatores aos quais os enfermeiros especialistas têm necessariamente de dar resposta. 

Deste modo, ao longo do estágio, pretendo desenvolver as seguintes competências 

comuns de enfermeiro especialista: 

 
 

Competências do enfermeiro especialista 

Domínios das competências comuns Atividades a desenvolver 

A – Competências do domínio da 
responsabilidade profissional, ética e 
legal. 

- Demonstrar um exercício seguro, profissional 
e ético, com base na tomada de decisão ético-
deontológica;  
- Colaborar na tomada de decisão ética, 
juntamente com o enfermeiro orientador, na 
avaliação sistémica das melhores práticas, 
com base nas necessidades da pessoa em 
situação crítica. 
- Promover a proteção dos direitos humanos; 
- Gerir a prática de cuidados salvaguardando a 
segurança, privacidade e dignidade da pessoa 
em situação crítica. 

B – Competências do domínio da 
melhoria contínua da qualidade. 

- Conhecer as normas em vigor no serviço na 
área da qualidade e da melhoria contínua; 
- Identificar através de entrevista informal ao 
enfermeiro tutor e enfermeira em funções de 
gestão do serviço as necessidades formativas 
na área da qualidade; 
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- Obter informação através de questionário à 
equipa sobre a pertinência do tema no âmbito 
da qualidade e da melhoria contínua; 
- Pesquisar e elaborar protocolos de atuação 
baseados na evidência científica. 
 - Comunicar à equipa o resultado das 
atividades desenvolvidas na área da qualidade. 

C – Competências do domínio da 
gestão de cuidados. 

 - Analisar o plano de enfermagem e a sua 
adequação em resposta aos cuidados à 
pessoa em situação crítica; 
- Colaborar nas decisões da equipa 
multidisciplinar e na transmissão de informação 
na tomada de decisão; 
- Garantir a segurança e a qualidade nas 
tarefas delegadas; 
- Assistir na gestão dos recursos disponíveis 
para uma resposta às necessidades de 
cuidados à pessoa em situação crítica; 
- Promover um ambiente positivo e estratégias 
de motivação para a prática de cuidados 
especializados. 

D – Competências do domínio do 
desenvolvimento das aprendizagens 
profissionais. 

- Identificar e refletir acerca dos meus recursos 
e limites pessoais e profissionais; 
- Atuar eficazmente em situações de pressão, 
com recurso aos conhecimentos assentes na 
evidência científica; 
 - Diagnosticar necessidades formativas, 
colaborando na investigação, divulgação e 
formação da equipa de enfermagem. 
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2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS A DESENVOLVER 
 

Segundo o regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem Médico-cirúrgica (2018) “a pessoa em situação crítica é 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” (pág. 

19362). 

Desta forma, sendo que o estágio final é concretizado na Unidade de Cuidados 

Intermédios de Cardiologia, prevê-se o desenvolvimento das competências específicas: 

  

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 
Pessoa em Situação Crítica 

Domínios das competências 
Específicas Atividades a desenvolver 

K1 – Cuida da pessoa a vivenciar 
processos complexos de doença 
crítica e ou falência orgânica. 
 

- Compreender os critérios de admissão da UCIC e 
a dinâmica do serviço; 
- Conhecer a situação de doença da pessoa em 
situação crítica; 
- Adquirir conhecimentos relativamente às 
situações clínicas frequentes na UCIC; 
- Reconhecer a importância da monitorização 
hemodinâmica na pessoa em situação crítica; 
- Adquirir conhecimentos relativos ao doente com 
SCA, intervenções e identificação de riscos; 
- Adquirir conhecimentos relativos a arritmias 
malignas, tentar identificar a sua causa e 
compreender a sua gravidade na pessoa em 
situação crítica; 
 - Conhecer os diversos dispositivos cardíacos, a 
sua função, colocação e os riscos associados; 
- Adquirir conhecimentos relativos à interpretação 
do eletrocardiogramas, ecocardiogramas e 
angiografia coronária; 
- Gerir as intervenções de forma diferenciada de 
acordo com as necessidades específicas da 
pessoa em situação crítica; 
- Compreender a importância da angiografia 
primária de reperfusão no doente com SCA com 
SST; 
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- Desenvolver e consolidar conhecimentos relativos 
aos cuidados à pessoa em situação crítica com 
patologia cardíaca; 
- Desenvolver o projeto “Otimização do sono na 
pessoa em situação crítica na Unidade de Cuidados 
Intermédios de Cardiologia”. 

