
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE 
DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO 
BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

Evacuação do doente crítico da Unidade de 
Cuidados Intensivos - da Segurança do doente 
à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

 

 Paula Antonieta do Carmo Fezes 

Orientação: Professora Mariana Vitória Falcão Carrilho 
Carolino Pereira 

 

                                      Mestrado em Enfermagem 

  Área de especialização: Enfermagem Médico Cirúrgica Pessoa em 
Situação Crítica  

  Relatório de Estágio 

Beja, 2022  

                                                    

 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE 
DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO 
BRANCO 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 
 

Evacuação do doente crítico da Unidade de 
Cuidados Intensivos - da Segurança do doente 
à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

 
 Paula Antonieta do Carmo Fezes 

Orientação: Professora Mariana Vitória Falcão Carrilho 
Carolino Pereira  

 

Mestrado em Enfermagem 

   Área de especialização: Enfermagem Médico Cirúrgica Pessoa em      
Situação Crítica  

                                   Relatório de Estágio  

Beja, 2022 

 

 

 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do doente à 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 2 

 

 

 

 Evacuação do doente crítico da Unidade de Cuidados Intensivos - da Segurança do doente à 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

 

Paula Antonieta do Carmo Fezes 

 

Relatório de Estágio especialmente elaborado para a obtenção do grau de Mestre e Especialização em 
Enfermagem Médico Cirúrgica- Pessoa em Situação Crítica 

 

 

Júri: 

 

Presidente: Doutora Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 

Arguente: Doutora Maria do Céu Mendes Pinto Marques 

Orientador: Mestre e Especialista Mariana Vitória Falcão Carrilho Carolino Pereira 

 

 

 

 

Data: 2022/03/16 

 



   
Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 

doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 
 

mar-22 | Página 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sempre parece impossível, até que seja feito” 

Nelson Mandela 

 



   
Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 

doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 
 

mar-22 | Página 4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

OBRIGADA… 

A todos os que me acompanharam nesta etapa académica; 

A vocês, David, Joana, Pedro, pela ajuda, e pelos bons momentos que passamos juntos, 

mesmo nas situações mais difíceis; 

A ti, Jorge, por teres aturado as minhas loucuras, as minhas mil e 

uma “supostas desistências”, por teres sido um pilar, caminhado sempre do meu lado; 

A todos os meus familiares e amigos pelo apoio incondicional e compreensão pelas minhas 

ausências; 

E, por fim, mas não menos importante, agradeço a paciência e compreensão pelas minhas 

ausências a ti, minha filha, obrigada por existires, e só por isso me dares motivação e força 

para terminar este percurso! 



   
Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 

doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 
 

mar-22 | Página 5 
 

RESUMO 

 

Dada a natureza inesperada de uma catástrofe ou situação de emergência, existe um processo 

de contínua necessidade de preparação e formação em catástrofe, de forma a promover a 

prontidão na resposta e segurança na atuação. Sendo as unidades de cuidados intensivos 

serviços sujeitos a este tipo de ocorrência, de forma repentina e imprevisível, é imprescindível 

existir um plano de evacuação dos doentes críticos. Este plano deve ser do conhecimento de 

todos os profissionais e intervenientes na evacuação por forma a garantir a segurança dos 

doentes e manter a continuidade dos cuidados de saúde. 

Durante o Estágio Final, desenvolveu-se um Projeto de Intervenção no serviço com recurso à 

metodologia de projeto, o qual incidiu sobre a temática “Evacuação do doente critico da 

Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do doente à Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem”, incluído na linha de investigação “Segurança e qualidade de vida”. Teve como 

objetivo definir e uniformizar os procedimentos da equipa multidisciplinar da Unidade de 

cuidados intensivos, de forma a responder eficazmente a uma situação de emergência/ 

catástrofe, em caso de necessidade de evacuação dos doentes, garantindo a segurança e a 

qualidade e continuidade dos cuidados de saúde à Pessoa em Situação Crítica. 

Concomitantemente, este relatório evidencia, de forma reflexiva e contextualizada, o percurso 

formativo académico, profissional e pessoal através da descrição, reflexão crítica, sistemática e 

fundamentada do processo de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da Pessoa 

em Situação Crítica, assim como as competências conducentes ao grau de Mestre em 

Enfermagem. 
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Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Doente Critico; Plano de Evacuação; 

Segurança do Doente; Unidade de Cuidados Intensivos. 
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ABSTRACT  

 

Given the unexpected nature of a catastrophe or emergency, there is a process of continuous 

need for disaster preparedness and training, to promote readiness in response and safety in 

action. As intensive care units are subject to this type of occurrence, suddenly and 

unpredictably, it is essential to have an evacuation plan for critically ill patients. This plan must 

be known to all professionals and those involved in the evacuation to guarantee the safety of 

patients and maintain the continuity of health care. 

During the Final Stage, an Intervention Project was developed in the service using the project 

methodology, which focused on the theme “Evacuation of the critically ill patient in the 

Intensive Care Unit - from Patient Safety to the Quality of Nursing Care”, including in the 

research line “Safety and quality of life”. Its objective was to define and standardize the 

procedures of the multidisciplinary team of the Intensive Care Unit, to respond effectively to 

an emergency/disaster situation, in case of need to evacuate patients, guaranteeing safety, 

quality and continuity of care. health to the Person in Critical Situation. 

At the same time, this report highlights, in a reflective and contextualized way, the academic, 

professional, and personal training path through the description, critical, systematic, and 

grounded reflection of the process of acquisition and development of common and specific 

competences of the specialist nurse in Medical-Surgical Nursing in aspect of the Person in 

Critical Situation, as well as the competences leading to the master’s degree in Nursing. 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Critical Patient, Evacuation Plan; Patient Safety; 

Intensive Care Unit. 



   
Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 

doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 
 

mar-22 | Página 8 
 

LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 

 

ACSS - Administração Central dos Serviços de Saúde 

APA - American Psychological Association 

BPS - Behavioral Pain Scale 

BPS-IP- Behavioral Pain Scale in Intubated Patients 

DGS - Direção-Geral da Saúde 

DPE - Deontologia Profissional de Enfermagem 

DR – Diário da República  

DL- Decreto de Lei 

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 

ECMO - Extracorporeal Membrane Oxigenation 

EEEMC-PSC - Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica na vertente da 
pessoa em situação crítica  

EMC - Enfermagem Médico-Cirúrgica 

EPE - Entidade Pública Empresarial 

ESICM - European Society of Intensive Care Medicine 

et al.- e outros 

FEMA- Federal Emergency management agency 

FOFA- Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

GCLPPCIRA - Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 



   
Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 

doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 
 

mar-22 | Página 9 
 

 

e de Resistência aos Antimicrobianos 

IACS - Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde 

ICN - International Council of Nurses 

INE- Instituto Nacional de Estatística  

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 

ISBAR- Identify, Situation, Background, Assessment and Recommendation  

ITLS- International Trauma Life Support 

NHS- National Health Service 

MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

ME - Mestrado em Enfermagem 

MS - Ministério da Saúde 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

OM - Ordem dos Médicos 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PAI - Pneumonia Associada à Intubação 

PBCI - Precauções Básicas de Controlo de Infeção 

PIC - Pressão intracraniana 

PICCO® - Pulse Contour Cardiac Output  

PIS - Projeto de intervenção no serviço  

PNSD- Plano Nacional Segurança do Doente 

PPCIRA - Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos 

PSC - Pessoa em Situação Crítica 

RASS- Richmond Agitation Sedation Scale 

REPE - Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 10 

 

RE- Relatório de Estágio 

RSL - Revisão Sistemática da literatura  

SARS- COVID 19 – Severe acute respiratory syndrome coronavírus 19 (Síndrome 
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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração do presente documento, Relatório de Estágio [RE], surge no âmbito da 

Unidade Curricular [UC] Relatório, integrada no 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação, na área de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica [EMC] – A Pessoa 

em Situação Crítica [PSC], a decorrer no Instituto Politécnico de Beja,  resultado de uma 

parceria entre as Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, 

Castelo Branco, Setúbal e Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade 

de Évora [UE], criado pelo aviso n.º 5622/2016, publicado em Diário da República [DR], 2.ª 

série – n.º 84 de 2 de maio de 2016 (UE, 2016). 

Almeja-se com o término deste relatório a conclusão de um processo formativo, fulcral 

para a atribuição do título profissional de Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica [EEEMC] na vertente da PSC, adjudicado pela Ordem dos Enfermeiros [OE] tal 

como, a obtenção do título de Mestre em Enfermagem, após aprovação nas provas de defesa 

pública do Relatório. 

No Decreto-Lei [DL] n.º 115/2013, artigo 18.º, nº 4 de 7 de agosto, é mencionado que “o 

grau de mestre deve assegurar, predominantemente, a aquisição pelo estudante de uma 

especialização de natureza profissional, mas também um nível aprofundado de conhecimento 

científico de natureza teórica e prática e das suas aplicações” (DL 115/2013, p. 4762). 

O documento vigente evidencia, de forma reflexiva e contextualizada, o percurso formativo 

académico, profissional e pessoal através da descrição, reflexão crítica, sistemática e 

fundamentada do processo de aquisição, aprofundamento e desenvolvimento de competências, 

principalmente das competências comuns do Enfermeiro especialista (OE, 2019b), as 

competências específicas do Enfermeiro especialista em EMC, concretamente as competências 
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inerentes ao EEEMC na vertente da PSC (OE, 2018) e as competências necessárias à 

obtenção do grau de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). 

Para o desenvolvimento de uma enfermagem assente na prestação de cuidados de 

qualidade, é essencial continuar a fundamentar a nossa prática em modelos concetuais de 

enfermagem e em teorias de enfermagem, proporcionando um crescimento sustentado da 

enfermagem, sendo “vital que o conhecimento de enfermagem seja aprendido, utilizado e 

aplicado na prática baseada na teoria para a profissão e para o desenvolvimento contínuo da 

enfermagem enquanto disciplina académica” (Tomey e Alligood, 2004, p. 724). 

O modelo teórico que ancorou todo este processo formativo foi a Teoria da Sabedoria 

Clínica em Cuidados Agudos e Críticos de Patricia Benner, Patricia Kyriakidis e Daphne 

Stannard (2011), a qual incide sobre a natureza do conhecimento, julgamento clínico e 

pensamento em ação, ferramentas essenciais no cuidar do doente crítico. 

Este relatório incide substancialmente sobre as atividades desenvolvidas no Estágio Final, 

devido a ter sido auferida creditação e validação de competências na UC Estágio em 

Enfermagem à PSC, integrada no 1º ano do plano de estudos, em virtude de exercemos a nossa 

prática clínica na área da prestação de cuidados ao doente crítico há 22 anos no serviço de 

urgência geral e pediátrica e 15 anos em simultâneo em emergência pré-hospitalar. Contextos 

completamente diferentes de uma UCI, especialmente pelos cuidados ao doente critico serem 

prestados em condições adversas e muitas vezes em ambientes não controlados.  

O estágio final foi realizado numa unidade de cuidados intensivos [UCI], inserida numa 

Unidade local de saúde [ULS], situada na região sul de Portugal, o qual decorreu entre 25 de 

Abril e 25 de setembro de 2021, durante 18 semanas, dando cumprimento ao número de horas 

previstas para a conclusão do mesmo. Este decorreu sob a orientação pedagógica da Professora 

Mariana Pereira e a supervisão clínica da Enfermeira “P”, Especialista em EMC-PSC. 

No decorrer do estágio foi desenvolvido um Projeto de Intervenção em Serviço [PIS], 

baseado na metodologia de projeto, onde se procedeu às fases de diagnóstico de situação, 

planeamento, execução, avaliação e divulgação (Ruivo et al., 2010), dando cumprimento ao 

estipulado no artigo 20.º, nº 1 do DL n.º 115/2013, de 7 de agosto , o qual refere que é parte 

integrante do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre “Uma dissertação de natureza 
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científica ou um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados para este fim, ou um 

estágio de natureza profissional objeto de relatório final, consoante os objetivos específicos 

visados” (DL 115/2013, p. 4762). 

A temática escolhida para desenvolver o PIS relaciona-se com a “evacuação do doente 

critico da UCI - da segurança do doente à qualidade dos cuidados de enfermagem”, incluído na 

linha de investigação “Segurança e qualidade de vida”, de acordo com as recomendações para 

a UC Estágio Final. Delineou-se como objetivo geral para elaboração do PIS:  Definir e 

uniformizar os procedimentos da equipa multidisciplinar (Enfermeiros, Médicos e Assistentes 

operacionais) da UCI de forma a responder eficazmente a uma situação de emergência/ 

catástrofe, em caso de necessidade de evacuação dos doentes, de forma a garantir a segurança 

e manter a qualidade e continuidade dos cuidados de saúde. 

Segurança do Doente é definida pela Direção Geral da Saúde [DGS] como “a redução do 

risco de danos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo 

aceitável (DGS, 2011, p.14).  

As UCI devem estar preparados para uma situação de catástrofe/ emergência, quer seja 

interna ou externa, na qual haja necessidade de proceder à evacuação dos doentes internados, 

apesar de uma evacuação deste tipo ser invulgar, esta pode acontecer. Decidir iniciar uma 

evacuação, de um serviço tao específico como uma UCI, não é fácil, pois uma evacuação deste 

género envolve riscos associados ao doente critico, os quais carecem de cuidados especializados 

que envolvem um elevado número de profissionais e equipamentos. 

Neste contexto da possibilidade de ocorrência de catástrofes, acaba por ser fundamental 

que as unidades de saúde e institutos relacionados realizem de modo periódico uma análise e 

avaliação situacional com o intuito de se planear, de forma mais sistemática, e se preparar para 

uma possível resposta de emergência que possa condicionar de forma rápida e problemática o 

equilíbrio e desempenho dos serviços de saúde, dos profissionais envolvidos e os seus recursos 

(Ministerio de Sanidad Y Politica Social, 2010). 

A DGS desenvolveu em 2010 um Guia geral para a elaboração de um plano de emergência 

das unidades de saúde com o objetivo de “(...) estabelecer orientações práticas para os 

elementos responsáveis, em cada Unidade de Saúde, pela elaboração do Plano de Emergência, 
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reforçando a noção da importância de uma cultura de prevenção, de planeamento, de segurança 

e de gestão de risco” (DGS, 2010, p.7). 

A evacuação do doente crítico deve estar protocolada, as UCI devem dispor de um plano 

de evacuação, conhecido por todos os profissionais do serviço, onde estejam descritos 

comportamentos de atuação e de conduta, funções de cada elemento interveniente na evacuação 

e os critérios de evacuação dos doentes internados. 

De modo geral, todos os sistemas de evacuação devem incluir regras de atuação para as 

equipas multidisciplinares, uma definição clara sobre triagem e  prioridades (em função de cada 

da área a ser evacuada, as características dos doentes e disponibilidade de pessoal e 

equipamentos) e uma metodologia de transferência de doentes que tenha em conta todo esse 

conjunto de informações. 

Durante o estágio foi elaborada uma revisão sistemática da literatura [RSL] (Apêndice I), 

intitulada “Preparação e Competências dos Enfermeiros para atuarem em situações de 

catástrofe”. Foi considerado meritório e pertinente realizar um estudo de forma a sintetizar as 

evidências de investigações em relação ao nível de preparação e as competências necessárias 

para a atuação dos enfermeiros em situações de catástrofe, e quais as possíveis inter-relações 

entre os tópicos. 

Pretende-se com a elaboração deste relatório ilustrar o percurso formativo e o 

desenvolvimento de competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação Crítica, assim como as 

competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem. em contexto de uma UCI. Como 

objetivos específicos: 

 Apresentar e fazer uma apreciação do contexto clínico onde se realizou o estágio final 

e desenvolveu o PIS;  

 Apresentar o PIS, especificando as etapas da metodologia de projeto; nomeadamente o 

diagnóstico de situação, planeamento, execução, avaliação e divulgação; 

  Analisar, de forma fundamentada, crítica e reflexiva, o processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências comuns e específicas de EMC-PSC e as 

competências de Mestre em Enfermagem. 
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O presente documento, após introdução do mesmo e apresentação dos objetivos, encontra-

-se estruturado em quatro capítulos, iniciando este pela introdução onde estão descritos os 

objetivos. 

 O primeiro capítulo diz respeito à apreciação do contexto clínico, palco de todo o Estágio 

Final, no qual se descreve de forma sucinta e anónima, atendendo à Lei n.º 58/2019, de 08 de 

agosto - Lei da Proteção de Dados Pessoais, o seu enquadramento legislativo e organizacional, 

estrutura física, recursos físicos materiais e humanos, concluindo com uma análise sucinta sobre 

a gestão e produção de cuidados. 

No segundo capítulo é feito um enquadramento concetual e teórico o qual orientou e 

sustentou todo o desenvolvimento do PIS. 

No capítulo seguinte segue-se a descrição do PIS, onde é identificada a sua problemática, 

terminando com a interpretação e análise crítica das etapas que constituem a metodologia de 

projeto: diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento e execução, avaliação e 

resultados e por fim a sua divulgação. 

Por fim, e não menos importante, o quarto capítulo onde se explanará uma análise 

descritiva e uma reflexão crítica, sistemática e fundamentada do processo de aquisição, 

aprofundamento e desenvolvimento de competências, principalmente das competências 

comuns do Enfermeiro especialista, as competências específicas do Enfermeiro especialista em 

EMC, concretamente as competências inerentes ao EEEMC na vertente da PSC e as 

competências inerentes ao grau de Mestre em Enfermagem. 

Culmina-se este trabalho com uma síntese sobre o percurso formativo desenvolvido e das 

dificuldades sentidas, assim como uma reflexão critica final sobre o trabalho realizado e 

avaliação dos objetivos traçados para a elaboração do relatório.  

Este trabalho encontra-se elaborado segundo as Normas de Elaboração e Apresentação de 

Trabalhos Escritos da Escola Superior de Saúde do IPP (ESS, 2018) e normas de referenciação 

bibliográfica da “American Psychological Association”, 6.ª edição, e está redigido à luz do novo 

acordo ortográfico da língua portuguesa, à exceção das citações diretas, em que é mantido o 

texto original.
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 

 

Neste capítulo, iremos proceder a uma apresentação e apreciação do contexto clínico, 

onde decorreu o estágio final, descrevendo o seu enquadramento legislativo e organizacional, 

estrutura, recursos físicos materiais e humanos, concluindo com uma análise sucinta sobre a 

gestão e produção de cuidados. Esta descrição irá ser explanada de forma sumária, assegurando 

o anonimato do contexto, dando cumprimento à Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto - Lei da 

Proteção de Dados Pessoais. 

 

1.1. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE  

 

A população residente e abrangida por esta ULS apresenta uma grande dispersão 

geográfica, o que leva a consideráveis dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, 

especialmente no que diz respeito à população mais envelhecida em áreas com baixa densidade 

populacional.  

A área de influência incorpora uma superfície de 8.542,7 km2, correspondente a cerca de 

9,3% do território nacional. A área média das freguesias desta sub-região é de 137,8 Km2, 

bastante superior à média nacional (29,8 Km2). De acordo com os dados emanados pelo 

recenseamento censitário de 2011 a população da área de influência desta ULS era de 126.692 

habitantes e destes 30.492 tinham 65 ou mais anos (INE,2011).
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As últimas estimativas do Instituto nacional de estatística [INE] referem-se ao ano de 2019 

e apontavam para uma nova diminuição do efetivo populacional da região, estimando-se uma 

população total de 116 332 residentes e uma densidade populacional de 13,6 habitantes por 

Km². À população residente acresce a população flutuante, constituída essencialmente por 

estudantes, emigrantes e turistas, com os dados do INE a apontarem para uma população média 

de aproximadamente 116 444,5 habitantes durante o ano de 2019 (INE,2019). 

Relativamente aos dados preliminares dos censos de 2021 podemos observar um 

decréscimo, registando-se apenas 114.887 habitantes, não havendo ainda dados referentes à 

população com 65 anos e mais, no momento de redação deste relatório (INE,2021). 

A principal causa de mortalidade diz respeito às doenças cardiovasculares. 

A ULS supramencionada é uma entidade pública empresarial integrada no Serviço 

Nacional de Saúde, criada pelo Decreto-lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, com a alteração 

realizada em 2015 pelo Decreto-Lei no 12/2015 de 26 de janeiro, com o desígnio de tornar a 

articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde diferenciados mais 

eficaz, com o objetivo da melhoria da prestação de cuidados. 

Declara-se como instituição de referência na área da prestação de cuidados de saúde, focada 

na continuidade da qualidade e da eficiência e eficácia técnicas, bem como na sua 

responsabilidade social.  

A sua visão assenta no reconhecimento pela excelência clínica, procurando garantir a 

equidade e integração eficaz dos vários níveis de cuidados, e 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, 2021). 

No desenvolvimento da sua atividade, a ULS e os seus trabalhadores assumem uma atitude 

focada no doente “no profundo respeito pela dignidade da vida humana, no sentido da 

prevenção e promoção da saúde individual e da comunidade, na acessibilidade e equidade na 

prestação dos cuidados, bem como na obtenção de ganhos em saúde” (ULS, 2021), objetivando 

a melhoria progressiva do nível de todos os indicadores de saúde. 

Desenvolve a sua atividade em 3 níveis de prestação de cuidados: 
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 Cuidados de Saúde Primários 

 Cuidados de Saúde Hospitalares  

 Cuidados Paliativos  

Fazem parte integrante desta ULS treze unidades de cuidados de saúde primários, uma 

unidade de saúde familiar, 6 unidades de cuidados continuados integrados, três equipas 

Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos, sessenta e seis extensões de saúde e uma 

unidade cuidados de saúde hospitalar com um perfil médico-cirúrgico o qual assegura a 

prestação de cuidados diferenciados, onde se concentram recursos humanos e tecnológicos 

essenciais para que se verifique um nível de especialização dos serviços, associados a níveis de 

segurança e qualidade. 

A Unidade de Cuidados de Saúde Hospitalar dispõe de 215 camas, distribuídas pelas várias 

especialidades, mas, na sequência da evolução da pandemia e do consequente aumento do 

número de doentes positivos para severe acute respiratory syndrome coronavirus 19 [SARS-

COV-19], tem sofrido várias alterações, sendo o número de camas atualizadas e adaptadas de 

acordo com as necessidades.  

A Unidade de Cuidados de Saúde Hospitalar encontra-se organizada por 6 serviços 

clínicos:  

 Departamento da mulher e da criança- Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia;  

 Departamento de especialidades cirúrgicas- Bloco Operatório, Cirurgia de 

Ambulatório, Cirurgia Geral, Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia e Urologia;  

 Departamento de especialidades médicas- Cardiologia, Especialidades Médicas 

e Medicina Interna;  

 Departamento de meios complementares de diagnóstico e terapêutica- Anatomia 

Patológica, Imagiologia, Imunohemoterapia, Medicina Física e de Reabilitação e 

Patologia Clínica;  

 Departamento de saúde mental e psiquiatria- Psiquiatria e Psiquiatria da Infância 

e Adolescência;  
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 Departamento de urgência, emergência e anestesiologia- Serviço de 

Anestesiologia, Serviços de Urgência Básica, onde estão sediadas as ambulâncias de 

suporte imediato de vida [SIV] Serviço de Urgência Médico Cirúrgica, o qual dispõe de 

uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), integrada na Emergência 

Médica Pré-hospitalar, e Unidade de Cuidados Intensivos [UCI].  

 

1.2. UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS  

 

As UCI, são espaços onde se centralizam os meios humanos e técnicos adequados e 

necessários à monitorização continua, bem como o tratamento dos doentes com alto risco para 

a falência de órgão, ou condições potencialmente reversíveis. Identificam-se ainda pela sua 

missão e liderança, e, de modo geral, por possuir pessoal clínico próprio, a tempo inteiro, com 

o objetivo de garantir de forma autónoma e eficaz 24 horas por dia, sete dias por semana 

(Ministério da Saúde de Portugal [MS], 2013a).  