K2 – Dinamiza a resposta a 
situações de catástrofe ou 
emergência multi-vítimas. 

- Conhecer o plano de emergência interna do 
Hospital José Joaquim Fernandes – Beja;  
- Compreender a dinâmica da UCIC em caso de 
catástrofe ou emergência multivítimas;  
- Reunir com os elementos do Serviço de Gestão 
Integrada de Qualidade, Segurança e Ambiente da 
ULSBA, E.P.E. para identificar projetos em curso na 
resposta do serviço em situações de emergência 
interna, colaborando na sua execução. 

K3 – Maximiza a intervenção na 
prevenção e controlo da infeção 
perante a pessoa em situação 
crítica ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à 
necessidade de respostas em 
tempo útil e adequadas. 
 

- Desenvolver uma prática de enfermagem segura 
através da aplicação das precauções básicas do 
controlo de infeção para cada doente;  
- Reunir com o elemento da equipa pertencente ao 
GCL - PPCIRA para conhecer a sua dinâmica na 
UCIC;  
- Compreender o papel do enfermeiro especialista 
na Comissão de Controlo de Infeção;  
- Desenvolver uma atitude participativa na gestão 
das medidas de controlo de infeção da UCIC;  
- Aplicar os feixes de intervenção no decorrer da 
prática clínica diária;  
- Aplicar as medidas de isolamento adicionais 
sempre que necessário;  
- Conhecer e aplicar as medidas de controlo de 
infeção adotadas na UCIC em resposta à situação 
pandémica de Covid19; 
- Realizar uma revisão da literatura relativa ao 
controlo de infeção associada à implantação de 
dispositivos cardíacos subcutâneos. 

 

 

 

 



 
 

CXLI 
 

3 COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM A DESENVOLVER 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2006, artigo 15º, o grau de Mestre é atribuído aos 

detentores de conhecimentos aprofundados e especializados no seu campo de intervenção, 

que demonstrem níveis elevados de julgamento e tomada de decisão numa determinada área 

de intervenção. Durante a realização deste estágio pretende-se que sejam alcançadas as 

competências de Mestre em Enfermagem: 

 

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

- Demonstrar competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

- Iniciar, contribuir, desenvolver e disseminar investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência; 

- Ter 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; 

- Realizar desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 

ao longo da vida; 

- Participar de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 

multidisciplinares e intersectoriais; 

- Realizar 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; 

- Evidenciar competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade. Atividades a desenvolver 

- Realização de um projeto de intervenção na Unidade de Cuidados 

Intermédios de Cardiologia, através de formação em serviço e da elaboração de uma 

norma de orientação clínica para a melhoria e uniformização dos cuidados de 

enfermagem (Anexo 1). 
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4 CRONOGRAMA DE HORAS DE ESTÁGIO 
 

Proposta de Estágio 

Número Atividades Horas 

1 Reunião conjunta com orientadores da E.S.S. Beja 4 

2 Reunião individual com orientador - Proposta Projeto 2 

3 Reunião no serviço com professora Maria Dulce Santiago 1 

4 Reuniões Futuras 7 

5 Comissão ética da ULSBA 2 

6 Serviços académicos e comissão ética da U.E. 2 

7 Distribuição e recolha questionários 8 

8 Agendamento das sessões formativas 8 

9 Sessões formativas (2 sessões x 10 formandos) 12 

10 Preparação sessões formativas (2 sessões x 2h cada) 4 

11 Elaboração de Norma na Otimização do Sono na Pessoa 
Crítica na UCIC 32 

12 Observação se os cateteres periféricos cumprem os 
procedimentos corretos de colocação 16 

13 Revisão de literatura sobre a otimização do sono do 
doente em situação crítica  32 

14 Receber formação em serviço 6 

15 Reunião com o gabinete da qualidade 8 

16 Reunião com o Serviço de Gestão Integrada de Qualidade, 
Segurança e Ambiente 8 

17 Conhecer o plano de catástrofe 16 

18 Conhecer os protocolos, normas e planos de prevenção e 
controlo de infeção do serviço 16 

19 Conhecer os projetos e programas de melhoria contínua 
do serviço 16 

20 Participação no curso Genérico de Instrutores de Suporte 
Avançado de Vida 16 

21 Prestação cuidados 250 
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Estágio 336 

Orientação tutorial 14 

Outras 38 

Contacto 388 

Definido pelo: Aviso n.º 5622/2016 Diário da República, 2.ª serie 
– N.84 – 2 de maio 2016, página 13886 

  

Estágio 336 

Orientação tutorial 14 

Outras 38 

  

Contacto 388 

Autónomas 260 

Total 648 
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Apêndice B 

Consequências da Privação do Sono no Doente Crítico 
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Consequências da Privação de Sono no Doente Crítico 

Sistema do corpo Possíveis Complicações 

Sistema Cardíaco 

✓ Doença cardíaca; 

✓ HTA (catecolaminas aumentadas); 

✓ Aumento do tónus simpático; 

✓ Diminuição do tónus parassimpático; 

✓ Aumento do risco de EAM por rutura do endotélio. 

 

Sistema respiratório  

✓ Variação da frequência respiratória; 

✓ Pneumonia; 

✓ Dificuldade no desmame do ventilador; 

✓ Aumento da necessidade e consumo de oxigénio; 

✓ Retenção de CO2; 

✓ Diminuição do estímulo respiratório; 

✓ Diminuição da resistência da musculatura inspiratória; 

✓ Compliance pulmonar reduzida. 

Sistema Endócrino 

✓ Diabetes, hiperglicemia e resistência à insulina, 

metabolismo da glicose alterado (alteração do 

metabolismo endócrino); 

✓ Aumento dos níveis de cortisol e TSH; 

✓ Aumento dos níveis de prolactina e hormona do 

crescimento (alteração da imunidade e perda de massa 

muscular); 

✓ Alterações hormonais. 

Sistema Neurológico 

✓ Alterações na termorregulação; 

✓ Presença de fadiga; 

✓ Irritabilidade; 

✓ Desorientação; 

✓ Alucinações. 

Sistema Gastrointestinal 

✓ Diminuição dos níveis de glucagon; 

✓ Alteração do metabolismo dos carboidratos; 

✓ Catabolismo; 

✓ Alteração do balanço de nitrogénio; 

Psiquiátrico/Cognitivo  
✓ Perda de capacidade de concentração; 

✓ Psicose; 
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✓ Delírio; 

✓ Instabilidade no humor; 

✓ Depressão; 

✓ Ansiedade; 

✓ Perda de memória; 

✓ Aumento dos níveis de stress; 

✓ Distorções preceptivas. 

 
 

Hematológico/Imunológico 

✓ Aumento do risco de neoplasia; 

✓ Aumento da produção de mediadores pró-

inflamatórios; 

✓ Função imunológica agravada; 

✓ Diminuição da produção das células natural Killer; 

✓ Diminuição da produção das células T auxiliares; 

✓ Diminuição da fagocitose; 

✓ Diminuição da função leucocitária. 

 

Outros 

✓ Obesidade; 

✓ Diminuição da qualidade de vida; 

✓ Aumento da perceção da dor; 

✓ Sonolência diurna; 

✓ Diminuição da energia; 

✓ Alterações reprodutivas; 

✓ Diminuição do processo de cicatrização de feridas. 
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Apêndice C 

Síntese dos Artigos
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Artigo Autores / Ano Origem Título Metodologia Resultados 

1 Kaplow, 2016 
Estados Unidos da 

América  

Sleep disturbances na critical 

illness 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: I-

B 

Neste artigo está descrita importância do 

sono no doente crítico, as etiologias da 

privação do sono, suas consequências e 

intervenções não farmacológicas que 

podem ser aplicadas. A autora faz ainda 

menção à importância da perceção dos 

profissionais de saúde para esta 

problemática. 