Segundo o MS (2013a) Medicina Intensiva é de índole multiprofissional e multidisciplinar, 

e tem como objetivo principal “prevenir a deterioração, suportar e recuperar funções vitais, de 

molde a criar condições para tratar a doença subjacente e, por essa via, proporcionar 

oportunidades para uma vida futura com qualidade” (p.49). Desse modo é essencial centralizar 

“competências, conhecimentos e tecnologias em áreas dotadas de modelos organizacionais e 

metodologias que as tornem capazes de cumprir aqueles objetivos” (MS, 2013a, p.49).  

As UCI podem ser classificadas de acordo com o nível de cuidados prestados, as técnicas 

utilizadas e as valências disponíveis para as quais estão preparadas e qualificadas, a fim de 

satisfazer e dar resposta aos pacientes e  níveis de cuidados necessários, devem ser regidas de 

modo apropriado para alocar os doentes no nível em que  os cuidados  sejam adequados às 

necessidades por si exigidas. 

De acordo com avaliação inicial dos doentes, bem como os níveis de cuidados necessários 

e as características para esta assistência,  são classificados e direcionados para a  UCI consoante 

a gravidade (MS, 2013a)  : 

Nível I (baixo-médio): Doentes que necessitam de monitorização continua e especifica por 

risco de desenvolver uma ou mais falências de órgãos, ou que estão a recuperar de condições 

mais críticas, nas qual estas condições requerem maior intensidade no nível de cuidado, bem 
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como maior atenção por parte da equipa, de modo que não possa ser gerido numa enfermaria 

comum. 

Nível II (alto): Doentes com falência aguda de órgãos vitais e/ou em elevadíssimo risco de 

vir a desenvolvê-la, inclui-se possível ameaça à vida, e pode vir a precisar, por exemplo, de 

algum nível de suporte respiratório, terapia substituição renal ou medicação vasoativa. 

Nível III (muito alto): Doentes com falência multiorgânica ou com elevado  risco de 

desenvolve-la, caraterizados como ameaça imediata e direta à vida, com necessidade de 

cuidados especializados, de complexidade muito elevada (Ex.: suporte hemodinâmico, suporte 

respiratório, terapia de substituição renal, etc.) 

As UCI podem ainda ser divididas e caracterizadas por  especialidades ou ramo de 

intervenção, que vão desde UCI neonatais e pediátricos, unidades de queimados, coronárias, 

unidades neurológicas, entre outras  (MS, 2013a). Estas unidades especificas  caracterizam-se 

por atender de modo especifico um grupo de comorbidades complexas, com alto nível de 

monitorização e especialidade por parte da equipa, onde se destacam as seguintes: 

 

1.2.1. Estrutura, recursos físicos e materiais 

 

De acordo com a classificação europeia definida pela European Society of Intensive Care 

Medicine [ESICM], emanada pelo MS (2013a) e assumida pelas ordens profissionais mais 

representativas da saúde, OE (2019) e OM (2018), esta UCI é classificada como nível III, 

classificação conferida tendo em conta as valências e recursos disponíveis, técnicas utilizadas 

e nível de cuidados prestados.  

Assim, este nível III pressupõe uma  

“Capacitação para fornecer os cuidados adequados aos doentes críticos de maior 
gravidade e complexidade, de acordo com o estado da arte e de forma continuada, 
incluindo ventilação mecânica invasiva, traqueotomias, monitorização 
hemodinâmica invasiva avançada, técnicas de suporte hemodinâmico, técnicas de 
substituição renal contínua e pode abranger realização de ECMO e neuro 
monitorização invasiva. Implica a existência de quadros próprios com equipas 
funcionalmente dedicadas (médica e de enfermagem), assistência médica garantida 
por intensivista em presença física nas 24h e no mínimo um enfermeiro qualificado 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 29 

 

por cada 2 camas. Pressupõe a possibilidade de acesso aos meios de monitorização, 
diagnóstico e terapêutica necessários e deve estar organizada equipa multidisciplinar 
e multiprofissional de cuidados com realização de visita médica diária e reuniões de 
morbimortalidade” (OM, 2018, p.6). 

Tal como tantas outras, no último ano, este serviço sofreu diversas alterações, quer 

estruturais quer a nível de recursos humanos, dadas as exigências da situação pandémica que o 

mundo vivência. 

Assistiu-se a uma situação de grande escassez de recursos humanos, a qual já se verifica 

há alguns anos e que se viveu este ano de uma forma mais acentuada. Para dar resposta a esta 

carência de recursos da UCI, a ULS procedeu à contratação de profissionais, enfermeiros, 

médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, recorrendo também à mobilidade de 

profissionais de outros serviços recorrendo a horas extra, sempre que necessário para assegurar 

e manter a qualidade dos cuidados. 

Durante o ano de 2020, de acordo com os dados cedidos pelo gabinete de estatística, a UCI, 

admitiu 310 doentes, 56,1% sexo masculino e 43,9% feminino, compilando uma taxa de 

ocupação de 42,4%, com uma demora média de internamento 5,38 dias e uma taxa de 

mortalidade de 25,3%. A faixa etária onde prevalece maior incidência de internamentos situa- 

-se entre os 50 e 79 anos de idade. Dos doentes internados na UCI, 41% são provenientes do 

serviço de urgência.  Os principais diagnósticos de admissão no serviço relacionam-se com 

Sépsis, pneumonia por COVID 19, insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda e doença 

pulmonar obstrutiva crónica. 

A UCI, divide-se em dois setores, situados em pisos diferentes, cada um composto por 

quatro unidades de cuidados críticos. Tal como preconizado pelas recomendações técnicas 

emanadas pela Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS] (2013) as salas são amplas, 

em Open Space. Esta tipologia permite a vigilância e monitorização visual de todos os doentes 

garantindo, de forma célere, o tratamento e assistência à PSC (ACSS, 2013).  

As camas são separadas por barreiras moveis “cortinados” que proporcionam a privacidade 

dos doentes, ficando a descoberto a sua parte frontal, o que permite o contacto visual com o 

doente. 

Ambas as salas dispõem de janelas e luz natural, tal como recomendado pela ACSS (2013) 

com o intuito de manter os ritmos circadianos, essenciais na recuperação dos doentes. 
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Esta disposição é sustentada em evidência recente (Marshall et al., 2017) que defende um 

mínimo de 6 camas por espaço comum, para potencialização da eficiência e economia de escala, 

e um máximo de 12 camas para otimizar a vigilância e observação direta.  

Todas as áreas clínicas, específicas de cada doente, são dotadas de ventilador, com 

capacidade para efetuar ventilação invasiva ou não-invasiva, bombas e seringas infusoras, 

monitorização base invasiva e/ou não invasiva, com possibilidade de adicionar equipamento e 

monitorização adicional sempre que a situação clínica o exija, como por exemplo, 

monitorização da Pressão intracraniana [PIC] e índice bispectral  [BIS], ou mesmo 

monitorização invasiva, recorrendo ao sistema PICCO [Pulse Contour Cardiac Output]. Em 

todas as áreas clínicas do doente podem-se realizar terapias de substituição função renal 

[TSFR], recorrendo a máquinas, com sistema PRISMAFLEX, as quais disponibilizam todas as 

modalidades de TSFR e troca de plasma terapêutica sem equipamento adicional. 

Durante a pandemia, a UCI, recorreu à ocupação de enfermarias do hospital, onde a 

atividade foi suspensa ou restringida temporariamente, e chegou a ter capacidade de 16 camas 

(oito camas estipuladas a doentes COVID-19 e oito direcionadas para outras patologias). 

Estando neste momento em curso obras de remodelação deste serviço, a UCI está 

capacitada apenas para internamento de oito doentes, direcionados para patologias que não 

sejam COVID-19. 

 

1.2.2. Recursos humanos 

 

A constante restruturação dos espaços físicos levou também a uma adequação e aumento 

de recursos humanos.  

Durante o período em que decorreu o estágio final, a equipa da UCI era constituída por:  

 Oito médicos, dos quais cinco especialistas em medicina interna com 

subespecialidade em medicina intensiva, um em formação para a subespecialidade e 

dois em formação na especialidade de medicina intensiva.  



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 31 

 

 Vinte e quatro enfermeiros, dos quais onze possuem especialização em 

enfermagem. Um Enfermeiro em funções de chefia, especialista em EMC, dez 

Enfermeiros Especialistas na prestação direta de cuidados, dos quais quatro especialistas 

em EMC, cinco em Enfermagem de Reabilitação e um em Enfermagem em Saúde 

Comunitária. Ausentes por licenças ou atestados médicos estavam dois enfermeiros. 

Integravam a equipa mais três enfermeiros, que se encontravam mobilizados de outros 

serviços, os quais vieram dar apoio à equipa, devido a situação de exaustão e défice de 

dotações seguras em altura de surto pandémico.  

Integra o grupo de Formação um enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação, e ao Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos [GLPPCIRA] pertence um enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação. Faz parte da equipa de VMER e SIV em simultâneo um 

enfermeiro Especialista em EMC. 

 Doze assistentes operacionais. 

 Uma assistente técnica em horário laboral normal. Nos turnos da tarde e da noite 

o apoio administrativo é realizado pelas assistentes técnicos do serviço de urgência.  

A dimensão da equipa de Enfermagem, de acordo com os critérios da OE (2019a), no 

âmbito do Regulamento da Norma de Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de 

Enfermagem, demonstra sub dotação de Enfermeiros Especialista em EMC, os quais deviam 

ser pelo menos 50% da totalidade dos enfermeiros afetos à prestação direta de cuidados (OE, 

2019a). 

 

1.2.3. Gestão e produção de cuidados 

 

Relativamente, ao trabalho efetivado pela equipa de enfermagem na UCI. este encontra-se 

organizado em três turnos: Manhã (8-16:30), Tarde (16-24h) e Noite (23:30-8:30) onde o tempo 

sobreponível é utilizado para a passagem de turno. 

O trabalho da equipa de enfermagem é planificado por equipas, tendo em conta alguns 

critérios, como a experiência profissional e a formação especializada. Em todos os turnos estão 
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escalados quatro enfermeiros, exceto durante o turno da manhã, de segunda a sexta-feira, em 

que estão cinco, onde está presente o enfermeiro em funções de chefia. 

A um dos enfermeiros é atribuído a função de chefe da equipa, que, na ausência do 

enfermeiro em funções de chefia, além da prestação de cuidados, assume em simultâneo as 

funções de gestão e coordenação de turno. Geralmente, o enfermeiro que assume esta 

responsabilidade de chefe de equipa, é um Enfermeiro Especialista, podendo por vezes ser 

assumido por um Enfermeiro Perito. Nos dias de pedido de farmácia e de algum material de 

uso clínico, fica em supranumerário, assegurando apenas esta função.  

Além disso, também lhe é delegado a distribuição dos doentes por turno, tendo em conta o 

método individual de trabalho, onde a prestação de cuidados é mais personalizada e 

diferenciada, promovendo a comunicação entre os intervenientes no processo de cuidar. Apesar 

do método de trabalho praticado, evidencia-se uma grande interajuda entre todos os elementos, 

corroborando, deste modo, o trabalho em equipa. 

A distribuição de enfermeiros é feita, respeitando o rácio Enfermeiro/Doente de 1:2, apesar 

da legislação defender que em unidades destas características (nível III) os rácios a serem 

respeitados deverão ser de 1:1 (OE, 2019a; OM, 2018). 

O Therapeutic Intervention Scoring System-28 [TISS- 28] é um dos indicadores de gestão 

usado para calcular a carga de trabalho de enfermagem. Este é um sistema de medida de 

gravidade e de quantificação da carga de trabalho de enfermagem utilizado em UCI, criado em 

1974, atualizado em 1983, e validado para a população portuguesa por Moreno e Morais em 

1997, o qual se baseia na quantificação das intervenções terapêuticas, segundo a sua 

complexidade, grau de invasividade e tempo dispensado pela enfermagem para a realização de 

determinados procedimentos no doente crítico (Moreno e Morais, 1997). 
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2. ENQUADRAMENTO CONCETUAL E TEÓRICO 

 

Neste capítulo pretende-se fazer o enquadramento conceptual e teórico que ancorou a 

realização deste relatório, tanto na conceção do PIS como no processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências, onde serão abordados os conceitos relativos à qualidade e 

segurança do doente, considerados essenciais na temática da Evacuação do Doente Crítico de 

uma UCI.  Será ainda descrita a Teoria da Sabedoria Clínica em Cuidados Agudos e Críticos 

de Patricia Benner, Patricia Kyriakidis e Daphne Stannard (2011) e a sua interligação com 

todo o percurso académico aqui descrito. 

 

2.1. CATÁSTROFE E EMERGÊNCIA 

 

A catástrofe é definida pela Lei de bases da Proteção Civil — DL n.º 27/2006, no seu artigo 

3.º, ponto 2 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” (OE, 2018, 

pp.19362-19363). 

A OMS define uma catástrofe como uma ocorrência que perturba as normais condições de 

existência e causa um nível de sofrimento que excede a capacidade de ajustamento e 

adaptabilidade da comunidade afetada (Al-Dahash, Thayaparan, & Kulatunga, 2016), onde, do 

ponto de vista do ramo da saúde se pode dizer que um desastre é um evento onde o número de 

vítimas e as necessidades médicas excedem as capacidades dos indivíduos e do próprio sistema 

de saúde existente (Goniewicz, Goniewicz, Burkle, & Khorram-Manesh, 2021).
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Desastres e catástrofes naturais inesperados, como terramotos, grandes tempestades, fortes 

ondas de calor ou frio, mudanças bruscas na temperatura, surgimento de novas doenças, ou 

variações das existentes, ou mesmo incêndios, requerem preparação e planeamento para 

abordar lacunas de conhecimento que podem afetar negativamente os pacientes vulneráveis, 

como os criticamente doentes, e os mais frágeis, como bebés e idosos (Gray, Thomas, Burns, 

& Umoren, 2019) 

Grandes desastres e eventos adversos inesperados podem destruir ou danificar hospitais 

importantes e exigem técnicas e preparação prévia, tanto para o cuidado, como para possíveis 

evacuações ou transferência do paciente (Espiritu, Patil, & Cruz, 2014; Nagata, Himeno, & 

Himeno, 2017; VanDevanter, Raveis, Kovner, McCollum, & Keller, 2017), com comandos 

claros, estrutura, suprimentos e equipamentos adequados, e métodos para garantir a consciência 

situacional, para além de coordenação e flexibilidade nas mais diversas vertentes (FEMA, 

2008). 

Em 2009 o ICN e a OMS publicaram a primeira edição do Quadro de Competências de 

Enfermagem em catástrofe, onde destacaram, entre outras coisas, os enfermeiros, como o maior 

grupo de profissionais de saúde que desempenham papéis vitais quando ocorrem catástrofes, 

onde são os primeiros a responder, realizar triagem e prestar cuidados, e muitas vezes mesmo 

com recursos limitados, coordenam os cuidados e serviços, além de serem os principais 

fornecedores de informação, educação, e conselhos aos doentes e familiares nas mais diversas 

situações (Amberson, Wells, & Gossman, 2020).  

Os enfermeiros são a coluna vertebral do sistema de saúde e, portanto, estes sistemas de 

saúde e esta prestação de cuidados só são bem-sucedidos quando os enfermeiros têm as 

competências, habilidades e experiência para responder de forma rápida e eficaz, 

principalmente em situações críticas de catástrofes (OE, 2015c). 

O ICN  e a OMS, reconhecem a necessidade urgente de acelerar os esforços para capacitar 

enfermeiros em todos os níveis para proteger as populações, limitar lesões e mortes e manter o 

funcionamento do sistema de saúde e bem-estar da comunidade, em meio a contínuas ameaças 

à saúde e desastres. 

A literatura sobre resposta eficaz a catástrofes, emergências e competências de enfermagem 

neste contexto expandiu-se exponencialmente na última década, e estas competências têm sido 
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introduzidas na formação contínua e no desenvolvimento do curricular em todo o mundo (ICN, 

2019). 

 

2.2. TIPOS DE RISCOS 

 

Vários estudos, (Bagaria, Heggie, Abrahams, & Murray, 2009; Sternberg, Lee, & Huard, 

2004; Tanigawa, Hosoi, Hirohashi, Iwasaki, & Kamiya, 2012) relacionados com o  tema de 

evacuações hospitalares verificaram que ocorreram, e continuam a ocorrer os mais diversos 

motivos para tais evacuações, desde incêndios internos, ou nas imediações, explosões, 

terramotos, cheias e inundacoes, furacões, entre outros, que podem causar uma  evacuação 

parcial, ou, muitas vezes, sendo mesmo necessário a evacuação total dos hospitais. 

Estes tipos de risco podem ser classificados de acordo com (Rico et al, 2015) e de modo 

mais direto em 2 subtipos: Os de Origem Natural, onde se destacam os terramotos, tsunamis, 

erupções vulcânicas, furacões, inundações, movimentos de terra, secas, fortes ondas de calor 

e/ou frio e epidemias. E os chamados “manufaturados”, onde se destacam as guerras 

(terrorismo), explosões, incêndios, acidentes diversos, poluição e colapsos. 

Existe uma dualidade de opiniões sobre a principal causa da evacuação hospitalar, mas 

alguns estudos destacaram o fogo e as substâncias perigosas, como as causas manufaturadas, 

que obrigam a maioria dos hospitais a executar os seus planos de evacuação, e os terramotos 

aparecem como a primeira causa de origem natural (Bagaria et al., 2009; Rico et al, 2015; 

Sternberg et al., 2004). 

Entretanto,  a DGS, define o risco como “(...) a combinação da probabilidade de ocorrência 

do perigo e da gravidade das suas consequências. A crise não é mais que a concretização de um 

risco com consequências graves numa dada população”(DGS, 2010, p.5). 

De acordo com a DGS (2010) os riscos podem ser definidos de uma forma mais ampla 

como: 

“‐ os de origem natural, que são provocados por situações meteorológicas extremas 
(inundações, estados de seca e avalanches) e os fenómenos sísmicos.   

‐ os riscos resultantes do desenvolvimento tecnológico, em que se incluem: 
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‐ os incêndios urbanos e florestais;   

‐ o colapso de edifícios. 

‐ os acidentes com transportes individuais ou colectivos urbanos e interurbanos 
(subterrâneos, terrestres, aquáticos ou aéreos).                                                                                                                              

 ‐ os acidentes industriais (com materiais e gases tóxicos) e os acidentes nucleares 
incluídos nos riscos Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico (NRBQ). 

 ‐ as catástrofes relacionadas com o comportamento humano:                                                    

‐ circuitos automobilísticos e festivais aeronáuticos; 

‐ espectáculos pirotécnicos; 

‐ actos de terrorismo e eventos bélicos; 

‐ manifestações culturais, artísticas e políticas. 

‐ as ameaças ou acontecimentos de Saúde Publica” (DGS, 2010, p.5). 

 

Neste contexto, uma vez identificados os possíveis riscos, o estudo e a implementação de 

eventuais medidas de prevenção devem ser iniciados, principalmente através da elaboração de 

alertas, sistemas de gestão de crises e procedimentos específicos para cada caso. A DGS (2010) 

destaca que estes procedimentos, após criados devem ser submetidos a constante avaliação para 

verificar e atualizar a sua praticabilidade e eficácia. 

 

2.3. PLANO DE EVACUAÇÃO 

 

A Identificação e análise dos riscos é um dos primeiros passos a seguir na elaboração e 

desenvolvimento de um plano de evacuação de emergência hospitalar, onde a identificação de 

riscos potenciais com capacidade para gerar graves acidentes, situações de catástrofe e crise 

devem ser analisados de acordo com o tipo de risco.  

Ainda em relação a crise, a DGS (2010), destaca que: 

“Em cada estabelecimento deve haver uma organização prevista em caso de crise. A 
existência de uma célula de prevenção e gestão de crise é essencial para fazer face a 
uma situação excepcional. A organização em gestão de crise não se improvisa. Em 
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situação de crise, cada palavra conta. A informação e a comunicação são elementos 
estratégicos essenciais”(DGS, 2010, p.5). 

E, de modo a simplificar e facilitar o processo de desenvolvimento do plano em relação 

aos riscos, a DGS (2010) recomenda a estreita colaboração entre os serviços disponíveis, como 

o Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM], Bombeiros, e outros institutos e entidades, 

bem como o Serviço Municipal de Proteção Civil, pois estes podem ser uma grande ajuda, tanto 

na preparação como na implementação  e execução do mesmo. 

Dada a natureza inesperada das catástrofes, existe um processo de contínua necessidade de 

preparação e formação em catástrofe, de forma a promover a prontidão na resposta  e segurança 

na atuação. Esta preparação e formação eficazes requerem uma atenção primorosa relacionada  

aos objetivos e ferramentas de aprendizagem para ajudar os profissionais envolvidos a alcançar 

e manter a sua preparação (Gray et al., 2019). 

Neste contexto permanente da possibilidade de ocorrência de catástrofes, acaba por ser 

fundamental que as unidades de saúde e institutos relacionados realizem de modo periódico 

uma análise e avaliação situacional com o intuito de se planear, de forma mais sistemática, e se 

preparar para uma possível resposta de emergência em qualquer um dos cenários acima 

destacados, ou mesmo, em outro que possa condicionar de forma rápida e problemática o 

equilíbrio e desempenho dos serviços de saúde, dos profissionais envolvidos e os seus recursos 

(Ministerio de Sanidad Y Politica Social, 2010). 

Se ainda tivermos em conta que a maioria das UCI e serviços de saúde, em geral, já 

funcionam com a capacidade máxima (ou muito próxima) da mesma, a necessidade de 

preparação prévia, e planos estratégicos para possíveis contextos agravados e situações de 

emergência torna se essencial e indispensável, com normas e regras específicas de atuação 

relacionadas aos diversos grupos e profissionais (González-Romero, Martín-Santana, Santana-

Padilla, & Santana-Cabrera, 2018). 

Tendo em conta estas informações e os possíveis cenários a DGS desenvolveu em 2010 

um Guia geral para a elaboração de um plano de emergência das unidades de saúde que: 

“(...) pretende estabelecer orientações práticas para os elementos responsáveis, em 
cada Unidade de Saúde, pela elaboração do Plano de Emergência, reforçando a 
noção da importância de uma cultura de prevenção, de planeamento, de segurança e 
de gestão de risco, peças estruturais necessárias a uma acção coordenada, integrada, 
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eficaz e eficiente por parte de todos os profissionais da instituição, que venha a estar, 
eventualmente, afectada por uma crise” (DGS, 2010, p.7). 

Onde o plano de emergência deve ser adaptado e direcionado às necessidades e implicações 

de cada unidade de saúde, com o objetivo de ajudar a lidar com eventos com graves 

consequências (crise), em que a capacidade de cuidados e serviços imediatos da unidade de 

saúde e dos seus colaboradores é excedida. 

O Guia (DGS, 2010)  destaca as principais características de uma crise sanitária, com foco 

na incerteza e sensação geral de perda de controlo, desgaste nas relações inter e intra‐pessoais, 

com grande impacto negativo, e grande urgência na resposta, o que é agravado pela dificuldade 

em executar tarefas do dia-a-dia, pois muitas vezes decorre de algum evento de baixa 

probabilidade, onde existem ameaças específicas que não foram identificadas precocemente. 

Neste contexto específico de crise, o plano pretende informar os profissionais no sentido 

da ação a ser tomada, e preparar os meios necessários para uma resposta coordenada em caso 

de alerta, pois a própria eficácia do plano é condicionada por diversos fatores, bem como a 

antecipação e a comunicação entre os profissionais. Segundo a DGS (2010), um plano de 

emergência deve prever 12 itens: 

“a) modalidade de activação e desactivação do Plano 

b) activação do Gabinete de Crise 

c) segurança periférica e controle dos acessos 

d) organização da circulação externa da US e do estacionamento 

e) mobilização do pessoal hospitalar 

f) mobilização do material e logística de Crise 

g) acolhimento de vítimas em grande número, assim como de doentes 
potencialmente    contaminados 

h) acolhimento e orientação das vítimas 

i) acolhimento e informação das famílias 

j) comunicação de crise 

l) evacuação parcial ou total em caso de acidente interno (Plano de Emergência 
Interno) ; 
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m) alternativas de funcionamento em caso de incidente com a rede energética, de 
telecomunicações e de gases medicinais”(DGS, 2010, p.8). 