2 

Ding, Kanuert, 

Pisani, Redeker 

&Yaggi, 2017 

Estados Unidos da 

América 

Factors Influencing Patient’s 

Sleep in the Intensive Care Unit: 

Perceptions of Patientes and 

Clinical Staff 

Estudo qualitativo 

 

Nível de Evidencia: 

III-E 

Neste estudo foi feita a aplicação de 

entrevistas a 24 profissionais de saúde de 

uma Unidade de Cuidados Intensivos, e a 8 

doentes. Destas entrevistas surgiram 

quatro subtemas que foram explorados, 

como o ambiente noturno da Unidade afeta 

o sono; fatores não ambientais (emoções e 

ansiedade) que afetam o sono; a perceção 

dos entrevistados sobre a qualidade do 
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sono; sugestões de melhoria do padrão de 

sono. 

3 

Alonso, Lana, 

Mier & Plaza, 

2018 

Espanha 

Impact of a Nurse intervention 

to Improve Sleep Quality in 

Intensive Care Units: Results 

From a Randomozed Controlled 

Trial 

Estudo randomizado 

controlado 

 

Nível de Evidencia: I-

B 

Verifica-se a aplicação de uma intervenção 

definida no grupo experimental, em que 

uma enfermeira no dia anterior à admissão 

em UCI, em doente que iriam ser 

submetidos a cirurgia cardíaca, fez a 

apresentação do serviço de forma a 

minimizar o stress relacionado com a 

admissão. Contudo, a qualidade do sono no 

grupo experimental foi inferior à do grupo 

de controlo. 

4 
Alhazzani et 

al.,2018  

Society of Critical Care 

Medicine 

Clinical Practice Guidelines for 

the Prevention 

andManagement of Pain, 

Agitation/Sedation, Delirium, 

Immobility, and Sleep 

Disruption in Adult Patients in 

the ICU 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: II-

C 

O estudo contempla a problemática do 

sono, caraterização do sono do doente 

crítico, fatores que precipitam a privação do 

sono, bem como intervenções 

farmacológicas e não farmacológicas 

eficazes na mitigação desta problemática. 
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5 
Delaney, Haren 

& Litton, 2019 
Austrália 

The effectiveness of noise 

interventions in the ICU 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: II-

A 

Este estudo centra a sua atenção nos efeitos 

adversos, diretos e indiretos, que os níveis 

de ruído na UCI têm na saúde dos doentes 

internados. Referem a importância de 

aplicação de intervenções não 

farmacológicas para minimizar o ruído, e 

afirmam que os efeitos conseguidos com as 

mesmas são potencialmente benéficos. 

6 

Batiha, 

Hayajneb & 

Younis, 2019 

Jordânia 

Measurement and 

Nonpharmacologic 

Management of Sleep 

Disturbance in the Intensive 

Care Units 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: II-

A 

É feita uma revisão, clarificação e avaliação 

acerca do sono nos doentes internados em 

UCI. Foca também a lacuna de 

conhecimentos na área do sono e privação 

do sono em doentes críticos. 

7 

Haji, Mulder & 

Tiruvoipati, 

2019 

Austrália 

Improving Sleep in Intensive 

Care Unit; Na Overview of 

Diagnostic and Therapeutic 

Options 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: II-

A 

No estudo é feita a caraterização do sono 

nos doentes internados em UCI, bem como 

alusão a intervenções não farmacológicas e 

farmacológicas que podem ser englobadas 

nos cuidados a estes doentes, de forma a 

otimizar o sono. 
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8 

Kulakaç,  

Sayilan & 

Sayilan, 2020 

Turquia 

The effects of noise levels on 

pain, anxiety, and sleep in 

patients 

Estudo descritivo e 

observacional 

 

Nível de Evidencia: II-

C 

Os resultados deste estudo mostraram que 

os doentes internados em UCI estão 

expostos a um nível de ruído acima do 

preconizado pela OMS. Porém percebeu-se 

que este achado apenas tem impacto 

significante nos níveis de ansiedade e na 

qualidade de sono do doente, sem 

nenhuma alteração ao nível da dor. 

9 

Chaudhary, 

Kumari & 

Neetu, 2020 

India  

Sleep Promotion among 

Critically Ill Patients: 

earplugs/Eye Mask versus 

Ocean Sound – A Randomized 

Controlled Trial Study 

Estudo experimental, 

controlado 

e randomizado 

 

Nível de Evidencia: I-

C 

Verificou-se que intervenções como a 

utilização de protetores timpânicos, 

máscara de olhos e o som do oceano são 

eficazes em melhorar a qualidade do sono. 

Os autores referem que apesar dos 

resultados obtidos é necessária uma 

pesquisa mais abrangente nesta área. 
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10 

Azevedo, 

Ramos & 

Taniguchi, 2020 

Brasil 

Practices for promoting sleep in 

intensivecare units in Brazil: a 

national survey 

Estudo qualitativo 

 

Nível de Evidencia: II-

C 

Após aplicação de questionários, a nível 

nacional, a profissionais de saúde que 

desempenham funções em UCI, concluiu-se 

que apesar dos mesmos reconhecerem a 

importância da qualidade do sono no 

doente crítico, apenas 18 unidades (15,3% 

da amostra) têm protocolos que visam 

otimizar o sono. 

11 
Akerman et al., 

2020 
México  

Associations between stressors 

and difficulty sleeping in 

critically ill patients admitted to 

the intensive care unit: a cohort 

study 

Estudo de coorte 

 

Nível de Evidencia: II-

B 

Este estudo demonstra que existem fatores 

biológicos e ambientais que afetam a 

qualidade de sono do doente crítico 

internado em UCI. Contudo foram os 

fatores ambientais, como o ruído, que 

tiveram maior impacto na qualidade do 

sono. O mesmo correlaciona a qualidade do 

sono e a recuperação do doente, e são 

feitas sugestões de intervenções não 

farmacológicas de fácil aplicação. 
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12 
Bosma et al., 

2020 

Estados Unidos da 

América / França 

/Austrália 

A Systematic Review of Risk 

Factors for Sleep Disruption in 

Critically Ill Adults 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Nível de Evidencia: II-

A 

Neste estudo é feita a identificação de 

fatores de risco, intrínsecos e extrínsecos, 

que contribuem para a privação do sono, 
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(Fonte do próprio) 

Artigo Instrumento de analise crítica Resultado 

Qualidade 

JBI 

(%) 

Avaliação 

1 Checklist for Qualitative Research 7/10 70 Incluído 

2 
Checklist for analytical cross sectional 

studies 
8/8 100 Incluído 

3 Checklist for randomized Controlled trials 11/13 85 Incluído 

4 
Checklist for systematic reviews and 

research syntheses 
9/11 82 Incluído 

5 Checklist for Qualitative Research 7/10 70 Incluído 

6 
Checklist for systematic reviews and 

research syntheses 
8/11 73 Incluído 

7 Checklist for Qualitative Research 7/10 70 Incluído 

8 Checklist for quasi-experimental studies 8/9 89 Incluído 

9 Checklist for randomized Controlled trials 10/13 77 Incluído 

10 
Checklist for analytical cross sectional 

studies 
6/8 75 Incluído 

11 Checklist for cohort studies 11/11 100 Incluído 

12 
Checklist for systematic reviews and 

research syntheses 
10/11 91 Incluído 
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Fatores Internos 

Fa
to

re
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Po
si

tiv
os

 

Forças (S) Fraquezas (W) 

Fatores N
egativos 

- Reconhecimento da importância da 

otimização do sono no doente crítico 

cardíaco; 

- Ausência de norma de 

uniformização de intervenções; 

- Aprovação pelo enfermeiro tutor e 

enfermeira em funções de chefia; 

- Custos adicionais facultativos e 

reduzidos. 

 

- Rotatividade dos elementos da 

equipa de enfermagem na UCIC; 

- Não adesão da equipa 

multidisciplinar; 

- Risco de desmotivação devido à 

situação pandémica que provoca 

desgaste nas equipas de 

enfermagem. 

Oportunidades (O) Ameaças (T) 
- Melhoria dos cuidados de 

enfermagem com a otimização do 

sono no doente crítico, 

consequentemente menor período 

de internamento, comorbilidades e 

mortalidade; 

- Incentivo à prática baseada na 

evidência; 

- Implementação de Instrução de 

Trabalho para uniformização das 

intervenções. 

 

- Resistência à mudança por parte da 

equipa de enfermagem, com a 

implementação de novas 

intervenções; 

 

- Limitação de recursos humanos e 

materiais. 

Fatores Externos 

Análise SWOT 
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Anexo A 

Parecer da Comissão de Ética para Saúde
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