 

E as possíveis soluções desenvolvidas e encontradas em cada unidade de saúde devem ser 

ajustadas ao seu objetivo, tanto local, quanto regional, bem como à sua capacidade de resposta. 

Segundo a DGS (2010) a elaboração prévia do plano deve seguir três passos, o primeiro 

caracteriza-se pela auto‐avaliação dos recursos humanos, equipamento e materiais disponíveis; 

o segundo pela definição de um catálogo de possíveis riscos; e por último, uma reflexão em 

relação às respostas possíveis e adequadas através da análise específica da recomendação para 

cada caso e etapa, com o principal objetivo permitir que a unidade de saúde lide com uma 

situação de crise excecional, e continue com os cuidados de saúde necessários, além de 

preservar a segurança dos doentes e dos profissionais. 

Neste contexto de preparação e planeamento, alguns profissionais ganham destaque por se 

encontrarem na linha de frente para a atuação, como é o caso dos enfermeiros, que são 

essenciais no cuidado primário, transferência, tratamento, liderança, educação para saúde, além 

de representarem o maior grupo de prestadores de cuidados de saúde no hospital, a qualquer 

hora do dia, a qualquer dia da semana, envolvidos nos diversos tipos de evacuação, e presente 

em todas equipas de saúde (Baack & Alfred, 2013; Labrague, Hammad, & Gloe, 2018). 

 

2.4. PRIORIDADE DE EVACUAÇÃO E TRIAGEM  

 

Em contexto de crises catastróficas, com grande probabilidade de existirem vítimas em 

massa, um elevado índice de doentes  e um alto risco de sobrelotação das unidades de saúde, 

bem como rápida propagação de doenças (em casos de risco biológico e infeccioso), requer 

uma reflexão imediata com o objetivo de avaliar e determinar o nível inicial de proteção 

necessário na unidade de saúde, bem como a rápida ativação do plano operacional a seguir.  

Por todo o mundo a existência de uma “Norma Básica” sobre autoproteção dos centros, 

estabelecimentos e dependências dedicadas a atividades de proteção e cuidados em saúde, bem 

como um possível método de funcionamento e planos em situações de emergência, constituí-se 

praticamente uma obrigação legal, o que garante a todos os cidadãos e pacientes, bem como 

para os funcionários e colaboradores, níveis adequados de segurança, eficácia e coordenação 
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clínica e administrativa em matéria de prevenção e controlo dos riscos (DGS, 2010; Palacios et 

al., 2010).  

Além disto, o facto de se estabelecer a obrigação de elaboração, implementação e 

manutenção dos planos de autoproteção, focado nas ações antes da ocorrência de tais situações, 

como um ato prévio de análise e avaliação de riscos, e de adoção de medidas preventivas e 

controlo de possíveis riscos e falhas, bem como a integração de ações de emergência em 

Proteção Civil correspondentes, são fatores essenciais para o sucesso de tais medidas. Pois pode 

ser necessário, mesmo que em última medida a evacuação "Movimento de ocupantes de um 

edifício, para uma zona de segurança, em caso de incêndio ou de outros acidentes, que deve ser 

disciplinado, atempado e seguro" (Ministério da administração Interna [MAI], 2008), e se for 

realmente necessário, é preciso partir de duas premissas que são fundamentais: uma, que é a 

ordem no processo, e outra, que tem normas pré-estabelecidos e conhecidas por todos 

(VanDevanter et al., 2017).  

E isto deve se principalmente pelo tempo limitado que se dispõe no caso de ser necessário 

evacuar os doentes, e as possíveis reações de pânico, que são comuns em casos de situçóes de 

catástrofe e emergência. Além disso, qualquer incidente que possa exigir a evacuação de uma 

UCI, por exemplo, pode acontecer em momentos em que pode haver uma escassez de pessoal, 

por isso é de vital importância que todos os colaboradores, sobretudo a equipa de enfermagem, 

conheça o básico do plano de evacuação (Daugherty & Rubinson, 2011; Koyama et al, 2011; 

Orlando, Bernard & Mathews, 2008). 

De modo geral, todos os sistemas de evacuação devem incluir regras de atuação para as 

equipas multidisciplinares, uma definição clara sobre triagem e  prioridades (em função de cada 

da área a ser evacuada, as características dos doentes e disponibilidade de pessoal e 

equipamentos) e uma metodologia de transferência de doentes que tenha em conta todo esse 

conjunto de informações. 

Por este motivo todas as UCI deveriam de dispor de um plano de evacuação, conhecido 

por todos os profissionais do serviço, onde estejam descritos comportamentos de atuação e de 

conduta, funções de cada elemento interveniente na evacuação e os critérios de evacuação dos 

doentes internados. 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 41 

 

Neste sentido, a triagem é um método que tem sido usado, de modo clássico na medicina 

de emergência para a identificação, seleção e classificação dos doentes e suas prioridades de 

atendimento de acordo com as hipóteses de sobrevivência, onde todo o sistema de emergência 

de saúde fala a mesma língua, no que diz respeito a prioridade e ordem de atendimento das 

vítimas.  

O sistema de triagem “Simple Triage And Rapid Treatment” [START], isto é, triagem 

simples e tratamento rápido, foi concebido com o objetivo de se realizar uma rápida avaliação 

das vitimas,em incidentes com múltiplas vítimas, classificando-as em quatro categorias de cores 

que indicam o nível de urgência necessária no atendimento. 

 

Figura 1. Modelo de Triagem START 

 
Adaptação do Algoritmo de Triagem START (JENKINS et al, 2008). Retirado de (DGS, 2010) 

 

Entretanto, quando se trata de evacuação de uma UCI, o sistema de triagem tenta priorizar 

a transferência daqueles pacientes com maiores possibilidades de sobrevivência, o que exige 

menos suporte vital (Murphy & Foot, 2011).  
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É importante destacar a necessidade de se realizar estas atividades de evacuação de modo 

preventivo (simulacros) antes do aparecimento de uma situação de catástrofe, incluindo os 

possíveis suportes vitais, que poderão ser exigidos nestes momentos críticos. Este tipo de 

exercicio deve ser realizado em condições normais de cuidados médicos e não já em situações 

de emergência (Iserson, 2013; Uppal et al., 2013). 

Decidir iniciar uma evacuação, de um serviço tao específico como uma UCI, não é fácil, 

pois uma evacuação deste género envolve riscos associados ao doente critico, os quais carecem 

de cuidados especializados que envolvem um elevado número de profissionais e equipamentos. 

A evacuação do doente crítico deve estar protocolada, a equipa que procede à mesma deve 

ser constituída, preferencialmente, por médico e enfermeiro, acompanhados de equipamentos 

de suporte vital, monitor/ desfibrilhador e medicação de emergência necessários para manter a 

qualidade dos cuidados inerentes ao doente. 

Perante um incidente, a nível interno, que obrigue a uma evacuação, esta deve ser feita de 

preferência na horizontal, recorrendo a zonas de refúgio situadas no mesmo piso, e se possível, 

efetuada na cama do doente. O problema agrava  quando se trata de uma evacuação vertical 

(para andares inferiores) (King et al., 2016). 

A presença de uma equipa intensivista 24h/dia, a existência de protocolos básicos e equipas 

de emergência médica também são necessárias para o caso de evacuação de emergência em 

catástrofe, e devem fazer parte de qualquer Plano de Emergência e Autoproteção, que deve 

ainda, ser conhecido por toda a equipa, atualizado, e incluído como um indicador de qualidade 

a ser cumprido. Além disso, deve-se também ter em conta, que em casos de desastres de tal 

magnitude, é imensamente provável que haja um número considerável de vítimas graves, que 

devem ser atendidos nas unidades de saúde, para as quais estas devem estar preparadas 

(Iwashyna, Christie, Moody, Kahn, & Asch, 2009). 

Em suma, a existência de um Plano de Emergência e Autoproteção na UCI que contemple 

a evacuação dos doentes, tendo em conta uma triagem de prioridades , realizado 

antecipadamente ao aparecimento de possíveis catástrofes, é uma necessidade inevitável num 

sistema de saúde de qualidade, cuja eficácia deve ser validada, atualizada e confirmada 

periodicamente, principalmente com o desenvolvimento de medidas de treino e simulações. 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 43 

 

Um plano de evacuação de doentes criticos de uma UCI deve ser visto como um indicador 

de qualidade  (Palacios et al., 2010). 

 

2.5. EVACUAÇÃO DA UCI 

 

Nas últimas décadas, diversas publicações relacionadas com catástrofes e a sua influência 

nos sistemas de saúde enfatizam a importância da existência e da criação de planos e 

procedimentos para evacuação em UCI. Os doentes internados neste tipo de unidades são 

especialmente vulneráveis, ficando ainda mais, aquando uma ocorrência de incidente deste tipo, 

pois são clinicamente mais frágeis e os seus cuidados e evacuação requerem equipamento 

especial e perícia. Coordenação e monitorização insuficiente dos recursos e do doente durante 

a evacuação são frequentemente citados como razões para a deterioração clínica durante o 

transporte (Farmer & Carlton, 2006; Koyama et al, 2011; Orlando et al., 2008).  

As UCI devem estar preparadas para a ocorrência de um incidente (interno ou externo) 

onde haja a  necessidade de evacuar os doentes, que pelo facto de estarem internados em UCI, 

já são doentes críticos. Podemos destacar o caso do 11 de setembro nos EUA, ou mesmo o 

Furacão Katrina como exemplo de desastres que necessitaram de um rápido e eficiente plano 

de evacuação para doentes internados em UCI (Farmer & Carlton, 2006; Koyama et al, 2011; 

Orlando et al., 2008). 

No entanto, a literatura sobre o tema da elaboração e execução de planos de evacuação de 

doentes críticos não é muito extensa (Blake et al, 2012).  

Palácios et al.(2010) no seu trabalho demonstra e discorre sobre o processo de 

desenvolvimento de um plano de evacuação focado em UCI, onde destaca a importância da 

formação de um grupo de trabalho de gestão de crises, com comités específicos, cujas funções 

são monitorizar, acompanhar e planear processos vínculados a quadros de catástrofes, a fim de 

manter e proporcionar condições de máxima segurança das unidades de saúde e, assim, garantir 

a segurança não só dos doentes, mas também dos colaboradores envolvidos no processo, 

familiares e acompanhantes, através da elaboração, implementação e controlo de qualidade dos 

processos vinculados as condições de Emergência e autoproteção.  
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Nestes comités, a existência de membros específicos e com formações próprias deve ser 

prioridade, onde destacam a importância da existência de um médico e enfermeiro intensivista.  

Palacios et al.(2010)  propõe a aplicação de algumas medidas, como a classificação dos doentes 

por prioridade em caso de evacuação, locais de refúgio em caso de  evacuação interna, e locais 

de acolhimento  para os doentes  mais graves no caso de se realizar uma evacuação horizontal, 

com condições minimas adequadas para receber os doentes. 

Basicamente dois critérios de classificação foram estabelecidos, o primeiro, relacionado 

com a necessidade terapêutica dos doentes, e o outro pela necessidade de equipamentos de 

suporte a vida.  Quatro possíveis níveis/grupos de pacientes foram desenvolvidos de acordo 

com os critérios (Tabela 1), que deverão então ser revistos de modo diário, onde o grupo 1 será 

o primeiro a ser evacuado, seguido pelo 2, e assim por diante de acordo com a (Tabela 2). 

Tabela 1. Classificação dos grupos de evacuação 

Grupo Suporte Vital 

A Suporte Total 

 

B 

 

Suporte Total, exceto reanimação cardiopulmonar. 

 

C 

 

Divididos em 5 subgrupos: 

 

C.1. Medidas Invasivas condicionadas 

- Doente encontra-se em fase terminal da sua doença. Pode ser 

necessário ventilação mecânica, ou outro suporte vital. 

 

C.2. Sem medidas Invasivas Consensuais 

- Pode incluir oxigenoterapia, fisioterapia, e controlo de secreções 

respiratórias, ventilação não invasiva, entre outros. 

 

C.3. Sem incorporação de novas medidas 

- Pacientes com evolução desfavorável, com recuperação 

improvável 
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C.4. Retirada de todas as Medidas, exceto as básicas e ventilação 

mecânica 

- Pacientes sem expectativa de recuperação 

 

C.5. Retirada de ventilação mecânica 

- Retirada gradual ou imediata de suporte respiratório. 

 

D 

 

Morte encefálica 

- Retirada de todas as medicas (exceto em caso de doação de 

orgaos) 

Retirado e adaptado de (Palácios et al., 2010) 

 

Tabela 2. Classificação de Ordem de Evacuação 

1 Grupo “A” 

- Conscientes, que não precisam de ventilação mecânica e medicação 

vasoativa 

 

2 

 

Grupo “A” 

- Conscientes, mas precisam de algum nível de oxigenoterapia, 

ventilação (mecânica ou não), e catecolaminas. 

 

3 

 

Grupo “B”. “C1” e “C2” 

- Não conscientes (precisam de sedação), necessitam de ventilação 

mecânica de alta concentração de oxigénio, e doses elevadas de 

catecolaminas. 

 

4 

 

Restantes Grupos (C3, C4, C5 e D) 

 

  Retirado e adaptado de (Palacios et al., 2010) 

 

Palacios et al. (2010) destaca as seguintes recomendações  como permissas essenciais 

para  garantir uma evacuação ordenada e segura: 
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-Manter a calma e não fomentar situações que possam se alarmar; 

-Orientar e prestar auxílio até as vias de evacuação, com rapidez e sem gritos; 

-Não levar objetos pessoais durante a evacuação para agilizar o processo; 

-Não tentar recuperar objetos que venham a cair no processo; 

-Promover auxílio mútuo; 

-Não reentrar na zona evacuada; 

-Fechar portas/janelas que se encontrem no trajeto da evacuação; 

-Acompanhar as pessoas evacuadas até o ponto correspondente; 

-Manter a ordem e a tranquilidade; 

-Ao fim da evacuação, verificar se não houve ausências; 

-Manter a linha telefónica livre e comunicar que a zona foi evacuada; 

-Quando evacuada, ficar uma pessoa a entrada da zona afim de impedir a entrada 

de pessoas que não pertençam a equipa de emergência (Palacios et al., 2010). 

 

Embora, se pense que uma evacuacao de um hospital seja remota, em caso de catástrofe, 

pode ser necessária esta medida (Palácios et al., 2010), e a dificuldade de realização deste 

processo não pode servir como desculpa para não se desenvolver um plano para a sua possível 

execução (Santos, 2019). Apesar das possíveis consequências, estas medidas contribuem para 

evitar que a catástrofe seja ainda maior. 

Mesmo com todos esses pressupostos, é pouco provável que numa situação de emergência, 

todos os passos sejam seguidos de modo efetivos, pois a necessidade de triagem e priorização 

dos pacientes torna-se de imensa importância, entretanto, existem questões éticas a serem 

colocadas no seguimento destas atitudes, e nestas circunstâncias, pois os profissionais de saúde 

podem ter consigo dilemas éticos relativos ao direito à vida. No entanto (Palacios et al., 2010) 

destaca que em situação de catástrofe pode não haver tempo ou possibilidades de salvar a todos, 

entretanto, as questões éticas e deontológicas irão permanecer. 

E neste contexto específico, o processo de treino e simulação de preparação e evacuação 

do doente com a utilização de equipamento de transporte real pode aumentar a probabilidade 

de desempenho individual bem sucedido, bem como da cooperação em todo o sistema. Pouco 

se sabe sobre a preparação ou o desempenho de evacuação eficaz e segura de doentes criticos 

durante desastres, pois as unidades de cuidados intensivos raramente consideram os desafios de 
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mover um doente gravemente doente dentro ou fora do hospital no caso da sua unidade se tornar 

incapaz de suportar cuidados adequados (King et al., 2016).  

Embora alguns dados apontem para a familiarização dos profissionais da UCI com uma 

evacuação horizontal (no mesmo piso/andar), estes estão menos familiarizados com o 

transporte vertical (mover para o piso/andar de cima ou de baixo), especialmente em situações 

de catástrofe que possam vir a requerer o transporte através de escadas (King et al., 2016). Os 

doentes críticos internados numa UCI tem muitas caracteristicas em comum, como ventilação 

mecânica ou infusão de alguma medicação vasoativa, que já são atividades rotineiras para a 

maioria das equipas destes serviços, mas há alguns doentes que requerem cuidados que 

excedem a capacidade das equipas de evacuação e transporte, como no caso de necessidade de 

suporte de vida extracorpóreo, terapias de substituicao funcao renal ou necessidade de avaliavão 

da pressão intracraniana, tal como outras tecnicas invasivas que tenham necessidade de 

equipamentos não portateis. Neste sentido, o planeamento deliberado é o único modo de 

abordar adequadamente o complexo rol de desafios que os profissionais, envolvidos numa 

possível evacuação de UCI, podem enfrentar. Além disso, habilidades como coordenação de 

liderança e comunicação parecem ser problemas significativos no processo de evacuação e 

triagem em contexto de desastres (King et al., 2016). 

O processo de triagem e a sua priorização para evacuação em UCI, são, geralmente, 

determinados localmente, e os responsáveis por essa atividade, muitas vezes não tem formação 

nem a prática recomendada. A maior parte das vezes esse processo , evacuação e triagem. acaba 

por nem envolver os gestores das UCI, e os esforços são mais focados e baseados no ramo da 

emergência.  

 Nos estudos de  (Cryer et al., 2010; Fuzak et al., 2010; Iwashyna et al., 2009; Kanter, 

2012), foi constatado vários relatos de falta de coordenação dos recursos hospitalares durante 

processos de evacuação induzidas por catástrofes, bem como as inúmeras respostas deficitárias 

em relação à falta de coordenação de distribuição de doentes, onde faltava no programa de 

planeamento de catástrofes a inclusão do mapeamento local, da capacidade de cuidados 

intensivos, bem como especialidade dos recursos disponíveis, como os transportes terrestres e 

aéreos com capacidade de prestar cuidados a doentes críticos.  

Para além disto, King et al. (2016) sugerem que a continuidade dos cuidados prestados 

durante todo o processo de transferência do doente contribuiu para a perceção geral de cuidados 
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mais seguros, e que a equipa apropriada da UCI deve fazer parte do plano de evacuação geral 

em caso de desastres, pois assim poderiam evitar determinados desafios com o uso de 

profissionais que não estão familiarizados com tais situações. Destacam também que a 

cooperação em todo o sistema de saúde deve ser encorajada e, acima de tudo praticada, 

especialmente em sistemas de saúde que não utilizam uma metodologia de coordenação padrão 

na sua rotina diária.  

Tal prática deve incluir exercícios conjuntos com a unidade de cuidados intensivos, de 

modo a testar os sistemas de comunicação e liderança, além de incluir os possíveis níveis de 

preparação e transporte de doentes, com a utilização de equipamento e transporte real (Yurt et 

al., 2008). A falta de preocupação relatada com práticas tecnicamente desafiadoras como a 

evacuação vertical destaca a importância do treino sistemático, para o qual muitas e detalhadas 

recomendações e competências essenciais já foram publicados (Federal Emergency 

Management Agency [FEMA], 2008).  

Embora muitos estudos sugiram que o componente prático é parte integrante e essencial 

para o sucesso das evacuação King et al. (2016) destaca que esses exercícios não aumentaram 

somente a preparação do profissionais envolvidos, como  também identificaram a falta de  

ferramentas importantes como lanternas, água, macas de transporte intra-hospitalar, walkie-

talkies, telefones portáteis, ventiladores portáteis e outros tão importantes quanto, se não mais, 

os próprios equipamentos específicos da UCI. 

Estas simples e pequenas ferramentas demonstraram desempenhar um papel muito 

significativo nos processos de evacuações bem-sucedidas em UCI, e devem, portanto, ser 

incluídas no planeamento básico e no conjunto de ferramentas essenciais para desastres em 

ambientes hospitalares. Pois os benefícios de uma abordagem sistemática para priorização de 

pacientes, bem como os requisitos e recursos necessários, sublinha a importância e os benefícios 

que uma simples lista de verificação e preparação para casos de evacuação e triagem sistemática 

podem trazer, principalmente entre o maior grupo profissional envolvido nestes e outros 

processos, os enfermeiros (Blake & Stevenson, 2009; DeMers et al., 2013). 

 

2.6. QUALIDADE DOS CUIDADOS  
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Qualidade em saúde é definida como sendo “a prestação de cuidados acessíveis e 

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

consegue a adesão e satisfação do cidadão” (MS, 2015, p. 13551). Portanto, assume-se, de modo 

geral, que existe uma adequação dos cuidados prestados às necessidades e expetativas dos 

doentes que necessitam destes cuidados, e acima de tudo, cuidados com a qualidade devida.  

A implementação de sistemas de controlo de qualidade é necessária, e é uma realidade 

reconhecida em todo o mundo, sendo considerada uma prioridade (OE, 2015b). A segurança 

dos doentes e a qualidade dos sistemas de saúde em todo o mundo são uma obrigação ética e 

moral, além de contribuírem de modo decisivo para a diminuição e controlo dos riscos, melhoria 

do acesso aos cuidados de saúde geral, da inovação, equidade e, principalmente, do respeito e 

atenção com que esses cuidados são prestados aos doentes (ICN, 2019; Santos, 2019).  

A qualidade dos cuidados e a segurança dos doentes estão intimamente relacionadas e, 

neste contexto, é importante que as instituições ligadas à saúde intervenham de forma a definir 

e adaptar padrões de qualidade em cada uma das áreas específicas, além de ter em consideração 

o papel de cada profissional envolvido no processo (Santos, 2019; OMS, 2002).  

 

2.6.1. Qualidade e Padrões de Qualidade de enfermagem 

 

 Santos, (2019) refere que uma prática de cuidados de qualidade é aquela que faz sentido 

para a circunstância que a pessoa doente está a vivenciar, a qual prespetiva, a saúde da pessoa 

e dos que a rodeiam. Implica uma particular atenção para com os doentes, demonstrada através 

de sentimento de respeito e preocupação por eles. A qualidade em enfermagem ainda abrange 

a utilização adequada e em conformidade dos recursos disponíveis.  

Esta qualidade está ainda conectada ao contexto económico, político e organizacional, com 

orientações e limites identificados de modo direto e claro, pois a enfermagem, seja ao nível da 

prestação de cuidados de modo geral  ou nos cuidados especializados, deve-se orientar pelos 

padrões de qualidade que foram definidos pela OE, e sua caracterização tem como objetivo 

principal a constante melhoria dos cuidados de enfermagem que são disponibilizados à 

população (OE, 2015b).  
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Os padrões de qualidade relacionados com a enfermagem foram elaborados com base na 

satisfação do paciente, sua promoção da saúde e bem-estar, prevenção de complicações e auto 

cuidado, além da readaptação funcional e organizacional (OE, 2015b). E em relação aos 

cuidados especializados, os padrões de qualidade definidos para o acompanhamento de 

pacientes em situação grave incluem os anteriores, e acrescem a prevenção e controlo da infeção 

associada aos cuidados, e estão definidos conforme as competências do ramo de especialização. 

Essa preocupação com a qualidade dos serviços passou a ser uma filosofia de gestão que 

promove a melhoria contínua em todas as áreas da organização na enfermagem, onde os 

esforços são focados em buscar a excelência por meio da análise permanente dos cuidados 

prestados (Rico et al, 2015). Para além disto, conceitos como adaptabilidade e flexibilidade 

foram incorporados nesta filosofia de mudança e adaptação constante às demandas, 

necessidades e expectativas, tanto por parte dos pacientes, como dos próprios profissionais. 

Entretanto, em todo o mundo, as organizações enfrentam o desafio de fornecer essa 

qualidade, além de ser eficazes, e fazer com que isso se traduza em resultados ideais. A 

qualidade assim concebida torna-se um elemento estratégico que gera uma profunda mudança 

na gestão dos recursos, de forma a minimizar riscos e prevenir complicações. Neste sentido, a 

atuação em desastres hospitalares constitui um fator pouco desenvolvido na maioria dos países, 

e normas sobre a qualidade na gestão de risco, constituem hoje um dos maiores desafios 

relacionados a este tópico (Rico et al, 2015).  

Esta inclusão dos planos de emergência das unidades de saúde como critério de qualidade 

deve ser uma máxima para qualquer organização, tendo em conta o impacto que um incidente 

hospitalar tem na sociedade, não apenas em relação as vidas perdidas, mas também pelo 

contexto económico. E a partir deste conceito, os planos de treino devem incluir conceitos 

gerais de como agir numa situação de extrema gravidade, e colocar os profissionais e doentes 

sob o menor risco possível. Os enfermeiros que trabalham  em UCI,  focados na PSC, em 

condições de risco de vida e altamente instáveis, e com o conhecimento dos principais fatores 

que afetam este processo somado a um bom planeamento, parece ser uma medida de vital 

importância para salvar vidas, principalmente em situações de catástrofes. Neste sentido, a 

necessidade de treinar profissionais, a qual é negligênciada, deve ser aprimorada e promovida, 

de modo a combater a descoordenação que pode acontecer num ambiente tão delicado e 

stressante, em que o controlo da qualidade deve ser sempre prioridade (Rico et al, 2015). 
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2.7. SEGURANÇA DO DOENTE 

 

Nos termos do artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa, o direito à proteção da 

saúde é tutelado, como um direito primordial, um direito social, “(…) no qual a segurança do 

doente constitui uma das suas dimensões ou componentes fundamentais” (MS, 2021, p.96). 

A ocorrência de incidentes de segurança no decurso da prestação de cuidados de saúde é 

uma realidade dos sistemas de saúde atuais. “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” (MS, 2021, p.96). 

É um direito do doente o acesso aos cuidados de saúde compatíveis e pertinentes à sua 

situação, com celeridade e rapidez consideradas clinicamente aceitáveis, de forma digna, tendo 

em conta a “melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e 

segurança em saúde” (MS, 2021, p.96). 

O Plano Nacional da segurança para o doente [PNSD] 2021 -2026 delineou como objetivo 

“consolidar e promover a segurança na prestação de cuidados de saúde (…) sem negligenciar 

os princípios que sustentam a área da segurança do doente, como a cultura de segurança, a 

comunicação, e a implementação continuada de práticas seguras em ambientes cada vez mais 

complexos” (MS, 2021, p.97). 

Nas últimas décadas tem crescido a preocupação dos hospitais e unidades de saúde 

relacionada com   melhoria da qualidade dos cuidados de saude prestados ao doente, sobretudo 

no que concerne à segurança do doente (Santos, 2019). Pode-se definir segurança como a 

redução do risco de danos desnecessários, relacionados com os cuidados de saúde, tendo em 

consideração o conhecimento, recurso e contexto, atual e disponível para a prestação de 

cuidados (DGS, 2010). 

Entretanto, a melhoria da segurança do doente, implica uma grande mudança relacionada 

com as atitudes, com a vontade, esforço e persistência dos intervenientes, o que traz implicações 

concretas no domínio da prática clínica (Gray et al., 2019). Neste sentido, em 2009, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), lançou um documento com a Classificação 
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Internacional para a Segurança do Doente, no qual tinham como objetivo desenvolver uma 

linguagem universalizada e assim possibilitar e comparar informações sobre a segurança do 

doente em níveis nacionais e internacionais ; (Santos, 2019), onde destaca que essa melhoria 

nas competências relacionadas a segurança dos doentes é de responsabilidade de todos os 

membros da equipa, onde a mobilização sistémica das atividades depende das competências 

coletivas e individuais (Santos, 2019). 

No sentido da melhoria contínua desta qualidade em relação à segurança do doente, a 

identificação e avaliação dos riscos, deve ser feita no sentido de os hierarquizar e propor ações 

de melhoria a se desenvolver. A própria Organização mundial da Saúde (OMS), através do 

International Council of Nurses [ICN], (2019) recomenda que os profissionais de saúde sejam 

constantemente avaliados acerca da segurança das instituições de saúde onde trabalham, no 

sentido de ser uma fase inicial para possíveis mudanças de comportamento, de modo a alcançar 

níveis de segurança e de qualidade mais altos em relação aos cuidados prestados aos doentes.  

Essa possível cultura de segurança é destacada pela OMS,  como uma característica da 

gestão, que representa os valores do grupo em relação as atitudes, perceção, e padrões 

comportamentais, que determinam o próprio compromisso destas unidades, com a qualidade 

dos cuidados e segurança dos doentes (Santos, 2019). 

 

2.8. O ENFERMEIRO NA EVACUAÇÃO DO DOENTE CRITICO  

 

Neste contexto muito especifico de catástrofe, os enfermeiros revestem-se de grande 

importância, não só através do seu conhecimento e competencias no apoio aos mais diversos 

esforços humanitários, mas também pela sua contribuição extremamente positiva e direta em 

resposta  a situacoes de catastrofe (ICN, 2019).  

 Os enfermeiros  atuam em todas as frentes: triagem, primeiros socorros, trauma, cuidados 

de emergência, situações agudas, controlo de infeção, cuidados de suporte vital, cuidados 

paliativos, saúde pública, educação e informação geral (Santos, 2019), além de tomarem 

decisões de vida ou morte, delegam tarefas, controlam recursos, e assumem papeis de liderança, 

gestão e coordenação nos mais diversos processos.  
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Previamente a falarmos de emergência e catástrofe devemos falar de prevenção, pois se 

estivermos prevenidos e preparados para as possíveis catástrofes exerceremos melhor o 

combate ao caos que geralmente se estabelece nessas situações. Para isso é necessário 

conhecermos e estarmos integrados nos planos de atuação existentes para a catástrofe e 

emergência uma vez que somos nós os profissionais de saúde, os zeladores das pessoas que 

temos a nosso cuidado. A intervenção do EEEMC-PSC é neste contexto essencial na 

dinamização da resposta a situações de catástrofe ou emergência, da conceção à ação, 

integrando e instigando na conceção dos planos institucionais e na direção da resposta a 

situações de catástrofe, tendo as competências inerentes à gestão de equipas, de forma ordenada 

e sistematizada, no sentido da eficácia e eficiência da resposta imediata. 

Em todo modo, durante o funcionamento normal de uma unidade de saúde é necessário 

que existam pessoas de referência, capazes de tomar decisões, e esta necessidade acentua-se  

com um desastre a dificultar todos os processos, onde é necessário profissionais de enfermagem 

que tenham a capacidade de dar um passo em frente relativamente à situação. No entanto, esta 

possível liderança está fortemente associada à experiência, conhecimento do ambiente, e 

procedimentos, e da própria perceção do trabalho em equipa e da tomada conjunta de decisões 

(Santos, 2019).   

De modo geral, os hospitais devem elaborar, implementar e manter operacionais os planos 

de autoproteção, tendo-os em consideração, não só quando ocorrem as situações, mas também 

com caráter preventivo, com análise e avaliação dos riscos e a adoção de medidas preventivas 

e de controlo desses riscos (Santos, 2019), além de treino e formação contínua a fim de capacitar 

as equipas.  

 

2.9.- CLINICAL WISDOM IN ACUTE AND CRITICAL CARE-A THINKING-IN-ACTION 

APPROACH  

 

Para o desenvolvimento de uma Enfermagem assente na prestação de cuidados de 

qualidade, é essencial continuar a fundamentar a nossa prática em modelos concetuais de 

enfermagem e em teorias de enfermagem, proporcionando um crescimento sustentado da 

enfermagem, sendo “vital que o conhecimento de enfermagem seja aprendido, utilizado e 
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aplicado na prática baseada na teoria para a profissão e para o desenvolvimento contínuo da 

enfermagem enquanto disciplina académica” (Tomey e Alligood, 2004, p. 724). 

Na pesquisa de alicerces teóricos para o desenvolvimento do PIS, processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências tal como para a  conceção deste relatório, onde as temáticas 

incidem sobre a PSC e catástrofe, no qual o enfermeiro tem que  atuar de uma forma rápida, 

eficaz, eficiente e competente, destacou-se a Teoria da Sabedoria Clínica em Cuidados Agudos 

e Críticos de Patricia Benner, Patricia Kyriakidis e Daphne Stannard (2011), a qual incide sobre 

a natureza do conhecimento, julgamento clínico e pensamento em ação, ferramentas essenciais 

no cuidar do doente crítico. 

“Expertise in Nursing Practice: Caring, Clinical Judgment and Ethics” (Benner, Tanner e 

Chesla, 1996, 2009) foi um seguimento e expansão da pesquisa descrita em “From Novice to 

Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice” (Benner,1984,2001).  

Da articulação da prática de enfermagem em cuidados críticos iniciada em Expertise in 

Nursing Practice: Caring, Clinical Judgment and Ethics, Benner, Hooper-Kyriakidis e 

Stannard (1999) desenvolveram novo estudo onde explanam e ilustram as áreas de sabedoria 

clínica, com conhecimentos qualificados e noções de boas práticas em cuidados críticos. 

Emerge desta forma a sua obra apresentada em "Clinical Wisdom in Critical care - A Thinking-

in-action Approach, que foi publicada em 1999 e atualizada e ampliada em 2011 na 2ª edição 

do livro “Clinical wisdom in acute and critical care - A Thinking-in-action Approach”. 

Todas as suas obras relatam o desenvolvimento de habilidades em enfermagem e 

interpretações baseadas em pesquisas sobre a natureza do conhecimento clínico em 

enfermagem. 

Esta teoria alicerçou-se num estudo baseado na prática de enfermagem em cuidados agudos 

e críticos, no qual a amostra era constituída por um grupo de enfermeiros possuidores de 

qualquer nível de competência. Este estudo teve como objetivos: delinear conhecimentos e 

incorporá-los na prática especializada; descrever a natureza da aquisição de habilidades na 

prática de enfermagem em cuidados críticos; identificar impedimentos institucionais e recursos 

para o desenvolvimento de conhecimento especializado; identificar estratégias educacionais 

para o desenvolvimento de habilidades; articular a natureza do conhecimento e as suas 

intervenções em cuidados críticos (Benner et al, 2011). 
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A prática de enfermagem adquire-se em ambientes reais, com as dificuldades e recursos 

que lhe são inerentes, os quais são, por sua vez, fatores condicionantes ao desenvolvimento de 

habilidades e capacidade de resposta individual (Benner, 2001). 

“A enfermagem tem uma prática socialmente organizada e uma forma implícita de 
conhecimento e de ética (…) enfrenta continuamente um desafio para o 
desenvolvimento (…). As práticas crescem através da aprendizagem experiencial e 
através da transmissão dessa aprendizagem no contexto de cuidados” (Benner, 2001, 
p.12).  

A prática é, consequentemente, um método de se adquirir conhecimento, sujeito a múltiplas 

interações, e como tal necessita de uma constante atualização.  

Benner (2001), faz uma análise da prática clínica de enfermagem na tentativa de descobrir 

e descrever o conhecimento agregado à prática de enfermagem. Uma das primeiras distinções 

filosóficas que Benner fez foi diferenciar entre conhecimento prático e teórico. Benner afirmou 

que o desenvolvimento do conhecimento duma disciplina de prática "consiste em estender o 

conhecimento prático (know-how) por meio de investigações científicas baseadas na teoria e 

através do mapeamento do 'know-how' existente desenvolvido através da experiência clínica na 

prática dessa disciplina" (p. 3). 

No prefácio do seu livro, Benner et al (2011) fazem uma reflexão sobre o conceito de 

sabedoria clínica e defendem que esta conduz a uma procura constante pelo saber. 

 “Surge quando os enfermeiros se tornam conhecedores apaixonados, transformando 
a compreensão e o conhecimento em sabedoria clínica. É expressa (…) pelo 
conhecimento íntimo da prática. É o cerne do comportamento ético e moral das 
enfermeiras que, em última análise, define a excelência em enfermagem” (Benner et 
al, 2011, p. 10). 

Benner et al (2011) reconheceram dois hábitos difundidos do pensamento: A 

Compreensão e investigação clínica - Identificação e resolução de problemas clínicos e a 

Imaginação e Previsão Clínica - Antecipação e prevenção de problemas potenciais; e nove 

domínios da prática de enfermagem, os quais especificam aspetos do julgamento clínico, 

desenvolvimento de conhecimento clínico e a prática diária dos enfermeiros de cuidados agudos 

e críticos. Os hábitos de pensamento relacionam-se a estilos de prática, comportamentos, 

enquanto os domínios da prática podem ser vistos como situações relevantes e meritórias, as 

quais são organizados por objetivos e preocupações clínicas comuns. 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 56 

 

Benner et al (2011) referem que para existir um julgamento clínico adequado e uma prática 

reflexiva em cuidados críticos, são essenciais nove habilidades, que orientam o pensamento em 

enfermagem nas diferentes situações com as quais os enfermeiros se defrontam.  São elas: a 

capacidade em estabelecer prioridades, a aquisição de conhecimentos e a sua aplicabilidade 

prática, a capacidade de raciocínio face à mudança, o conhecimento especializado, a capacidade 

de agir face à resposta do doente, a capacidade de influenciar situações, identificação e 

resolução de problemas, a articulação de princípios éticos com a prática clínica, e por fim, a 

capacidade de se colocar na situação do doente. 

As autoras consideram que a compreensão clínica do enfermeiro deriva diretamente da 

sua experiência e das aprendizagens que são adquiridas pela mesma, pelo que poderá ser 

enquadrada na dimensão tácita do conhecimento. Assim, para o seu desenvolvimento é 

fundamental que o enfermeiro tenha capacidade de fazer “distinções qualitativas”, o que 

implica saber reconhecer o padrão considerado normal e expectável para cada situação, sendo 

para tal importante o julgamento clínico, ou tomada de decisão, em que o profissional identifica 

hipóteses e/ou diagnósticos errados e implementa intervenções corretivas (Benner et al, 2011). 

A prestação de cuidados críticos exige um conjunto de competências e conhecimentos 

específicos, já que as intervenções devem ser imediatas e algumas surgem da interpretação do 

contexto. O enfermeiro deve estar não só capacitado a utilizar o seu julgamento clínico de 

forma a decidir e direcionar as suas intervenções, mas também deve ter consciência que o 

desenvolvimento de competências técnico-científicas deve evoluir em conjunto com as aptidões 

relacionais e em contexto de prática clínica (Benner et al, 2011).  

A ocorrência de alterações clínicas no doente critico é frequente, e estas exigem uma 

maior perspicácia do enfermeiro para o reconhecimento de momentos de transição. Neste 

sentido, valoriza-se ainda o desenvolvimento de competências específicas, as quais conferem 

conhecimento e habilidades próprias para atuar face a determinados grupos de população 

(Benner et al, 2011).   

Para que se possam antecipar e prever problemas, o enfermeiro deve ter imaginação e ser 

capaz de efetuar previsão clínica. A capacidade de previsão, o pensamento antecipado, a 

imprevisibilidade e o reconhecimento de riscos permitem-lhe preparar o ambiente de forma 

a produzir uma resposta imediata, antecipar e evitar complicações clínicas inerentes a uma 

determinada situação, identificando precocemente situações inesperadas (Benner et al, 2011).  
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Foram ainda descritos nove domínios da prática de enfermagem, (Benner et al, 2011): 

Diagnóstico e Gestão de funções fisiológicas sustentáveis em doentes instáveis 

“- Diagnóstico e gestão de situações emergentes e de risco de vida;  

- Diagnóstico, monitorização, titulação e intervenção imediatas em doentes instáveis, 
de forma a prevenir uma situação de crise e manter estabilidade das funções vitais e 
estabilidade fisiológica;  

- Diagnóstico, monitorização, prevenção e gestão das oscilações das funções vitais, 
não emergentes do doente; 

- Coordenação e gestão de intervenções múltiplas e imediatas; 

- Ensino e assistência ao doente no desmame de tecnologias de suporte avançado de 
vida” (Benner, et al.,2011, p. 88). 

 

Em situação de emergência todos os segundos e intervenções são fulcrais, como tal neste 

tipo de cenário, Benner et al (2011) consideram que o enfermeiro deve ter a capacidade de 

reconhecer potenciais situações, intervindo de forma rápida e eficaz. Por outro lado, é esperado 

que consiga executar julgamentos clínicos num curto espaço de tempo, garantindo assim o 

diagnóstico e gestão de funções fisiológicas sustentáveis em doentes instáveis. 

O know-how qualificado para a gestão de crise 
 

“- Criação de um ambiente para gestão de crise; 
- Gestão sequencial e logística de múltiplas terapias em resposta à crise; 
- Organização da equipa e coordenação das suas ações durante a crise;  
- Capacidades de liderança na gestão da situação do doente quando o médico está 
presente;  
- Tomada de intervenções médicas necessárias na gestão de uma crise quando o 
médico está ausente;  
-Reconhecimento de talento e destreza nos médicos, recrutando os mesmos para a 
resolução de uma situação em particular;  
- Gestão das respostas emocionais como elemento facilitador do clima social” 
(Benner, et al.,2011, p. 170). 
 

Para que todo o desempenho e prática de enfermagem perante o doente crítico tenham 

sucesso, deve existir a preparação prévia do ambiente em situação de emergência, o trabalho 

em equipa e as competências relacionais são essenciais, bem como a identificação de um líder 

que guie e oriente a restante equipa durante o processo. Mais uma vez, nesta etapa é 

demonstrada a importância do julgamento clínico, em que o enfermeiro deve estar preparado 
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para a tomada de decisão quer tenha ou não o apoio de outros elementos da equipa 

multidisciplinar (Benner et al, 2011). 

Promoção de medidas de conforto ao doente agudo e crítico 

“- Cuidado ao corpo como fonte de conforto; 

 - Promoção de medidas de estimulação, distração e repouso com mínimo de 
perturbação; 

 - Atenuação do ambiente tecnológico; 

 - Conforto através de conexão e relacionamento; disponibilidade, sem mostrar 
intrusão;  

- Gerir as pressões éticas no alívio da dor, sedação e medidas de conforto;  

- Limitação do impacto dos procedimentos dolorosos: técnicas de relaxamento, 
visualização e distração; 

 - Conforto através de rituais familiares e rotina” (Benner, et al.,2011, p. 220). 
 

Numa fase posterior à identificação da situação de emergência, implementação de 

intervenções com respetiva avaliação e estabilização do doente, há procedimentos a 

desenvolver que são de igual importância. Devem ser executadas medidas de conforto, tais 

como o alívio da dor e posicionamentos, que contribuem para o bem-estar de quem estamos a 

cuidar. Tendo em conta que é uma situação de particular vulnerabilidade, o enfermeiro deve 

estabelecer uma relação empática e de confiança, respeitando a individualidade da pessoa que 

tem perante si. Neste ponto é também importante o controlo de estímulos externos, como a luz 

e ruído, para que se tentem manter algumas rotinas como o ritmo circadiano. (Benner et al, 

2011)  

Cuidado à família do doente 

“- Garantia de que a família pode estar junto do doente; 

- Promoção de suporte à família e de informação; 

- Incentivo ao envolvimento da família na prestação de cuidados” (Benner, et al., 
2011, p. 268), 

 

Durante todo este processo o envolvimento da família e/ou pessoas significativas nunca 

deve ser descurado. Benner et al (2011) defende o seu envolvimento nos cuidados e tomada de 

decisão clínica partilhada. A atuação do enfermeiro visa a capacitação dos intervenientes, sendo 
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para tal necessário transmitir a informação de forma clara e adequada, desenvolvendo 

estratégias de apoio e suporte.  

Prevenção de riscos associados ao ambiente tecnológico 

“- Avaliações práticas da tecnologia; 

- Envolvimento em trabalhos de segurança; 

- Uso adequado e avaliação da operacionalidade dos dispositivos técnicos” (Benner, 
et al., 2011, p. 302). 

 

As situações de emergência e cuidados aos doentes críticos estão sempre associadas a um 

ambiente altamente tecnológico. São inúmeros os equipamentos que permitem vigiar e manter 

as funções vitais quando o doente por si só não o consegue fazer. Cabe ao enfermeiro humanizar 

os cuidados, fazer a avaliação de riscos e benefícios sem negligenciar os princípios éticos 

inerentes ao cuidar, como o respeito pela autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. 

Deve também racionalizar a utilização de recursos, ponderando a constante implementação de 

medidas invasivas. (Benner et al, 2011)  

Cuidados ao doente em fim de vida e tomada de decisão 

 

“- Apoio e organização de um razoável nível de cuidados precoces no tratamento; 

 - Reconhecimento e comunicação da transição de cuidados curativos para 
cuidados paliativos;  

- Planeamento e implementação de cuidados paliativos ao doente em fim de vida e 
sua família, quando ocorre a transição dos cuidados curativos para os cuidados 
paliativos; 

 - Confrontação com a morte” (Benner, et al., 2011, p. 342). 

 

Nem todas as situações de doentes emergentes e críticos terminam da melhor forma, 

independentemente do desempenho da equipa ter sido o melhor e dos cuidados prestados serem 

de elevada qualidade. Em situações de fim de vida, Benner et al (2011) defendem que é 

importante conhecer e compreender a história do doente, para que a sua vontade esteja incluída 

na tomada de decisão. Deste modo, a equipa multidisciplinar deve respeitar a dignidade do 

doente e envolver a família em todo o processo.  
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Comunicação e trabalho em equipa 

“- Comunicação sobre mudanças clínicas;  

- Comunicação de “janelas de tempo” perdidas e mudanças clínicas inesperadas na 
trajetória do doente; 

 - Mudança de práticas e desenvolvimento de novos conhecimentos clínicos; 

 - Desenvolvimento de conhecimento clínico sobre intervenções experimentais; 

 - Fortalecimento da equipa: desenvolvimento das capacidades de dedicação, 
destreza e parceria” (Benner, et al., 2011, p. 380). 
 

As competências inerentes a comunicação e a capacidade de escuta dos enfermeiros são 

elementos essenciais para uma comunicação eficaz e eficiente no seio de uma equipa. Neste 

domínio é enfatizado a importância da evidência bem documentada, sempre com o objetivo de 

uma prática de excelência. Este domínio deve ser “treinado” de forma sistemática e precisa, 

para que informações sejam transmitidas mantendo a segurança a qualidade dos cuidados 

inerentes ao doente. 

Promoção da segurança do doente: monitorização da qualidade, prevenção e gestão 
de risco  

“- Responsabilidade e capacidade de agir e influenciar uma determinada situação 
com base no julgamento clínico, o que inclui, mas não está limitado, à tomada de 
decisão;  

- Melhoria da qualidade, monitorização e gestão de risco;  

- Apoio aquando da ocorrência eminente ou real de falhas na prática; 

 - Fortalecimento da equipa no contexto de falhas na prática: resolução de fontes de 
conflito ou confusão;  

- Prevenção da ocorrência de falhas: reparação ou restruturação dos sistemas;  

- Casos de contraste: trabalhar contra todas as probabilidades e aceitação das falhas. 
Isto significa deixar o sistema falhar na tentativa de alertar que uma prestação de 
cuidados altamente tecnológicos sem cuidados de enfermagem adequados não é 
seguro” (Benner, et al., 2011, p. 411). 
 

A vigilância, monitorização e atuação rápida e emergente que visa nomeadamente o 

reconhecimento rápido das mudanças do estado do doente passa sobretudo pelo conhecimento 

e competências dos enfermeiros e não pelas “máquinas”, por mais ou menos tecnologia que 

elas possam ter.  
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O know-how qualificado de liderança clínica e moral e estratégias de supervisão 
clínica 

“- Promoção do desenvolvimento clínico dos outros;  

- Mentoria na interpretação, prognóstico e resposta às mudanças no doente;  

- Colmatar as lacunas nos cuidados ao doente;  

- Negociação de conflitos com doentes e familiares exigentes e zangados, através do 
controlo, conexão e compreensão;  

- Construção e preservação de relacionamentos baseados na cooperação no seio da 
equipa; 

 - Transformação na forma de cuidar” (Benner, et al., 2011, p. 450). 

 

Uma prática de excelência exige competências de liderança clínica. Desta capacidade de 

liderar e influenciar os membros da equipa em benefício do doente, dependem habilidades 

comportamentais, conhecimento clínico e sabedoria clínica. 

A liderança pode ser atribuída a um enfermeiro por cargo ou por competência inerente. 

Seja de uma forma ou de outra, um líder deve que a capacidade de influenciar os seus pares na 

tomada de decisões, valorizar as suas qualidades, sempre com o objetivo da segurança e 

qualidade dos cuidados ao doente. 

Prestar cuidados de saúde seguros e de qualidade requer conhecimentos técnicos, 

capacidade de pensar criticamente, experiência e julgamento clínico. O alto desempenho dos 

enfermeiros está subjacente a uma aprendizagem contínua, responsabilidade profissional, 

tomada de decisão independente e interdependente e competências na resolução de problemas. 

 

2.9.1. Análise da Teoria à luz dos critérios de Jacqueline Fawcett  

 

Fawcett (2005) desenvolveu um conjunto de critérios que permitem avaliar as teorias, 

sejam elas de médio ou grande alcance. São construídas com base em conceitos e proposições, 

e variam no seu nível de abstração, sendo que as teorias de médio alcance são mais concretas, 

como é o caso da teoria de Patrícia Benner, anteriormente exposta.  
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No que concerne aos critérios desenvolvidos por Jacqueline Fawcett, salientam-se a 

significância, a consistência interna, a parcimónia, a adequação pragmática e a testabilidade. O 

primeiro diz respeito ao contexto da teoria e requer a justificação da importância da mesma para 

a disciplina de enfermagem, com respetiva contribuição para a prática. A consistência interna, 

por sua vez, foca-se quer no contexto quer no conteúdo da teoria. Exige congruência entre os 

elementos da mesma (conceitos, proposições, afirmações filosóficas e modelo conceptual), bem 

como clareza semântica. O critério da parcimónia é cumprido quando uma teoria é explicada 

pelo recurso a poucos conceitos e proposições, pelo que se foca no próprio conteúdo. A 

adequação pragmática caracteriza-se pela aplicabilidade da teoria à prática de enfermagem e de 

que forma se pode considerar útil para a mesma. Por fim, a testabilidade é considerada um 

critério empírico, centrado no conteúdo da teoria e na capacidade que esta tem para ser testada. 

“Este critério é frequentemente considerado como a principal caraterística de uma teoria 

cientificamente útil”. (Fawcett, 2005, p.133)  

À luz dos critérios propostos por Fawcett (2005), foi feita uma breve análise da teoria 

Clinical wisdom in acute and critical care. Relativamente à significância, considerou se que se 

adequa totalmente ao contexto dos cuidados ao doente crítico, com grande relevância para a 

prática, na medida em que é tida por Benner et al (2011) como “intelectualmente e 

emocionalmente desafiadora” (p. 1). Tem consistência interna, justifica de forma clara e concisa 

os conceitos para a prática de enfermagem, abrangendo todos os elementos inerentes aos 

cuidados críticos. No que respeita à parcimónia, observou se que cumpre este critério uma vez 

que se foca na sabedoria clínica e não recorre à utilização de muitos conceitos para explicar a 

mesma. A teoria apresentada tem adequação pragmática dado que tem aplicabilidade e 

operacionalidade ao contexto prático de cuidados críticos, facto que é facilmente constatado ao 

longo da obra uma vez que são utilizadas inúmeras narrativas de situações reais. Finalmente, 

no que concerne à testabilidade, é uma teoria de médio alcance, concreta, possível de ser testada 

e avaliada, já tendo sido aplicada em alguns contextos (Benner, et al, 2011). 
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO SERVIÇO 

 

No âmbito da UC Estágio Final, foi desenvolvido um PIS, enquadrado na linha de 

investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, definida para este Mestrado de Enfermagem, 

na área de Especialização em EMC, na vertente da PSC, com realce acrescido no que concerne 

a outras atividades componentes do estágio, onde se projetou a elaboração de uma norma 

procedimento centrado na evacuação do doente critico da UCI (Apêndice II). Este teve origem 

na inexistência de uma norma de atuação em caso de Emergência/Catástrofe na UCI, com 

necessidade de recorrer à evacuação dos doentes aí internados, problemática identificada pela 

equipa de enfermagem. 

O PIS alicerçou-se na metodologia de projeto, a qual se sustenta numa investigação 

focalizada “num problema real identificado e na implementação de estratégias e intervenções 

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

problemas reais do contexto é promotora de uma prática fundamentada e baseada na evidência” 

(Ruivo et al., 2010, p.2).  

Como já mencionado, assume-se a metodologia de projeto como orientação do PIS, com 

as suas 5 etapas: diagnóstico de situação, onde se considera essencial fazer uma breve 

fundamentação e identificação da problemática, com uma descrição dos principais conceitos 

relacionados a esta. seguida da definição de objetivos, planeamento e execução, avaliação e 

divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010). 

 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 64 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

O diagnóstico de situação surge como a primeira etapa na metodologia de projeto e “visa 

a elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada, ou seja, elaborar 

um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e mudar” (Ruivo et al., 2010, 

p. 10).  

A fase de diagnóstico de situação revela-se de extrema importância, pois vai servir de 

alicerce para o projeto, ou seja, é nesta fase que se identifica o problema, se reúne 

fundamentação para a necessidade de atuação e da respetiva mudança projetada (Ruivo et al., 

2010).  

Segundo Ruivo et al. (2010), é na etapa do diagnostico de situação que se definem os 

problemas, quer seja quantitativa ou qualitativamente, na qual se definem prioridades e 

identificam as causas prováveis, selecionando-se posteriormente os recursos e os grupos 

intervenientes. “É assim uma etapa que envolve a recolha de informações de natureza objetiva 

e qualitativa, não descurando o aprofundamento que se pressupõe” (p. 11).  

 

3.1.1. Problemática: Evacuação da pessoa em situação crítica da UCI:  Segurança e 

Qualidade dos cuidados  

 

A OE define PSC como “aquela cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de 

falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 2018, p. 19362). Devido a esta complexidade, 

leva a que a tomada de decisão de evacuação de uma UCI se transforme num desafio, havendo 

necessidade de fazer uma avaliação dos riscos/benefícios, não só pela criticidade do protocolo 

terapêutico deste tipo de doentes, mas também pelo enorme envolvimento de recursos humanos 

e materiais (Palacios et al, 2010). 

Segundo a OE cuidados de enfermagem à PSC são cuidados extremamente especializados, 

prestados continuamente ao doente “com uma ou mais funções vitais em risco imediato, como 

resposta às necessidades afetadas e permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo 
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complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total” (OE, 2018, p. 

19362). São cuidados complexos, direcionados a doentes com processos de doença complexos, 

aos quais estão implícitas intervenções que requerem uma avaliação diagnóstica e 

monitorização contínua e sistematizada, imprescindível à deteção precoce de complicações e 

recuperação do doente de forma eficiente (OE, 2018). 

Os cuidados à PSC podem resultar de uma situação de emergência, exceção e catástrofe 

que colocam em risco a vida da pessoa. Uma situação de emergência pode decorrer de uma 

agressão sofrida por um indivíduo causada por qualquer fator, que lhe provoca a perda de saúde, 

de maneira súbita e violenta, afetando ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos vitais, 

colocando a em risco de vida. A assistência a esta pessoa   deve ser prestada imediatamente.  

Uma situação de exceção implica, essencialmente, numa situação na qual se constata, um 

“desequilíbrio entre as necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, 

coordenação e gestão criteriosa dos recursos humanos e técnicos disponíveis” (OE, 2018a, p. 

19362). 

As UCI, são espaços onde se centralizam os meios humanos e técnicos adequados e 

necessários à monitorização continua, bem como o tratamento dos doentes com alto risco para 

a falência de órgão, ou condições potencialmente reversíveis (MS, 2013a). 

Apesar destes serviços serem considerados ambientes seguros e controlados, preparados 

para admitir e prestar cuidados a vítimas oriundas de catástrofes ou situações de exceção de 

caráter externo, estes não estão imunes a este tipo de ocorrência e devem estar igualmente 

preparados para responder a uma situação de catástrofe de natureza interna, na qual haja 

necessidade de proceder à evacuação dos doentes internados.   

A incerteza destas ocorrências e imprevisibilidade da sua natureza, leva a uma perda de 

controlo, e a uma dificuldade acrescida na realização de procedimentos. Deste modo torna-se 

necessário e indispensável a existência de um guia orientador de intervenções sistematizadas 

de forma que a resposta a situações excecionais seja mais eficaz (DGS, 2010). 

Daí a importância de existir um plano de evacuação, conhecido por todos os profissionais 

do serviço, onde estejam descritos comportamentos de atuação e de conduta, funções de cada 

elemento interveniente na evacuação e os critérios de evacuação dos doentes, de acordo com as 

necessidades de cuidados e nas possibilidades sobrevivência (Palacios et al., 2010). 
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Ter um plano de evacuação, divulgado, apreendido e simulado através de exercícios por 

todos os profissionais e intervenientes na evacuação e uma equipa especializada e com 

competências na área da catástrofe é crucial para garantir a segurança dos doentes e a qualidade 

e continuidade dos cuidados de saúde (Palácios, et.al., 2010). 

Diante uma situação de emergência, exceção ou catástrofe é da competência do EEEMC-

PSC atuar, conceber, planear e gerir a resposta, de forma imediata e sistematizada, no sentido 

da sua eficácia e eficiência (OE, 2018a, p. 19363). 

Os planos de evacuação assumem, desta forma, uma relevância particular no reforço de 

uma cultura de prevenção, de planeamento e de gestão de risco, comprovando a segurança da 

PSC associada a situações de crise.  

Desta forma, e apesar da existência de um plano de emergência interno na unidade de saúde 

em questão, constatámos a ausência de um plano de evacuação específico para a UCI, ou 

qualquer documento orientador para proceder a evacuação dos doente internados, os quais 

geralmente se encontram em situação crítica, intensificando a dificuldade na evacuação 

Pela relevância comprovada, à qual acresce o fato da inexistência de uma norma/ 

procedimento que norteei a evacuação da PSC em caso de catástrofe, associada à promoção de 

segurança e qualidade dos cuidados prestados, no contexto clínico específico, UCI, 

consideramos, justificada a pertinência do tema, tendo em conta o supracitado. 

Associado a tudo o que foi explanado, mencionamos também o fato desta ser uma temática 

proposta pela enfermeira supervisora clínica de estágio, a qual teve a aprovação e concordância 

do enfermeiro em funções de chefia, e validação pela professora orientadora de estágio. 

Como instrumentos de diagnóstico de situação para sustentação da relevância e utilidade 

do projeto, foram realizadas entrevistas exploratórias não estruturadas aos enfermeiros 

especialistas em EMC da equipa de Enfermagem sobre a pertinência, relevância e 

exequibilidade do projeto, obtendo se um feedback incentivador. 

Ainda nesta etapa de diagnóstico foi elaborada uma análise SWOT (Figura 2), ferramenta 

de gestão essencial para a condução das etapas seguintes. 
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Fraquezas Forças 

Ameaças  Oportunidades 
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Foram identificadas como forças o fato de ser uma equipa jovem e dinâmica, de se tratar 

de uma temática pertinente e também de interesse pessoal, de ter sido uma necessidade 

reconhecida pela enfermeira orientadora e validada pelo enfermeiro em funções de chefia, com 

o apoio e consentimento pela professora orientadora, para além da inexistência de uma norma 

sobre evacuação do doente crítico no serviço e por fim ser um projeto que não implicava custos 

adicionais 

Constatou-se como fraquezas uma equipa cansada e exausta devido à situação pandémica 

e pelo mesmo fato haver grande rotatividade da equipa de enfermagem. 

Foram reconhecidas como ameaças a possibilidade da não aprovação pelo conselho de 

administração, a previsão de alterações da estrutura física (obras) do serviço, a resistência da 

equipa à introdução de novos registos e a indisponibilidade da equipa (devido ao cansaço 

extremo) para realização de formações. 

Como oportunidades assinalou-se os ganhos em saúde, a qualidade dos cuidados e 

segurança do doente e equipas de saúde associados à capacidade de resposta em situações de 

catástrofe e a elaboração de uma norma sobre triagem e evacuação do doente crítico do serviço. 

Esta análise explanou e proporcionou a reflexão dos fatores, externos e internos, positivos 

e negativos, que poderiam interferir no processo de desenvolvimento do PIS, essenciais e 

relevantes para uma definição de objetivos explícitos e realistas, tal como, o planeamento de 

atividades inerentes aos mesmos. 

Face ao exposto anteriormente, reconhecido o problema, definido por Ruivo et al. (2010) 

como um "estado de saúde julgado deficiente pelo indivíduo, pelo médico ou pela 

conectividade” identificamos consequentemente a necessidade, "a diferença entre o estado atual 

e aquele que se pretende atingir” (Ruivo et al.,2010): A criação de uma Norma/ procedimento 

de Evacuação do doente critico da UCI, em caso de emergência/catástrofe.  

Diante o reconhecimento do problema e necessidade identificada, segue-se a definição de 

objetivos. 
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3.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS  

 

Segundo Ruivo et al. (2010) a segunda fase da metodologia de projeto consiste na definição 

de objetivos, onde são descritos os resultados que se pretendem atingir. Os objetivos são 

representações antecipadas “centradas na acção a realizar, ou seja, a determinação dos 

objectivos finais embora não seja sempre uma condição prévia temporal é irremediavelmente 

um ponto fulcral na elaboração de projectos de acção” (p.18). 

No desenvolvimento da definição de objetivos é crucial que os “problemas identificados 

sejam descritos de forma sucinta de modo a delimitar o problema que o projecto visa resolver 

para que possa ser clara a formulação de objectivos” (Ruivo, et al., 2010, p. 18).  

É fundamental definir os objetivos de acordo com os diferentes níveis em que se englobam. 

Inicialmente é necessário definir um objetivo geral, mais abrangente “dizendo geralmente 

respeito a competências amplas e complexas” (Ruivo, et al., 2010, p. 18).  

Subsequentemente, segue-se a definição dos objetivos específicos, os quais são 

“indicadores de conhecimentos e aptidões que os formandos devem adquirir ao longo do seu 

processo formativo. Sendo o resultado da subdivisão de um objectivo geral mais vasto, em 

aprendizagens mais elementares” (Ruivo, et al., 2010, p. 18).  Estes devem ser: “claros; de 

linguagem precisa e concisa; em número reduzido; realizáveis; mensuráveis em termos de 

qualidade, quantidade e duração” (Ruivo, et al., 2010, p. 19).  

Posto isto, identificado o problema e reconhecida a necessidade, foi definido como objetivo 

geral: 

 Definir e uniformizar os procedimentos da equipa multidisciplinar da unidade de 

cuidados intensivos, de forma a responder eficazmente a uma situação de emergência/ 

catástrofe, em caso de necessidade de evacuação dos doentes, garantindo a segurança e 

a qualidade e continuidade dos cuidados de saúde à Pessoa em Situação Crítica. 

Foram delineados como objetivos específicos: 
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 Elaborar uma proposta de plano de evacuação, formalizada através de uma 

Norma/Procedimento interno, sobre a evacuação dos doentes da UCI em caso de 

emergência/catástrofe;   

 Elaborar fluxograma de triagem de prioridades de evacuação dos doentes da UCI; 

 Criar folha de registo de acordo com o sistema de triagem e prioridades na evacuação 

dos doentes da UCI  

 Divulgar norma/procedimento à equipa da UCI. 

 

3.3. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO  

 

A etapa do planeamento foi concebida a partir do diagnóstico da situação. Transversalmente 

aos objetivos, foram delineadas as atividades e as estratégias a desenvolver, de forma a atingi-

los. A cada objetivo específico está inerente um conjunto de atividades e estratégias, que se irão 

especificar no decorrer deste subcapítulo, de forma a dar resposta ao objetivo geral do PIS: 

Definir e uniformizar os procedimentos da equipa multidisciplinar da Unidade de cuidados 

intensivos, de forma a responder eficazmente a uma situação de emergência/ catástrofe, em 

caso de necessidade de evacuação dos doentes, garantindo a segurança e a qualidade e 

continuidade dos cuidados de saúde à Pessoa em Situação Crítica. 

O planeamento é a terceira fase da metodologia de projeto. Segundo Ruivo et al. (2010) é 

nesta fase que se elabora a planificação do projeto, fazendo uma pesquisa dos recursos e das 

limitações condicionantes encontradas. É nesta fase que se definem as atividades a executar, 

assim como técnicas de pesquisa e elaboração do cronograma. 

A etapa da Execução, na metodologia de projeto, assume uma importância significativa, 

dado que possibilita a concretização e subsequência prática do planeamento, através da 

aplicação real das estratégias e atividades planeadas (Ruivo et. al., 2010), sendo, no que 

concerne à aquisição e desenvolvimento de competências, uma etapa relevante e benéfica, 

apesar de extremamente exigente (Ruivo et al., 2010). 

Assim sendo, ancorado neste contexto, deu-se início ao planeamento das atividades e 

definição de estratégias para atingir os objetivos específicos delineados. Primeiramente foi feito 

um pedido de autorização ao Conselho de Administração, (Apêndice III) onde foi mencionado 
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todos os elementos referentes ao projeto e seus objetivos, o qual teve um aval positivo 

(Apêndice IV). Trata-se de um procedimento imprescindível na implementação de um projeto, 

pois de acordo com Nunes (2013) “A realização de um trabalho académico, numa instituição, 

tem de estar devidamente autorizada, ou seja, por quem tem a responsabilidade e a 

representação da organização” (p. 14). 

Simultaneamente, no âmbito académico, foi submetido o anteprojeto de estágio (Apêndice 

V), para validação e aprovação por parte da Instituição do Ensino Superior que, nesta edição 

do Mestrado em Enfermagem, possui a responsabilidade da gestão administrativa e pedagógica, 

o qual obteve, similarmente, parecer favorável relativo ao tema, pelos respetivos orientadores 

e entidades competentes.  

Foi planeado e elaborado um cronograma inicial (Apêndice VI), onde foram programadas 

as atividades a serem desenvolvidas, integradas em cada uma das fases da metodologia de 

projeto, tendo em conta as diversas variáveis, nomeadamente, definição de datas, atividades a 

desenvolver e recursos a integrar (Ruivo, et al., 2010).  

Seguidamente foi elaborada uma proposta de norma/procedimento a qual obteve parecer 

favorável por parte do enfermeiro em funções de chefia, enfermeira supervisora de estágio 

clínico e professora docente. Seguiu-se a submissão da mesma para o serviço de gestão 

integrada da qualidade segurança e ambiente, a qual foi alvo de algumas alterações e ajustes, 

seguindo as regras emanadas por este, a qual mereceu validação e autorização final por todas 

as entidades envolvidas e competentes na área.  

As fases de diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento e execução 

realizaram-se no decorrer do período de estágio, e a fase da avaliação terminou, posteriormente, 

com a elaboração do relatório. 

Identificada a problemática e validada a pertinência do projeto, foram estabelecidas 

estratégias, atividades e recursos para concretização dos objetivos específicos delineados. 

Assim, descreve-se seguidamente, inseridos em cada objetivo específico, as estratégias e 

atividades a desenvolver, bem como os recursos necessários e os indicadores de avaliação 

inerentes a cada objetivo definido. 
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Objetivo específico 1 - Elaborar uma proposta de plano de evacuação, formalizada 

através de Norma/Procedimento interno, sobre a evacuação dos doentes da UCI em caso 

de emergência/catástrofe  

Para o atingir deste objetivo foram delineadas e realizadas diversas atividades que 

possibilitaram a concretização da proposta da Norma/Procedimento interno, sobre a evacuação 

dos doentes da UCI em caso de emergência/catástrofe  

Apresentamos de seguida as atividades e estratégias realizadas: 

Iniciámos com uma revisão da literatura alargada sobre a temática, que nos possibilitou 

clarificar não apenas a pertinência da temática como obter a melhor evidência de suporte à 

elaboração da norma.  

Desta revisão, salientamos a importância de existir um Plano de Emergência e 

Autoproteção na UCI que contemple a evacuação dos doentes, tendo em conta uma triagem de 

prioridades, realizado antecipadamente ao aparecimento de possíveis catástrofes, sendo uma 

necessidade inevitável num sistema de saúde de qualidade, cuja eficácia deve ser validada, 

atualizada e confirmada periodicamente, principalmente com o desenvolvimento de medidas 

de treino e simulações. 

Foi essencial a articulação com o enfermeiro em funções de chefia, enfermeira orientadora 

de estágio clínico e enfermeiros especialistas do serviço no sentido de obter a sua opinião e 

contributos para a elaboração da norma. Da mesma forma, foi crucial a coordenação com a 

enfermeira do gabinete de qualidade e o elemento responsável pelo grupo de gestão de risco da 

instituição. 

Como já mencionado acima, e como forma de obter a melhor evidência de suporte à 

elaboração da norma procedemos a uma pesquisa bibliográfica sobre a evacuação do doente 

crítico numa UCI, e temas relacionados com a temática. Paralelamente, realizámos uma revisão 

sistemática da literatura sobre a preparação e competências dos enfermeiros para atuarem em 

situações de catástrofe.  

Como recursos materiais e tecnológicos utilizamos o computador com acesso à internet e 

bibliografia de fonte diversa (livros, normas, bases de dados científicas).  
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Para alem desta pesquisa, consultámos os Planos de Emergência e catástrofe internos e 

externos existentes na instituição; e modelos em utilização na instituição para a elaboração de 

procedimentos sectoriais.  

Após elaboração da proposta de Plano de Evacuação sob formato de 

norma/procedimento interno do serviço, seguiu-se a apresentação, discussão e revisão da 

mesma com o enfermeiro em funções de chefia, enfermeira supervisora de estágio clínico, e 

elementos responsáveis pelo gabinete de gestão de risco e qualidade. 

Seguiu-se a reformulação e submissão da proposta final do Plano de Evacuação do 

doente crítico da UCI a ser posteriormente apresentada à equipa multidisciplinar. 

Como indicadores de avaliação para o objetivo enumerámos a criação da 

norma/procedimento sobre a evacuação do doente critico da UCI em caso de 

Emergência/Catástrofe, aprovada pelas entidades competentes.  

 

Objetivo específico 2 - Elaborar fluxograma de triagem de prioridades de 

evacuação dos doentes da UCI; 

A Importância de um fluxograma de triagem de prioridades de evacuação dos doentes da 

UCI é demonstrada pela literatura, como sendo uma orientação essencial representando um 

papel relevante nos processos de evacuações bem-sucedidas em UCI, e devem, portanto, ser 

incluídas no planeamento básico e no conjunto de ferramentas indispensaveis em situacoes de 

emergencia/ catástrofe em ambientes hospitalares. Este fluxograma foi elaborado tendo em 

conta as possibilidades de sobrevivencia dos doentes, baseado em dois critérios de classificação, 

o primeiro, relacionado com a necessidade terapêutica dos doentes, e o outro pela necessidade 

de equipamentos de suporte vital, constituindo-se uma ferramenta orientadora para priorizar a 

evacuação (Palacios et al, 2010). 

Para alcançar este objetivo foram delineadas e realizadas diversas atividades e estratégias 

que possibilitaram a formulação do fluxograma, entre as quais destacamos uma revisão da 

literatura ampliada sobre a temática: Triagem e critérios de prioridade na evacuação do doente 

crítico numa UCI, de modo a deter a melhor evidência que suporte a elaboração do mesmo.   



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 74 

 

Como recursos materiais e tecnológicos utilizamos o computador com acesso à internet e 

bibliografia de fonte diversa (livros, normas, bases de dados científicas).  

Seguiu-se a elaboração da proposta do fluxograma de triagem dos doentes internados na 

UCI, contemplando a prioridade na evacuação, alicerçado nos seguintes critérios: Estado de 

consciência/sedação, ventilação e medicação vasoativa;  

Após elaboração da proposta do fluxograma de triagem dos doentes internados na UCI, 

seguiu-se a sua apresentação, discussão e revisão da mesma com o enfermeiro em funções de 

chefia, e enfermeira supervisora de estágio clínico e docente orientadora.  

Posteriormente à sua reformulação, de acordo com os contributos e sugestões dos 

profissionais em questão, procedeu-se à submissão da proposta final do fluxograma relativo à 

triagem dos doentes internados na UCI, que contenha critérios de priorização na evacuação 

(Apêndice VII), a ser posteriormente divulgada à equipa. 

Como indicadores de avaliação para o objetivo salientamos a criação do fluxograma de 

triagem dos doentes internados na UCI, contemplando a prioridade na evacuação, alicerçado 

nos seguintes critérios: Estado de consciência/sedação, ventilação e medicação vasoativa; 

 

Objetivo específico 3- Criar folha de registo de acordo com o sistema de triagem e 

prioridades na evacuação dos doentes da UCI  

De forma a atingir este objetivo definimos e realizamos estratégias e atividades que 

possibilitaram a elaboração de uma proposta de folha de registo relativa a triagem dos doentes 

internados na UCI, que contemple identificação do doente, prioridade na evacuação e serviço 

de refúgio correspondente.  

Seguidamente, reunimos com o enfermeiro em funções de chefia, enfermeira 

supervisora de estágio clínico e enfermeira docente, para discussão e revisão da proposta da 

folha de registos relativa a triagem dos doentes internados, e seu encaminhamento correto para 

os serviços de refúgio.  

Após a sua reformulação, tendo em consideração as sugestões relatadas, elaboramos a 

proposta final da folha de registo relativa a triagem dos doentes internados na UCI, (Apêndice 
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VIII). Mais uma vez recorremos a meios tecnológicos como o computador, com acesso à 

internet para realização do documento em questão.  

Como indicadores de avaliação para o objetivo especificamos a criação da folha de 

registo relativa a triagem dos doentes internados na UCI, aprovada pelo enfermeiro em funções 

de chefia. 

 

Objetivo específico 4- Divulgar norma/procedimento à equipa da UCI. 

Com o intuito de alcançar este objetivo delineámos atividades e estratégias para a sua 

concretização, entre as quais salientamos a elaboração do plano de sessão para a ação de 

formação; elaboração da apresentação da ação de formação; divulgação e apresentação da ação 

de formação à equipa de enfermagem e construção e aplicação de questionário de avaliação da 

ação de formação.  

Para tal contamos com a colaboração do Enfermeiro em funções de chefia, enfermeira 

orientadora de estágio clínico, docente orientadora, enfermeiro responsável pela formação em 

serviço e equipa de enfermagem da UCI. Recorremos ao uso do computador com acesso a 

internet e utilização de bases de dados científicas como recurso material, científico e 

tecnológico. 

Prosseguimos com a apresentação da norma/procedimento, relativa à evacuação do 

doente critico da UCI em caso de emergência/catástrofe, a qual se efetivou em momentos 

formativos destinadas à equipa multidisciplinar.  

Face aos constrangimentos causados por a situação excecional de saúde pública que 

vivenciamos, a qual causou instabilidade, reestruturação permanente dos serviços e exaustação 

dos profissionais, apenas foi possível realizar a divulgação em momento formativo, da 

norma/procedimento à equipa de enfermagem da UCI, ficando para um momento mais 

oportuno o agendamento e divulgação desta para os outros elementos intervenientes na 

evacuação (médicos e assistentes operacionais). 

Como indicadores de avaliação considerámos a divulgação da norma/Procedimento, 

sobre a evacuação do doente critico, internado na UCI em caso de emergência/catástrofe através 

da realização de momento formativo e realização de um exercício de simulação on line a, pelo 
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menos, 50% da equipa de enfermagem, os quais respondam ao questionário e obtenham um 

mínimo de 70% de respostas corretas. 

Para esse fim, foi elaborado um plano de sessão do qual constam os objetivos, conteúdos 

programáticos, metodologia e recursos utilizados, duração prevista para cada conteúdo e 

avaliação da sessão (Apêndice IX).  

Devido à Pandemia provocada pelo SARS-COVID-19, todas as formações presenciais 

foram suspensas, o que levou a uma readaptação dos momentos formativos à nova realidade, 

recorrendo desta forma ao formato on line. Foi então realizada a ação de formação em formato 

digital, de forma que cada elemento pudesse assistir à formação quando tivesse disponibilidade, 

tendo sido estipulado um prazo de oito dias para a realizar e responder ao questionário, de modo 

a formalizar a conclusão do processo formativo. 

A ação de formação foi realizada recorrendo a uma apresentação efetuada no programa 

Microsoft PowerPoint® (Apêndice X) conforme o plano de sessão. Foi feita uma breve 

introdução onde foi abordada a contextualização, justificação e pertinência do tema; 

apresentação da norma/procedimento interno de serviço identificando os riscos potenciais; o 

papel e responsabilidades de cada um dos intervenientes, o sistema de triagem, fluxograma de 

prioridades, e folha de registos dos doentes internados na UCI.  

No final, tendo como objetivo a avaliação da ação de formação, foi aplicado um 

questionário, com recurso ao Google Forms formulários on line, (Apêndice XI), efetuado 

através de link, no final da apresentação, partilhada pelo enfermeiro em funções de chefia, num 

grupo de redes sociais dos profissionais envolvidos, criado para esses fins. Além disso, nesse 

mesmo inquérito, foi pedido aos formandos que respondam a algumas questões, respostas 

verdadeiro ou falso e escolha múltipla, onde podem aplicar os conhecimentos adquiridos 

aquando da sessão, sobre responsabilidades na evacuação e realização de triagem recorrendo 

ao fluxograma criado para priorizar a evacuação do doente critico da UCI.  

Dadas as circunstâncias, o que deveria ser um momento formativo interativo e dinâmico, 

com espaço para troca de opiniões, tornou-se num momento unidirecional, de divulgação da 

norma a ser instituída, ficando a mesma à disposição para a discussão de eventuais sugestões 

para reformulações da forma ou dos conteúdos programáticos exibidos. Posteriormente, houve 
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oportunidade para essa troca de informações e esclarecimentos de dúvidas, em momentos 

ocasionais, durante o restante tempo de estágio. 

 

3.4. AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

  

A avaliação é uma etapa fundamental a todo o projeto, considerada tao elementar quanto 

o conteúdo produzido e aplicado, visto que recai na comparação dos objetivos inicialmente 

delineados com os subsequentemente atingidos. Deve ser realizada ao longo de todo o percurso, 

possibilitando desta maneira uma adequação das intervenções aos objetivos delineados, sendo 

esta uma das características da Metodologia de Projeto, a qual permite uma “retroacção com 

vista a facilitar a redefinição da análise de situação, a reelaboração dos objetivos, acção e 

selecção dos meios, bem como a análise dos resultados” (Ruivo et al., 2010, p. 24).  

Neste âmbito a avaliação de um projeto requer a verificação da realização dos objetivos 

definidos inicialmente (Ruivo et al., 2010) considerando os indicadores, também eles 

previamente estabelecidos. Desta forma, a análise dos objetivos, das atividades e das estratégias 

a eles subjugados proceder-se-á recorrendo aos indicadores previamente delineados. 

A avaliação do PIS iniciou-se aquando da sua conceção, sendo, sempre que necessário, 

alvo de correções e alterações propostas por elementos da equipa da UCI e da instituição 

(gabinete da qualidade e gestão de risco) mediante os seus contributos, opiniões e sugestões. 

Segundo Ruivo, et al. (2010) “as avaliações são momentos onde se questiona o trabalho 

desenvolvido” (p. 24), fazendo parte de um processo que se assume como dinâmico, continuado 

e preciso. Essa avaliação continua durante todo o processo possibilitou fazer alguns ajustes ao 

PIS e aos objetivos inicialmente delineados.  

De seguida a avaliação e resultados será apresentada tendo em consideração cada um 

dos objetivos específicos. 

 

Objetivo específico 1- Elaborar uma proposta de plano de evacuação, formalizada 

através de Norma/Procedimento interno, sobre a evacuação dos doentes da UCI em caso 

de emergência/catástrofe 
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Indicadores de avaliação:  

Criação de uma proposta final da norma/procedimento sobre a evacuação do doente 

critico da UCI em caso de Emergência/Catástrofe, aprovada pelas entidades competentes.  

Como já referido anteriormente foi exequível a criação da proposta final da 

norma/procedimento sobre a evacuação do doente critico da UCI em caso de 

Emergência/Catástrofe a qual foi validada pela Enfermeiro em funções de chefia, Enfermeira 

responsável pelo gabinete da qualidade e elemento responsável da Gestão de Risco, e também 

no âmbito académico, aprovação pela Docente Orientadora. Até à data de elaboração deste 

relatório, a norma/procedimento ainda se  encontrava por publicar, aguardando a aprovação 

final pelo Conselho de Administração da instituição. 

Face ao exposto, tendo em conta os indicadores de avaliação planeados, consideramos 

ter cumprido este objetivo específico proposto. 

 

Objetivo específico 2 - Elaborar fluxograma de triagem de prioridades de 

evacuação dos doentes da UCI 

Indicadores de avaliação:  

Apresentação da proposta final do fluxograma de triagem dos doentes internados na 

UCI, aprovada pelo enfermeiro em funções de chefia  

Tal como foi exposto anteriormente, foi formulado um fluxograma de triagem do doente 

critico, tendo em conta alguns parâmetros, instrumento de fácil e rápida aplicação, o que foi 

bem aceite pela equipa de enfermagem. A proposta final do fluxograma foi alvo de parecer 

positivo por parte da equipa de enfermagem e do enfermeiro em funções de chefia, o que nos 

leva a dizer que o objetivo específico foi cumprido. Foi igualmente apresentado à equipa em 

sessão de formação com feedback positivo. Disponibilizado no serviço, anexo à norma e em 

documento PDF, passível de impressão para afixação e visualização rápida e acessível. 
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Objetivo específico 3- Criar folha de registo de acordo com o sistema de triagem e 

prioridades na evacuação dos doentes da UCI  

Indicadores de avaliação:  

Apresentação da proposta final da folha de registo relativa a triagem dos doentes 

internados na UCI, aprovada pelo enfermeiro em funções de chefia. 

A folha de registo foi criada, tendo tido o aval positivo por parte do enfermeiro em 

funções de chefia e por toda a equipa de enfermagem. Neste documento é possível registar 

diariamente a prioridade na evacuação atribuída a todos os doentes internados na UCI, tal como 

planear antecipadamente o serviço de refúgio para onde deve ser encaminhado em caso de 

evacuação emergente. Após momento formativo, em reflexão conjunta da equipa e com a 

chefia, foi equacionada a possibilidade de criar um quadro em acrílico, com as características 

do documento em questão, para mais fácil e rápida visualização pela equipa. 

Concluímos, deste modo, que o objetivo específico traçado foi alcançado com sucesso. 

 

Objetivo específico 4- Divulgar Norma/ Procedimento  

Indicadores de avaliação:  

 

Divulgação da proposta final da norma/Procedimento, sobre evacuação do doente 

critico, internado na UCI em caso de emergência/catástrofe através da realização de momento 

formativo e realização de um exercício de simulação on line a, pelo menos, 50% da equipa de 

enfermagem, os quais respondam ao questionário e obtenham um mínimo de 70% de respostas 

corretas. 

Como já especificado anteriormente, a apresentação da formação foi enviada para os 

formandos para estes assistirem quando tivessem disponibilidade, tendo sido dado um prazo de 

oito dias para a realizarem, respondendo de seguida a um questionário, onde poderiam fazer a 

avaliação da sessão e também um pequeno exercício onde poderiam aplicar conhecimentos 

adquiridos no final da sessão.   
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Sendo a único comprovativo de realização da formação por parte dos formandos as 

respostas ao questionários recebidas (Apêndice XII), concluímos que apenas onze dos 

enfermeiros efetivaram o processo formativo. Sendo a equipa constituída por 24 enfermeiros, 

e estando 2 ausentes por licenças/ atestados, podemos concluir que 50% da equipa realizou a 

formação, atingindo desta forma o objetivo específico delineado. 

 Os resultados obtidos com o questionário de avaliação podem ser consultados no 

(Apêndice XIII) e apontam para: 

A maior percentagem de respostas é oriunda de profissionais com experiência 

profissional em UCI com menos de 5 anos, apesar de exercerem a profissão há mais tempo. 

Constatámos que a maioria dos enfermeiros, 72,7%, já tinha frequentado formação especifica 

em catástrofe, contrariamente às conclusões que chegamos na nossa RSL, onde vários autores 

referem défice de formação e preparação dos enfermeiros, relativamente a esta temática.  

Em relação ao indicador de avaliação fixado ao objetivo específico traçado, relacionado 

com a percentagem de respostas certas (70%), constatou-se que o mesmo não foi atingido, 

verificando se apenas 54,5% de respostas corretas, ficando aquém dos 70% almejados aquando 

da definição do objetivo específico. 

Face ao supramencionado, consideramos ter superado parcialmente o indicador de 

avaliação traçado no âmbito deste objetivo específico. 

No final do formulário, foi solicitado aos formandos que preenchessem uma grelha de 

avaliação da sessão de formação, a qual pretendia classificar e avaliar a pertinência da temática, 

definição de objetivos, metodologia utilizada e meios audiovisuais. Numa visão global 

podemos afirmar que a apreciação geral por parte dos formandos foi positiva, conforme dados 

explanados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1- Avaliação da sessão de formação 

 

 

Fonte: Da própria 

 

Tão crucial como todo o trabalho desenvolvido, foi a divulgação do mesmo, pois só 

assim é possível continuar a melhorar a prática diária, com a divulgação do conhecimento 

produzido, sendo esta uma necessidade substancial na área da saúde, servindo este relatório a 

tal intento. 

A divulgação dos resultados de um projeto, na área da saúde “possibilitará que os 

clientes tenham conhecimento dos esforços realizados pela instituição na melhoria dos 

cuidados, fornece informação científica aos clientes e a profissionais, servindo de exemplo para 

outros serviços e instituições” (Ruivo et al., 2010, p. 31). 

A divulgação dos resultados alcançados após a implementação de um projeto é uma fase 

fulcral, visto que se dá conhecimento “à população em geral e outras entidades a pertinência do 

projeto e o caminho percorrido na resolução de um determinado problema” (Ruivo et al., 2010, 

p. 31). 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS  

 
No presente capítulo, pretendemos fazer uma descrição, análise e reflexão crítica do 

processo de aquisição e desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista, 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC, na vertente da PSC, tal como as 

competências essenciais e intrínsecas à aquisição do Grau de Mestre em Enfermagem. Além 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do percurso formativo deste mestrado, será dado 

especial enfoque às atividades desenvolvidas no estágio final, o qual foi desenvolvido numa 

UCI.  

O desenvolvimento profissional e pessoal adquirido no decurso deste mestrado foi 

concordante com o sustentado por Benner (2001), a qual refere que este é um processo 

progressivo e continuado que integra no substrato teórico já previamente adquirido, um 

conjunto de aprendizagens experienciais, cuja aquisição é realizada em cenários reais, 

proporcionando a progressão de principiante a perito. 

“A Enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo 
prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do 
ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que 
mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua 
máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (OE, 2015c, 
p.95). 

Presentemente, os cuidados de saúde e, por consequência, os cuidados de enfermagem, 

assumiram uma enorme 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,2019b, p.4744
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A prática da enfermagem na área dos cuidados agudos e críticos constitui um desafio 

intelectual e emocional, visto que a instabilidade hemodinâmica e o processo tecnológico 

relacionado com o doente crítico, requer competências relacionadas com rapidez no diagnóstico 

e perspicácia na gestão de cenários complexos (Benner, et al., 2011). O desenvolvimento das 

competências em cuidados agudos e críticos requer um julgamento clínico e uma aprendizagem 

através da uma prática sob pressão, com intervenções rápidas a condições ameaçadoras de vida, 

onde a margem para erro é muito ínfima (Benner, et al., 2011). 

Entende-se por competência a aplicação de todo um conjunto de conhecimentos, 

habilidades técnicas e comportamentais e julgamento e, mais concretamente na ciência da 

enfermagem, a uma performance assente em conhecimentos, compreensão e julgamento 

clínico, filiados a habilidades cognitivas, técnicas ou interpessoais, acrescidos de atributos e 

atitudes muito específicos (ICN, 2010). 

A OE define como enfermeiro especialista aquele a quem é reconhecida “competência 

científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de 

especialidade em enfermagem” (OE,2019b, p.4744).  

Os cuidados especializados em EMC demandam 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, 2018, 
p.19360). 

Benner, et al. (2011) evidenciam uma práxis de elevada complexidade, referente à 

prática especializada em cuidados críticos, em que o desenvolvimento de competências 

específicas é consumado através do resultado da associação entre os fundamentos teóricos e os 

saberes práticos, complementados por um forte julgamento clínico e perspicácia, virado para 

uma gestão de cenários complexos e em constante instabilidade. São nestes pressupostos 

teóricos que construímos o nosso processo de aquisição e desenvolvimento de competências e 

que compreende a experiência como elemento imprescindível. 

Todo o processo formativo percorrido, quer seja aquando da elaboração do PIS, quer 

seja no decorrer do planeamento e desenvolvimento das atividades da UC estágio final, 
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ancorou-se nos regulamentos n.º 140/2019 e n.º 429/2018, emanados pela OE, respetivamente, 

no que diz respeito, às competências comuns do enfermeiro especialista e competências 

específicas do enfermeiro especialista em EMC, na vertente da PSC (OE, 2019b; OE, 2018), 

tal como as competências de Mestre em Enfermagem.  

Posto isto, é imperioso a descrição das competências do Mestre em Enfermagem, as 

quais se encontram descritas e organizadas no pedido de acreditação no novo ciclo de estudos 

à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (UE, 2015), contextualizada no 

ordenamento legislativo sobre os graus académicos do Ensino Superior, nomeadamente no  

artigo 15 do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior [MCTES], 2006) na redação que lhe foi conferida pelo DL n. 65/2018, de 16 

de agosto (MCTES, 2018). 

Desta forma, o Mestre em Enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e 
na supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada;  

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a 
prática de Enfermagem baseada na evidência;  

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e 
gestão de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 
responsabilidades éticas, profissionais e sociais;  

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e 
competências ao longo da vida;  

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais;  

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na 
formação dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação 
e as políticas de saúde em geral e da Enfermagem em particular;  

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, 
na sua área de especialidade (Universidade de Évora, 2015, p. 27). 

Atentando ao fato das competências comuns do enfermeiro especialista, as 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC, na vertente da PSC, e as 

competências inerentes ao grau de Mestre em Enfermagem se correlacionarem em muitos 
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dos seus domínios, opta-se por uma abordagem concomitante destas, no que diz respeito 

a sua descrição, análise e reflexão, quando assim for pertinente e concordante. 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E 

COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM  

 

Segundo a OE (2019b), independentemente da área de especialidade, competências 

comuns são as competências, globais a todos os enfermeiros especialistas “demonstradas 

através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, 

através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 

investigação e assessoria” (p.4745). 

As competências comuns do enfermeiro especialista encontram-se estruturadas em 

quatro domínios. Entende-se por Domínio de competência “uma esfera de ação, 

compreendendo um conjunto de competências com linha condutora semelhante e um conjunto 

de elementos agregados” (OE,2019b, p.4745). 

Os domínios das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista são os seguintes: 

a) Responsabilidade profissional, ética e legal (A); b) Melhoria contínua da qualidade (B); c) 

Gestão dos cuidados (C); d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D). 

Como já referido anteriormente devido ao fato de as competências se correlacionarem 

em muitos dos seus domínios, opta-se por uma abordagem concomitante destas. 

 

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; 
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A2 – Garante práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais.  

 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 

profissionais e sociais. 

 

 

De forma a cumprir o processo de aquisição e desenvolvimento das competências, 

consonante com este domínio de competência, foram postas em prática algumas estratégias ao 

longo do estágio final. Considerámos pertinente e imprescindível fazer uma revisão dos 

conteúdos abordados na UC Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem assim como de 

documentos orientadores e reguladores, desta área fundamental da profissão, os quais 

delimitam a nossa decisão e a responsabilidade profissional, ética e legal decretada, como é o 

caso do  Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] (OE, 2015c) e da 

Deontologia Profissional de Enfermagem [DPE] (OE, 2015a) , integrada no estatuto da OE 

como um modelo de boas práticas da autorregulação profissional, extensível a todos os 

enfermeiros membros da OE. Aportes muito importantes que sustentaram e permitiram o 

desenvolvimento de espírito crítico, e reflexão da praxis diária, intentando à construção de uma 

prática profissional e ética no seu campo de intervenção, em que as decisões são suportadas em 

princípios, valores e normas deontológicas. 

O desenvolvimento da profissão de Enfermagem rege-se por princípios éticos e 

deontológicos, que devem ser respeitados no âmbito da prestação de cuidados. A Deontologia 

da Enfermagem é imprescindível na procura do melhor agir profissional diário, guiando e 

sustentando as decisões e os atos dos enfermeiros (OE, 2015a).  
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De acordo com o ponto 1 do artigo 8º do REPE ao “exercício profissional de 

enfermagem está inerente uma conduta responsável e ética, respeitando os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos” (OE, 2015c, pp.101-102).  

No artigo 78º do Código Deontológico dos Enfermeiros podemos ver expressos os 

princípios gerais, à vista dos quais se identificam os valores, se descrevem os princípios 

orientadores e se desdobram os deveres (OE, 2015a). 

Os princípios da liberdade e da dignidade humanas relacionam-se com a autonomia, 

sendo esta última definida como a liberdade da pessoa poder fazer escolhas relativamente ao 

que interfere na sua vida (OE, 2015a). 

O enfermeiro deve reger-se por valores universais tais como a “igualdade; a liberdade 

responsável, com capacidade de escolha tendo em atenção ao bem comum; a verdade e a justiça; 

o altruísmo e a solidariedade; e a competência e o aperfeiçoamento profissional” (OE, 2015a, 

p.40). Este último vai ao encontro do Artigo 88º do mesmo documento regulador, o qual se à 

excelência do exercício, em que o enfermeiro assume o dever de “manter a atualização contínua 

dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação 

permanente e aprofundada nas ciências humanas” (OE,2015a, p. 91). 

Devem ser princípios orientadores da práxis da enfermagem a “responsabilidade 

inerente ao papel assumido perante a sociedade; o respeito pelos direitos humanos na relação 

com os destinatários dos cuidados e a excelência do exercício na profissão em geral e na relação 

com outros profissionais” (OE, 2015a, p.43). 

Nunes (2018) imputa aos enfermeiros o compromisso de cuidar, objetivando o bem-

estar da pessoa, sendo esse o âmbito do “agir profissional, onde se juntam a ética da promessa 

e do compromisso de cuidado profissional. Estes dois alicerces (…) materializam-se na norma, 

pois há fundamentos e enquadramento jurídico que os suportam, respetivamente, uma ética e 

uma deontologia profissional” (Nunes, 2018, p. 18). 

Benner et al. (2011) salientam a presença da ética inserida no dia-a-dia da prática da 

enfermagem, embora complemente que não se possa limitar a prática apenas a princípios 

formais nas tomadas de decisão, mas também numa prática alicerçada e baseada em vivências 

e no julgamento clínico de “fazer o bem” pelo doente. 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 88 

 

Os cuidados prestados à PSC requerem uma “atuação segura, imediata e pautada pela 

consciência de seu impacto na sobrevivência, na recuperação e na qualidade de vida da pessoa” 

(Nunes, 2015, p.188). Dada a complexidade da prestação de cuidados à PSC, nomeadamente 

numa UCI, local onde decorreu o Estágio Final, a qual assume características especificas e 

particulares, nos processos e dinâmicas inerentes, concentrando-se nas intervenções e 

procedimentos técnicos e de suporte de órgãos que, concomitante com a inundação de meios 

tecnológicos se pode relativizar determinados princípios éticos e deontológicos essenciais para 

o exercício da Enfermagem.  

Estas situações complexas urgem de decisões rápidas, todo o suporte ético, legal e 

deontológico é essencial na resposta a estas ocorrências, de maneira a não negligenciar a 

vertente humana, essencialmente a defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do 

enfermeiro. Tal como é expresso na DPE, as intervenções de enfermagem devem ser executadas 

tendo em consideração a defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro. 

A dignidade humana é a pedra basilar da qual surgem os outros princípios, que tem que 

acompanhar explicitamente todas as decisões e intervenções de enfermagem (OE, 2015a). 

No decorrer de todo o mestrado, especialmente durante do estágio final, intentou-se 

sempre por preservar os princípios éticos e deontológicos da profissão, tomando decisões 

baseadas no conhecimento científico e na experiência profissional. 

De maneira a fazer face ao valor universal da igualdade, procurou-se sempre, agir sem 

discriminação social, política, étnica ideológica ou religiosa, atendendo às crenças, valores e 

costumes do indivíduo, sem fazer juízos de valor, assumindo deste forma o dever de “Cuidar 

da pessoa sem qualquer discriminação económica, social, política, étnica, ideológica ou 

religiosa” tal como explanado no artigo 81º, referente aos valores humanos (OE,2015a, p.59). 

Benner et al., referem que os cuidados à PSC estão associados a ambientes altamente 

tecnológicos, todavia, relembra que a ciência é indissociável dos valores humanos e que o 

verdadeiro desafio é criar culturas organizacionais que os consigam conciliar (Benner et al, 

2011). 

A Teoria Principialista ou Principialismo (Beauchamps & Childress, 2002) constituiu- 

-se como um guia sobre os possíveis dilemas éticos que podem decorrer do desenvolvimento 
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tecnológico e científico. Os quatro pilares que constituem o Principalismo são: autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça.  

O princípio da autonomia estabelece que o indivíduo tem o direito de agir e exercer a 

sua liberdade de escolha, sem qualquer tipo de censura.  

A beneficência reporta-se à condição de agir em benefício dos outros, ou seja, ajudar o 

outro e fazer o bem. O princípio da não maleficência indica o “não lesar, não fazer mal” ou 

provocar danos intencionalmente a alguém. Estes princípios completam-se mutuamente.  

A justiça baseia-se no princípio ético de tratar cada indivíduo de forma adequada, de dar 

a cada um o que lhe é devido, com o direito a cuidados iguais de acordo com que é apropriado 

(Beauchamp & Childress, 2002). 

Outro princípio que foi acrescentado a estes clássicos, foi o princípio da vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade perante a doença coloca a pessoa em situação de necessidade e apela à 

solidariedade e à igualdade dos prestadores de cuidados. (OE, 2015a).  

Aquando da prestação de cuidados à PSC, no nosso dia a dia, e em contexto de estágio, 

o princípio da autonomia, em alguns casos, é abalroado, em situações em que o doente não tem 

capacidade para declarar a sua vontade, devido a vários fatores como é o exemplo da sedação 

ou até devido a sua vulnerabilidade física. Por vezes deparamo-nos com situações que envolvem 

risco de dano, nas quais é necessário ponderar a nossa conduta, havendo necessidade de 

balancear os danos da intervenção em prol da não intervenção e da não maleficência em prol 

da beneficência.  

Procurámos sempre cumprir o Dever do Sigilo, explanado no art.º 85º da DPE, tendo 

em conta o respeito pela intimidade, privacidade e confidencialidade (OE, 2015a, p.78) numa 

prestação de cuidados que se quer holística, no respeito pela individualidade e integridade 

biopsicossocial, cultural e espiritual de cada doente. 

Relativamente, ao respeito pela privacidade do doente, podemos dizer que esta assume 

grande importância durante a prestação de cuidados e a reflexão sobre esta temática torna-se 

essencial num contexto tão específico como é a UCI. Devido a sua estrutura física e tecnologia 

associada, o espaço físico nem sempre é facilitador, mas os esforços para se manter um 

ambiente de privacidade e respeito pela intimidade do doente é mandatário.  
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Relacionado com o dever do sigilo, tendo em conta que este se baseia no princípio de 

que a pessoa deve decidir sobre si, as informações sobre a sua situação de saúde só devem ser 

fornecidas pelo próprio, a alguém identificado pelo próprio, ou em situação extrema ao seu tutor 

legal. Também aqui nos deparamos com situações dilemáticas, contudo é nossa competência a 

adequada gestão das mesmas de forma a promover o bem-estar e o respeito da pessoa doente e 

família. Mais uma vez, devido a situação pandémica, houve necessidade de adaptar o direito à 

informação, criando para isso um código para cada doente de forma que a informação fosse 

dada por via telefónica, informação essa básica, garantindo a privacidade da pessoa e a 

confidencialidade dos dados, salvaguardando de alguma forma o dever de sigilo e o direito à 

informação.  

Também as visitas ao doente ficaram suspensas, privando desta forma o doente à sua 

família e vice-versa. Por vezes, em algumas circunstâncias, levando em conta o respeito pela 

individualidade, tentou-se facilitar e promover a visita de uma familiar de referência no serviço 

pois acreditamos que a mesma origina benefícios tanto para o doente como para a própria 

prestação de cuidados. Benner et al. (2011) evidenciam três aspetos fulcrais no que diz respeito 

à relação estabelecida entre o enfermeiro e a família, onde destacam a possibilidade da mesma 

ficar junto do doente, a transmissão de informações claras, com consequente capacitação e 

envolvimento da família nos diferentes momentos do cuidado. 

Durante o estágio tive possibilidade de participar em tomadas de decisões, 

concomitantemente com a equipa multidisciplinar, fazendo posteriormente uma avaliação e 

reflexão dos resultados provenientes dessas decisões. Exemplo disso, podemos evidenciar a 

decisão de fazer levante a um doente, a iniciação da ingestão oral de alimentos a doente que 

tinha estado submetido a ventilação invasiva, o qual foi extubado, ou mesmo a sugestão de 

utilização de materiais de penso de acordo com a nossa experiência, a qual foi sempre levada 

em consideração. Estas decisões eram sempre alvo de reflexão e discussão com a enfermeira 

supervisora clínica e com a equipa.  

Referente ao respeito pelo doente em fim de vida, devido as normas emanadas pela 

DGS, devido a pandemia, tivemos alguma dificuldade em cumprir o dever de “promover o 

direito da pessoa à escolha do local e das pessoas que deseja que o acompanhem em situação 

de fim de vida” (OE, 2015a, p.86). Mais uma vez deparámo-nos com dilemas que tentamos 
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gerir de acordo com as nossas competências, e recursos possíveis, proporcionando o melhor 

para o doente e família.  

O desenvolvimento do PIS, na procura da excelência do exercício, teve como alicerce o 

preconizado no artigo 88º, alínea d) “Assegurar, por todos os 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” (OE, 

2015, p.91).  A realização do PIS foi ancorada na necessidade de adequar práticas de cuidados 

que possam comprometer a segurança. Desta forma, com o desenvolvimento e implementação 

de um procedimento de atuação em caso de emergência/catástrofe, estaremos a identificar e 

acionar práticas preventivas e antecipatórias, e a promover rotinas de atuação, as quais são 

fulcrais nas etapas de prevenção e preparação para uma situação de emergência. 

Durante a execução do mesmo, não foram esquecidas as responsabilidades 

profissionais, éticas e legais, tendo sido efetuado um pedido de autorização ao Conselho de 

Administração da ULS, tal como, simultaneamente, no âmbito académico, foi submetido um 

resumo do anteprojeto de estágio para validação e aprovação por parte dos orientadores e 

Instituição do Ensino Superior que, nesta edição do Mestrado em Enfermagem, detém a 

responsabilidade da gestão administrativa e pedagógica, o qual também mereceu apreciação 

positiva. 

Perante o que tem vindo a ser exposto, consideramos ter adquirido e desenvolvido as 

competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal. 

 

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; 
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B3 - Garante um ambiente terapêutico e seguro. 

 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

 

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos  

multidisciplinares e intersectoriais. 

 

 

A reflexão e análise conjunta das competências acima identificadas, relaciona-se com o 

fato de estas contemplarem o desenvolvimento de projetos na área da melhoria da qualidade, 

nos quais a proatividade do enfermeiro especialista deve ser caraterística a reter, tanto na 

conceção como na liderança dos mesmos. 

De modo a atingir as competências em epígrafe, consideramos impreterível e 

fundamental fazer uma revisão dos conteúdos lecionados e conhecimentos adquiridos nas UC 

de Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e Gestão em Saúde e Governação Clínica, assim 

como uma consulta de documentos normativos e reguladores, emanados por entidades 

legalmente envolvidas, seja por instâncias internacionais como a OMS e o Conselho 

Internacional de Enfermeiros, quer seja por organizações nacionais como OE, DGS, Conselho 

Nacional da Qualidade e Comissão da Qualidade e Segurança, as quais objetivam a qualidade 

em saúde e a segurança do doente. Caso disso temos, os Padrões de Qualidade dos Cuidados 

de Enfermagem (OE, 2001), e, alicerçado neste, o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica (OE, 2015; OE, 

2017), documento este que concede uma importância adicional ao enfermeiro especialista em 

EMC na vertente da PSC. Revimos de igual forma, numa visão mais abrangente, o Plano 

Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020 (DGS, 2015), e o Plano Nacional para a 

Segurança dos Doentes 2021-2026 (DGS, 2021) documento operacional, a ser implementado 

pelas comissões da qualidade e segurança, o qual faz parte integrante da Estratégia para a 

Qualidade na Saúde, documento orientador da implementação das políticas da qualidade no 

sistema de saúde (MS, 2015). 
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A Qualidade em Saúde pode-se definir como “a prestação de cuidados de saúde 

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

disponíveis e consiga a adesão e satisfação do cidadão” (DGS,2015, p.16).  A segurança é 

considerada um elemento essencial da qualidade em saúde que permite aferir a confiança dos 

cidadãos no sistema de saúde (DGS,2015). A qualidade dos cuidados e a segurança dos mesmos 

estão inerentemente relacionados. 

Segundo os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, qualidade exige 

reflexão sobre a prática, para delinear objetivos e definir estratégias para os atingir, o que 

evidencia a necessidade de tempo adequado para refletir nos cuidados prestados (OE, 2001).   

A complexidade dos cuidados à PSC, em ambientes tao específicos como a UCI, não só 

pelas características extremamente tecnológicas, mas também pela criticidade dos cuidados 

prestados ao doente crítico, requerem uma resposta adequada e eficaz às alterações constantes 

da situação clínica do doente (Benner et al., 2011).  

Nesse sentido, direcionamos a nossa conduta para o conhecimento de normas e 

protocolos de atuação vigentes na UCI, incidindo sobre diversas temáticas, com atualizações e 

revisões constantes, baseados na mais recente evidência, associada à prestação de cuidados. De 

igual forma, tentamos adquirir conhecimentos acerca do manuseamento de equipamentos, 

associados a alta tecnologia, com os quais não temos contacto habitualmente, fundamentais 

para a uma prestação de cuidados eficiente, eficaz e célere, diminuindo os riscos associados ao 

seu uso e potencializando a sua utilização. Procurámos conhecer os diversos recursos, humanos 

e materiais, os processos de organização, gestão e produção de cuidados e as valências técnicas 

e clínicas disponíveis.  

Para além disso, foram agendadas e realizadas duas reuniões com a enfermeira 

responsável pelo departamento dinamizador da qualidade e risco da ULS, para aprofundar 

conhecimentos nesta área, e de igual forma também percecionar o trabalho desenvolvido pelo 

enfermeiro responsável por esta área. Estes momentos promoveram uma reflexão conjunta 

relacionada com a importância e relevância da envolvência de toda a equipa no 

desenvolvimento destes projetos, sendo reconhecidos os benefícios dos mesmos, dos quais se 

destaca a uniformização das práticas, o aumento da qualidade dos cuidados prestados ao doente 

e à família e ainda a satisfação geral dos profissionais. 
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Nas duas primeiras semanas de estágio, considerámos essencial conhecer programas e 

projetos, no âmbito da melhoria da qualidade, implementados ou em fase de desenvolvimento 

na UCI, sendo que para tal foi realizada uma reunião informal com o enfermeiro em funções de 

chefia e enfermeira orientadora de estágio clínico. 

Desta forma, no que concerne à promoção de um ambiente calmo e seguro, procuramos 

colaborar sempre com a equipa, na manutenção de um ambiente controlado, recorrendo a 

algumas estratégias implementadas como é o caso da correta  identificação do doente através 

de sistema de pulseira aquando a admissão do doente, identificação de todas as espécimes e  

colheitas através de correta etiqueta informatizada, uso de recursos materiais na unidade do 

doente, de forma individualizada e manuseamento, preparação e identificação de medicação, 

segundo protocolos normativos baseados em evidencia atual. Relacionado ainda com a 

medicação, pudemos ainda participar numa pequena formação relativamente a programa 

informático, king Guide, sobre compatibilidade e estabilidade  entre medicamentos 

intravenosos.   

A aderência dos enfermeiros aos protocolos e normas vigentes na UCI é notável e 

meritória. Revimos e procedemos de acordo com as normas relacionados com as infeções 

associadas aos cuidados de saúde [IACS] definidas pela DGS, como é o caso dos Feixes de 

Intervenções relacionados com a prevenção de infeção do local cirúrgico (DGS,2015b), 

prevenção da infeção urinária associada a cateter vesical (DGS, 2017a), prevenção da 

pneumonia associada à intubação (DGS, 2015c) e prevenção da infeção relacionada com cateter 

venoso central (DGS, 2015d). Desta forma, desenvolvemos a nossa praxis, colaborando em 

programas de melhoria contínua de forma a manter um ambiente terapêutico e seguro. 

Referente à segurança do doente e à gestão do risco clínico aquando transfusão de 

componentes sanguíneos, pudemos exercer a nossa prática, de forma segura, utilizando um 

sistema que permite a contínua identificação do doente recorrendo ao uso de pulseira 

transfusional. Esta impede a transição das diversas e sucessivas etapas, da cadeia transfusional, 

sem que se faça, de forma precisa e correta, uma identificação do doente e do componente 

sanguíneo, reduzindo assim as hipóteses de ocorrência de erro. 

Ainda, relativamente à gestão de potenciais riscos para o doente, relacionadas com 

qualidade e segurança do segurança do mesmo, tivemos possibilidade de aplicar alguns 

instrumentos que nos possibilitam fazer essa avaliação, como é o caso da escala de Braden que 
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avalia o risco de úlceras por pressão, possibilitando a adoção de medidas preventivas e a escala 

de Morse para avaliação do risco de queda. Aplicamos ainda outras escalas como foi o caso da 

escala de [RASS] Richmond Agitation Sedation Scale [RASS] a qual avalia o nível de sedação 

e agitação de forma detalhada e escala de BPS IP – Behavioral pain scale- Intubated patients 

utilizada para avaliar a dor em doentes críticos com necessidade de ventilação mecânica. 

No âmbito da qualidade dos cuidados e segurança do doente, e de acordo com a norma 

emanada pela DGS em 2017, referente à comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde, 

importa enaltecer a importância das passagens de turno a qual é efetuada, sustentada na 

mnemónica [ISBAR] Identify (Identificação), Situation (Situação atual), Background 

(Antecedentes), Assessment (Avaliação) e Recommendation (Recomendações)”. A informação 

transmitida através deste ferramenta de padronização de comunicação em saúde deve ser 

“oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade, atempada e compreendida pelo recetor” (DGS, 

2017b, p.4). 

Estamos convencidos que com o desenvolvimento e divulgação do PIS adquirimos as 

competências acima descritas, sendo este um projeto que se inclui num programa da melhoria 

continua da qualidade, o qual promove um ambiente seguro e contribui para a gestão do risco. 

Esta norma/procedimento foi elaborada, tendo como base a mais recente evidencia, de acordo 

com as orientações normativas vigentes, no âmbito da implementação de projetos de melhoria 

contínua, e em iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica. 

Em consonância com tudo o que foi explanado, consideramos, desta forma, que foram 

adquiridas as competências previamente descritas na área da melhoria da qualidade, cujo 

processo ocorreu durante todo o percurso formativo do mestrado, com especial enfoque na UC 

estágio final. 

 

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;  
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C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados. 

 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada. 

 

 

No domínio da gestão dos cuidados é preconizado que o enfermeiro especialista realize 

uma “gestão dos cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, 

garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas”, e uma adequação dos “recursos às 

necessidades de cuidados, identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia da 

qualidade dos cuidados” (OE, 2019a, p. 4748). Por este motivo, considerámos apropriado fazer 

a abordagem conjunta das competências do domínio da gestão de cuidados C1 e C2 assim como 

a primeira competência de mestre. 

Uma prática de excelência exige competências de liderança clínica. Desta capacidade 

de liderar e influenciar os membros da equipa em benefício do doente, dependem habilidades 

comportamentais, conhecimento clínico e sabedoria clínica (Benner et al, 2011). 

De modo a concretizar o processo de aquisição e desenvolvimento das competências, 

consonante com este domínio de competência, tivemos necessidade de recorrer aos conteúdos 

programáticos lecionados na UC de gestão em saúde e governação clínica, relacionados com a 

temática gestão, liderança e supervisão clínica em enfermagem. 

O Estágio Final foi realizado numa UCI, contexto clínico ideal para a aquisição e 

desenvolvimento de competências no âmbito da gestão da prestação de cuidados, devido às suas 

características e especificidades, que abarca em si métodos e processos diversos de conceção, 

planeamento e gestão de cuidados. 
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Neste processo de aquisição e desenvolvimento das competências em epigrafe, foram 

programadas e delineadas algumas estratégias e atividades, consideradas pertinentes neste 

percurso. De salientar a otimização do processo de tomada de decisão, o trabalho e espírito de 

equipa, adequada supervisão e delegação de tarefas, surgindo a necessidade de adaptação do 

estilo de liderança à situação. Estas competências são reconhecidas por Benner et al (2011), 

como fulcrais na prestação de cuidados à PSC e sobretudo especialmente em situações de 

emergência, nas quais a intervenção da equipa deve ser imediata, organizada, eficaz e 

apropriada, sob a liderança de um elemento qualificado, respeitável e conceituado. 

Como já referido anteriormente, o enfermeiro supervisor de estágio clínico, assume, 

isolada ou conjuntamente com a prestação de cuidados, a função de chefe de equipa. 

Procurámos analisar as funções do enfermeiro chefe de equipa e, observar, na prática clínica, 

as dinâmicas e processos intrínsecos ao desempenho e execução das mesmas.  

Apesar da função inerente ao chefe de equipa não ser completamente desconhecida, pois 

é parte integrante das nossas funções, exercidas há pelo menos 10 anos, no serviço de urgência, 

a realização deste estágio concedeu-nos uma visualização diferente da realidade experienciada, 

o que nos proporcionou cimentar conhecimentos relativamente a esta competência.  

A função do enfermeiro chefe de equipa, como já referido anteriormente, é geralmente 

atribuída a enfermeiros especialistas, mas não em exclusivo, esta função também é imputada a 

enfermeiros, aos quais são reconhecidas competências que os tornam peritos e elementos de 

referência para toda equipa, procedendo como agentes facilitadores da aprendizagem em 

contexto de trabalho. Benner, et al. (2011) reconhece que estes enfermeiros não se regem apenas 

por normas e procedimentos estáticos, articulando conhecimentos científicos, experiências 

vivenciadas e, dessa forma, tomam intuitivamente decisões atempadas, eficientes e eficazes, 

imprescindíveis num contexto de tão elevada complexidade como a UCI. 

O enfermeiro chefe de equipa organiza e orienta o trabalho, otimizando a gestão dos 

recursos materiais e humanos disponíveis, tendo em consideração a complexidade inerente a 

uma UCI. Como já mencionado anteriormente, a distribuição de trabalho dos enfermeiros e 

assistentes operacionais é realizada também pelo enfermeiro chefe de equipa, efetuada no início 

de cada turno ou sempre que se justifique, sendo esta distribuição sustentada em dois fatores, 

sendo um a carga de trabalho avaliada retrospetivamente através do Índice TISS-28, e outro 

tendo em consideração o método de enfermeiro responsável. 
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Destacamos a importância de um chefe de equipa ter competências de liderança, de 

modo a impulsionar e promover, não só a qualidade dos cuidados, como um trabalho de equipa 

eficaz e eficiente, assim como, um ambiente de confiança entre os vários elementos da equipa. 

É função do enfermeiro chefe de equipa e do enfermeiro em funções de chefia assistir e 

participar na passagem de turno “clínica”, realizada no início do turno da manhã, na qual é 

apresentada a situação clínica dos doentes internados, e relatada toda a evolução do processo 

clínico do mesmo, onde a opinião dos enfermeiros em questão é valorizada e tida em conta, em 

todo o plano de cuidados referente ao doente. Na nossa opinião, essa participação é considerada 

muito importante e benéfica para o doente, pois desta forma os cuidados são planeados em 

conjunto pelas equipas médicas e de enfermagem, sendo o chefe de equipa de enfermagem o 

elo de ligação, facultando à equipa médica os contributos da equipa de enfermagem em relação 

à evolução do doente e, reciprocamente, transmitindo a equipa de enfermagem o plano 

delineado referente a cada doente. 

Ainda no domínio da gestão de cuidados, e de forma a fomentar a aquisição de 

competências na área da gestão, durante dois turnos, tivemos oportunidade de acompanhar o 

enfermeiro em funções de chefia, onde podemos observar que uma das suas funções é o de 

organizar e efetuar um plano mensal, horário de trabalho, o qual se constitui um desafio 

constante devido as características da equipa e competências inerentes a cada elemento, o que 

tem que ser considerado na elaboração da escala. Além disso, relativamente ainda com a gestão 

dos recursos humanos, podemos verificar todo o expediente envolvente no que concerne a 

solicitações referentes a pedidos de férias, folgas, horários de amamentação, estatuto de 

trabalhador-estudante, entre outros assuntos pessoais referentes a equipa multiprofissional. 

Considerámos esta experiência uma mais-valia e um verdadeiro investimento na área da 

liderança e governação clínica 

Faz, ainda, parte das suas funções toda a gestão logística, burocrática e de cariz não 

clínico, em coordenação com os outros serviços de suporte e resolução de inúmeras assessoria, 

nomeadamente com os serviços farmacêuticos, de aprovisionamento, e de esterilização. Toda 

esta gestão é de índole preventiva e proativa, pretendendo-se antecipar as necessidades 

logísticas e de recursos materiais, para uma eficiente, eficaz e profissional prestação de 

cuidados de qualidade. 
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Salientamos, desta forma, a importância do enfermeiro em funções de chefia 

implementar estratégias de motivação e liderança, pois desta maneira alcançará os objetivos do 

serviço mantendo uma equipa motivada, coesa e empenhada. 

Gestão e liderança são conceitos que estão intimamente ligados, os quais emergem 

incessantemente da sua articulação, sendo a liderança competência essencial, prioritária e 

crítica da gestão (ICN, 2000) que, no que diz respeito à Enfermagem e à sua prática, é essencial 

a identificação do estilo de liderança mais adequado e propício à garantia da qualidade dos 

cuidados (OE, 2019b). 

Um dos grandes desafios do enfermeiro em funções de chefia é a gestão de recursos 

humanos e conflitos no seio da equipa, supervisão clínica dos cuidados de enfermagem, 

devendo este estar capacitado para analisar, negociar e resolver problemas. 

Segundo OE (2010) a supervisão clínica consiste num “processo formal de 

acompanhamento da prática profissional, que visa promover a tomada de decisão autónoma, 

valorizando a proteção da pessoa e a segurança dos cuidados, através de processos de reflexão 

e análise da prática clínica” (Ordem dos Enfermeiros, 2010, p. 5).  

De acordo com Brunero & Lamont (2012) a supervisão clínica possibilita aos 

enfermeiros discutir uma diversidade de assuntos e temáticas, num ambiente de suporte, que 

promove o desenvolvimento profissional e é tida como uma oportunidade para partilhar com os 

pares, problemas do quotidiano.   

A investigação em enfermagem mostra evidencia relacionada com a supervisão clínica, 

revelando que os cuidados de enfermagem são essências para suportar, desenvolver e melhorar 

a praxis dos enfermeiros (Dilworth, Higgins, Parker, Brian & Turner, 2013).  

 A elaboração e desenvolvimento do PIS também nos possibilitou adquirir e desenvolver 

competências neste domínio de liderança e gestão de cuidados, pois este projeto envolveu e 

exigiu uma articulação com outros profissionais, intervenientes na norma referente à evacuação 

do doente critico da UCI. 

Findo o exposto, reconhecida e analisada a elevada relevância das atividades 

desenvolvidas no domínio da gestão de cuidados, consideramos ter adquirido e desenvolvido 

as competências deste domínio. 
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Competência Comum do Enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento das 

Aprendizagens Profissionais 

 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade. 

 

 

No domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais o Regulamento n.º 

140/2019 de 6 de fevereiro da OE (2019b) considera essencial o desenvolvimento da 

competência D1, no qual o enfermeiro especialista “desenvolve a capacidade de 

autoconhecimento, que é central na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere no 

estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais. Releva a dimensão de Si e da 

relação com o Outro, em contexto singular, profissional e organizacional” (OE, 2019b, p.4749). 

De modo a adquirir e desenvolver as competências comuns do enfermeiro especialista, 

no domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, no que concerne ao 

desenvolvimento do autoconhecimento e assertividade, sentimos necessidade de mobilizar os 

conhecimentos adquiridos na UC de Médico-Cirúrgica I e  Relação de Ajuda , os quais  

consideramos bastante relevantes, onde nos foi incutida  a importância da autorreflexão e 

introspeção, tal como nos foram apresentadas estratégias para realizar essa mesma introspeção 

e técnicas de comunicação na resolução de situações de crise experienciadas, aquando a nossa 

prática clínica.  

Procuramos sempre ter uma conduta profissional ancorada na necessidade de melhoria 

e otimização da prática, onde o autoconhecimento e a assertividade se constituem características 

e competências emocionais essenciais. De acordo com Benner et al. (2011) as competências 

relacionais e as competências técnicas desenvolvem-se em simultâneo, dando origem a uma 

prestação de cuidados humanizada. 

Segundo Phaneuf (2005, p.177) “a auto-reflexão, a tomada de consciência das diversas 

estruturas da nossa personalidade e do seu funcionamento, e a retroacção pelos outros permite-

nos descobrir bastante bem quem nós somos, como somos e o que precisaríamos de fazer para 

melhor nos actualizarmos”. A mesma autora refere que “a introspecção é o primeiro 

instrumento do autoconhecimento” (Phaneuf, 2005, p.177). 
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O autoconhecimento é a capacidade que nós próprios temos em reconhecer quem somos, 

de caraterizarmos a nossa personalidade e o que influencia as nossas emoções. Conhecermo-

nos a nós próprios permite antever as nossas reações a determinadas situações, e adequar as 

nossas atitudes a determinadas situações, evitando comportamentos inconvenientes e 

desadequados. Sustentado neste pressuposto, reconhecemos que o crescimento pessoal e 

profissional é indissociável e otimizado pelo conhecimento de nós próprios, das nossas 

limitações e competências. Sem o reconhecimento das nossas limitações, o crescimento, tanto 

pessoal como profissional, torna-se insuficiente e limitado. Desta forma, destaca-se a 

importância do autoconhecimento e a autorreflexão como instrumento terapêutico fulcral para 

a relação enfermeiro-doente. 

Phaneuf (2005) refere que sem relação de ajuda os cuidados desumanizam-se e a atuação 

do enfermeiro perde significado. Podemos, pois, afirmar que a relação de ajuda é a pedra basilar 

na existência dos cuidados, isto é, a relação de ajuda é a essência dos cuidados de saúde, pois 

sem relação, os cuidados de saúde deixam de existir e ter significado.   

Na relação doente-enfermeiro, este último deve conseguir agir no momento de crise, 

para tal necessita de ter um autoconhecimento de si próprio, perceber e tomar consciência do 

seu papel dentro da relação e estar seguro dos fundamentos teóricos que detém e que suportam 

a sua prática (Chalifour, 2008). Construir uma relação terapêutica, no âmbito dos cuidados à 

PSC constituí, na nossa perspetiva, um desafio árduo, decorrente das situações envolventes.  

A relação terapêutica estabelecida entre o enfermeiro e o doente nunca poderá ser 

superficial, distante e despojada de interesse e de afeto. Contrariamente, deverá ser uma relação 

estabelecida entre pessoas, baseada na compreensão, afetividade e afabilidade, na capacidade 

de escuta, onde o diálogo seja explícito. A pessoa doente geralmente apresenta-se vulnerável e 

mais frágil, podendo reagir e ter atitudes que não são as mais adequadas, necessitando de 

compreensão e ajuda.  

O serviço de urgência geral e pediátrica e a emergência pré-hospitalar ´são o meu 

principal referencial de prática clínica, onde exerço funções há 22 anos. Ambos os serviços, 

geradores de intervenções que demandam efetividade e, muitas vezes, estratégias de coping 

fundamentais à gestão de sentimentos e de situações indutoras de conflitos, de desgaste 

emocional, especificamente situações que implicam risco de vida. Por vezes, o distanciamento 

e a fuga seriam as estratégia a adotar, mais confortáveis para nós, perante estas situações, mas 
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a experiência e a prática profissional concederam-nos ferramentas para lidar com estas 

situações, consideradas complexas e difíceis, recorrendo a estratégias como o confronto e a 

resolução do problema. Durante todo o percurso profissional procurei ser assertiva nas minhas 

decisões e desenvolver o autoconhecimento, respeitando os meus limites pessoais e 

profissionais. O processo de autorreflexão é algo continuado e incessante que se deve manter 

ao longo de toda a vida profissional, quer seja na gestão de emoções e sentimentos, assim como 

no reconhecimento e gestão de conflitos.  

Também, durante o estágio, procurei fazer uma autorreflexão, de forma a identificar as 

minhas limitações, em termos pessoais e profissionais, e compreender como estas podiam 

interferir na relação e na prestação de cuidados ao doente. 

Atendendo à fundamentação exposta, complementada indubitavelmente com a 

experiência profissional e o desenvolvimento e a edificação proporcionado pelo estágio final, 

consideramos ter adquirido a competência em análise. 

 

Competência Comum do Enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento das 

Aprendizagens Profissionais  

 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.  

 

Competência de Mestre em Enfermagem  

 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

Enfermagem baseada na evidência; 

  

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral 

e da Enfermagem em particular. 
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Continuando a descrição das competência inerentes ao domínio do desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais, considerámos fazer a analise e reflexão concomitante da 

competência D2, inscrita no Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da OE (2019b) e a 

segunda e sexta competências de mestre. Todas elas preconizam que o enfermeiro especialista 

alicerce a sua prática em conhecimentos científicos, basilares e transversais, ancorados na mais 

recente evidência, para uma tomada de decisão responsável, de forma a ser uma referência, no 

seio da equipa, como elemento promotor da aprendizagem e de processos de investigação.  

Segundo Benner et al. (2011) o enfermeiro especialista deve ser possuidor de um corpo 

de conhecimentos atualizados e de competências que lhe proporcionem identificar problemas 

potenciais e reais, de forma a garantir uma abordagem atempada, eficaz e eficiente na resolução 

das necessidades identificadas. 

O enfermeiro deve integrar conhecimentos oriundos da formação contínua e aplicá-los 

na prática, sendo constatado que é desta fusão que emergem as aprendizagens. Diante desta 

realidade, e de forma a atingir as competências em epígrafe, considerámos elementar, fazer uma 

revisão dos conteúdos lecionados e conhecimentos teóricos adquiridos na UC de investigação 

em enfermagem, tal como a pesquisa realizada em bases de dados científicas, de artigos 

baseados na mais recente e melhor evidência, no que diz respeito às principais temáticas 

inerentes à prestação de cuidados à PSC, assim como relacionadas com a temática do PIS. 

Além da atualização continua de conhecimentos, objetivando um exercício profissional, 

respaldado na melhor e mais recente evidência científica, foi ainda lícito, realizar uma reflexão 

sobre o mordaz sentido de julgamento clínico que os enfermeiros peritos possuem, sendo estes 

promotores de aprendizagens no seio da equipa, o que proporciona a disseminação do 

conhecimento (Benner, et al., 2011).  

A prática baseada na evidência abrange uma metodologia de “resolução de problemas 

no âmbito da decisão clínica que incorpora uma pesquisa da melhor e mais recente evidência, 

na experiência e avaliação clínica, bem como as preferências do doente no contexto do cuidar” 

(ICN, 2011, p. 11).  

Dado o exposto, infere-se a ideia de harmonia entre as experiências profissionais 

vivenciadas e o juízo clínico com a evidência científica, com a aplicação rigorosa, clara e 

racional da melhor evidência na tomada de decisão fundamentada. Seguindo este raciocínio a 
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OE (2015c) especifica, na deontologia profissional, Artigo 97.º que o profissional de 

Enfermagem deve “exercer a profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, 

com o respeito pela vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população, 

adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados” (2015c, p. 74). 

A formação contínua é um dever profissional dos enfermeiros, contribuindo para a 

excelência do exercício, devendo manter uma “atualização contínua dos seus conhecimentos e 

utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e 

aprofundada nas ciências humanas” (OE, 2015c, p.82). 

Perante este enquadramento, foi considerado pertinente a revisão de algumas temáticas 

fulcrais na abordagem da PSC, especialmente em contexto de cuidados intensivos. Deste modo, 

recorremos a vários conteúdos programáticos, lecionados nas disciplinas de  fisiopatologia e 

intervenção terapêutica em enfermagem especializada, EMC II e III, e outras fontes de 

conhecimento que desenvolvem temas relativos à PSC, das quais destacamos a leitura de alguns 

documentos, referentes a recomendações de boas práticas e normas de orientação clínica, 

definidos pelas sociedades científicas nacionais e internacionais, na área dos cuidados 

intensivos, nomeadamente Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos [SPCI]; Society of 

Critical Care Medicine, assim como a plataforma de e-learning da European Society of 

Intensive Care Medicine [ESICM], na  qual efetuámos um curso teórico e prático, relativo a 

temática atual e pertinente intitulado: C19_SPACE- Curso para aquisição competências na área 

de cuidados intensivos designados ao COVID-19, para profissionais de saúde, médicos e 

enfermeiros,  com atribuição de 16 créditos europeus (Anexo I) e curso com simulação pratica 

C19_SPACE- treino local, com recurso à aplicação C19SPACE_VR,com atribuição de 8 

créditos europeus(Anexo II). Este curso foi planeado para ser uma atividade integrada no 

estágio final, o qual se iria iniciar em novembro de 2020, que devido à situação pandémica que 

se vivenciou não foi concretizado. Por ser uma temática atual, e vista como oportunidade 

excelente para adquirir conhecimentos e competências, baseados na mais recente evidência, 

considerámos ser uma mais-valia, na aquisição de competências na área do doente critico. 

Neste sentido, também participámos no VI Simpósio de enfermagem 2021, intitulado 

ontem hoje e amanhã, realizado online, no dia 14 de junho de 2021, com duração de 12horas 

(Anexo III); e no 2º Seminário de enfermagem em emergência extra-hospitalar, realizado 

online, no dia 18 de junho de 2021, com duração de 8 horas. (Anexo IV). Em ambos foram 
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abordados temas da atualidade no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, entre os quais, o 

papel do enfermeiro especialista e mestre em pessoa em situação crítica no serviço de urgência, 

na UCI e emergência pré-hospitalar, os contributos da intervenção especializada na área da 

catástrofe, no trauma e também no sistema de triagem. Foi também enaltecida a reflexão sobre 

temáticas como nutrição da PSC, Oxigenoterapia de alto fluxo, tipos de dispositivos e vantagens 

e desvantagens; ExtraCorporeal Membrane Oxygenation [ECMO] no doente crítico, em ambos 

os momentos formativos foi realizada uma reflexão final relacionadas com as perspetivas 

futuras para a enfermagem médico-cirúrgica. 

Relativamente à segunda e sexta competência de mestre, destacamos a elaboração do 

PIS, o qual contemplou as fases de diagnóstico, planeamento, intervenção e avaliação, o qual 

aborda uma temática intimamente ligada à prestação de cuidados ao doente em situação crítica, 

enquadrada no domínio da qualidade dos cuidados e segurança do doente. 

Também, relacionado ainda com o PIS, foi planeada, elaborada e realizada ação de 

formação no serviço, como estratégia de divulgação da norma sobre a evacuação do doente 

critico da UCI em caso de emergência/catástrofe, que contou com uma adesão de 50%, 

atingindo se o objetivo delineado, e contribuindo, desta maneira, para a disseminação do 

conhecimento e formação dos pares. 

Para realizar a formação em serviço, alicerçámo-nos na nossa formação, adquirida aquando 

realização de curso de formação de formadores e experiência na área da formação, e também 

nos conteúdos lecionados na UC de Formação e Supervisão em Enfermagem, à qual obtivemos 

creditação de competências, mas que frequentamos as aulas por necessidade sentida, sem cariz 

obrigatório. 

Paralelamente ao desenvolvimento do PIS, do qual fez parte a elaboração de uma norma 

relativa a evacuação do doente critico da UCI, foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura, estruturada em forma de artigo científico, baseada na mais recente evidência, relativa 

à preparação e competências dos enfermeiros para atuarem em situações de catástrofe, tendo 

como objetivo a sua submissão para publicação. 

Ainda, no contexto da disciplina de Enfermagem medico cirúrgica IV, foi realizado um 

trabalho, de cariz avaliativo, sob forma de comunicação científica escrita, tipo Póster virtual, 

com o título: Simulação e o desempenho da equipa em catástrofe (Apêndice XIII) Este foi 

submetido e aceite no I Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, realizado nos dias 1,2 e 
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3 de dezembro de 2020 (Anexo V). Concluímos a nossa participação neste congresso (Anexo 

VI), também como coautores do livro Congresso Multidisciplinar Eletrônico “Pesquisando em 

Saúde” com ISBN: 978-84-18126-48-2 publicado em dezembro 2020 (Anexo VII). 

Contribuindo desta forma, para a aquisição da segunda competência de Mestre: Inicia, 

contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de Enfermagem 

baseada na evidência.  

Dado a tudo o que aqui foi explanado, consideramos ter desenvolvido e adquirido com 

sucesso as competências acima enumeradas. 

 

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM EM PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

Competências específicas são as competências que decorrem das respostas humanas aos 

processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área 

de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às 

necessidades de saúde das pessoas (OE,2019b, p.4745). 

Os enfermeiros especialistas em EMC, na vertente da PSC, são elementos essenciais na 

resposta à necessidade de cuidados seguros da PSC e ou em falência orgânica (DGS,2017). 

 

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.  

  

Competência de Mestre em Enfermagem  
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4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo 

da vida. 

 

 

Entende-se por PSC “aquela cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de 

falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica” (OE, 2018, p.19362). 

Os cuidados especializados em EMC, tem como propósito a melhoria da qualidade de 

vida do doente, e requerem a “conceção, implementação e avaliação de planos de intervenção” 

(OE, 2018, p.19360), com vista à “deteção precoce, estabilização, manutenção e a recuperação” 

(OE, 2018, p.19360) diante dos problemas identificados, os quais necessitam  “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, 2018, p. 19360). 

No que concerne ao caráter complexo das situações de saúde e as respostas necessárias 

à PSC em situação de doença crítica e/ou falência orgânica e à sua família/pessoa significativa, 

podemos inferir que o EEEMC aplica conhecimentos e inúmeras competências para responder 

atempadamente e de forma holística (OE,2018). 

De acordo com Benner et al. (2011) a prestação de cuidados à PSC é “intelectualmente 

e emocionalmente desafiadora”, o que implica uma rápida e consciente, tomada de decisão 

devido a urgência de respostas eficazes e eficientes, perante situações de risco de vida, onde a 

margem de erro deve ser ínfima. Por conseguinte, destaca-se um elevado julgamento clínico e 

a reflexão pela prática, fomentando o desenvolvimento do saber ser, saber fazer e saber estar, 

assim como a associação entre as diferentes dimensões do conhecimento (Benner et al, 2011, 

p.1).  

Trata-se de ações de caráter urgente e emergente, com poucas margens de erro, que 

exigiram uma mobilização de competências em resposta a múltiplas situações de instabilidade, 

tendo sido fundamental o reconhecimento antecipatório da deterioração do estado clínico e a 

implementação de intervenções corretivas de forma eficaz (Benner, et al., 2011).  
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Para além da aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo das diversas 

unidades curriculares do mestrado, foram desenvolvidas atividades que fomentaram a aquisição 

de competências na prestação de cuidados à PSC com uma multiplicidade de processos de 

doença médico-cirúrgica ou de falência multiorgânica.   

Reflexo do nosso percurso profissional , de 22 anos em contexto de urgência e 

paralelamente, 15 anos em contexto pré hospitalar, na VMER, e de toda a formação continua, 

adquirida com aproveitamento, predominantemente com certificação internacional, com 

especial  enfoque na área da emergência e trauma, acrescidas da aquisição e desenvolvimento 

de competências adquiridas no decurso deste mestrado, concretamente em todas as disciplinas  

de EMC, direcionados para a prestação de cuidados à PSC, concedeu-nos alicerces, no que 

concerne à execução e prestação de cuidados técnicos de elevada complexidade num ambiente 

tao especifico como é uma UCI, com inúmeros recursos tecnológicos, com os quais não estava 

habituada.  

Pela vasta quantidade e diversidade de procedimentos e intervenções e cuidados de 

enfermagem específicos executados, enumeramos apenas aqueles que consideramos mais 

pertinentes e meritório, designadamente:  

-Vigilância de parâmetros vitais recorrendo a monitorização hemodinâmica invasiva e não 

invasiva; avaliação de pressão venosa central; avaliação da pressão intra-abdominal; cuidados 

inerentes ao cateter central, linha arterial e cateter urinário;  

-Colaboração na colocação, manutenção e remoção do cateter venoso central (CVC) e cateter 

de dialise e cateter arterial; 

-Monitorização com recurso a cateter PiCCO; 

-Monitorização do nível de consciência pelo índice bispectral (BIS) e consequentemente avaliar 

a profundidade da sedação; 

-Cuidados de Enfermagem no manuseamento da via aérea, nomeadamente entubação e 

extubação endotraqueal, cuidados inerentes ao doente sob ventilação invasiva e não invasiva, 

baseados em normas e protocolos vigentes, referentes a higiene oral, troca de fixação e 

mobilização do tubo endotraqueal, aspiração de secreções. Atendendo aos vários protocolos 
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existentes, advogamos pela sua adaptação às situações clínicas específicas, vigiando, mitigando 

e prevenindo as complicações relacionadas, avaliando os resultados; 

-Cuidados de enfermagem e vigilância a doentes traqueostomizados; colocação, manutenção e 

remoção de uma traqueotomia percutânea;  

-Cuidados ao doente submetido a terapia de alto fluxo; 

-Colaboração na realização de broncofibroscopia; e cuidados inerentes ao fibrobroncoscopio; 

-Terapias de substituição renal, manuseamento de equipamentos; 

-Preparação e administração de terapêutica especifica de forma diferenciada. 

A avaliação da dor no doente crítico é um processo difícil e complexo, o qual leva a 

uma gestão incorreta da mesma, geralmente subvalorizando-a. Sendo a Dor o 5º sinal vital, 

procedemos a sua monitorização e avaliação, periodicamente, com recurso às escalas 

preconizadas pelo protocolo de sedação e analgesia, a escala numérica e a Escala BPS, 

aconselhadas para o doente crítico capacitado para a sua autoavaliação e para o doente crítico 

inapto para a mesma, respetivamente. 

Constatámos ainda, que, nesta componente tecnicista, foi manancial o estágio efetuado 

na UCI, o qual nos proporcionou uma prestação de cuidados muito especializada, ancorada na 

mais recente evidência e baseada em protocolos terapêuticos e normas emanadas pelas 

entidades competentes em cada área.  

Deste modo, e segundo Benner (2001), podemos concluir que nos enquadrámos num 

nível de perito nesta área distinta de cuidados à PSC, com um estado de conhecimento global 

da situação e uma constante e eficiente prestabilidade às situações vivenciadas. 

Tal como refere Benner et al. (2011) basear a nossa prática em protocolos uniformizados 

e do conhecimento de todos, proporciona uma boa articulação entre os elementos da equipa 

promovendo uma prestação de cuidados mais segura e de qualidade, sendo reconhecido que a 

sabedoria clínica proveniente da experiência prática tem forte componente no sucesso das 

intervenções.  

Participamos e colaboramos e, por conseguinte, desenvolvemos competências no 

transporte intra-hospitalar do doente crítico, aquando admissões de doentes oriundos de outros 
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serviços, de e para o bloco e para a realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, impossível de se efetuarem na unidade do doente. A complexidade inerente a uma 

transferência deste nível, acarreta um pensamento crítico suportado em ações antecipatórias 

(Benner et al., 2011), associadas ao equipamento e estado hemodinâmico do doente, implicando 

sempre momentos de muita tensão pelos riscos associados, exigindo uma excelente 

coordenação e comunicação entre a equipa multidisciplinar. De modo a efetivar de forma segura 

este tipo de transporte, seguimos as recomendações emanadas pela SPCI (2008) com enfoque 

nas fases do planeamento, coordenação e comunicação. 

Durante o estágio final, não presenciamos situações que exigissem competências em 

reanimação cardiorrespiratória, conteúdo, recertificamos competências nesse âmbito, aquando 

da realização, com aproveitamento, dos cursos de suporte avançado de vida [SAV] (Anexo 

VIII) e International Trauma Life Support [ITLS] (Anexo IX), reconhecidos por entidades 

certificadas internacionalmente, na disciplina EMC IV. Também suportada na nossa prática 

profissional diária, consideramos ser uma competência já adquirida pela experiência e percurso 

profissional, como já acima mencionado.  

Da mesma forma, durante o estágio, não vivenciamos processos relacionados com o fim 

de vida. Neste âmbito, incluem-se a gestão emocional, em que tomamos consciência da 

necessidade de focar a nossa atenção nos familiares e no seu processo de luto, assegurando 

apoio emocional. Decorrente da nossa experiência, e com suporte nos conteúdos fornecidos 

pelas disciplina de relação de ajuda e EMC I concluímos ter cimentado esta competência 

baseada na comunicação eficaz e gestão de emoções.   

Segundo Phaneuf (2005), a comunicação é um “processo de criação e de recriação de 

informação, de troca, de partilha e de colocar em comum sentimentos e emoções entre pessoas” 

(p.23). A comunicação com a PSC, é considerada um desafio e, ao mesmo tempo, um incentivo 

para a aquisição e desenvolvimento de competências nesta área fundamental para os cuidados 

de Enfermagem.  

Por essa razão, tornou-se imperiosa a gestão assertiva desta conjuntura, pesquisando 

estratégias alternativas e facilitadoras da comunicação, com a necessária identificação prévia 

das barreiras de comunicação, condicionadas constantemente pelo estado clínico do doente, 

relacionado com processos de sedação e/ou curarização e/ou utilização de dispositivos 

invasivos como a entubação endotraqueal, traqueostomia ou outros.  
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Recorremos, deste forma, a meios pariformes ou alternativos de comunicação, capazes 

de minimizar a frustração e desconforto do doente, como o recurso a ferramentas de 

comunicação não verbal, nomeadamente a comunicação escrita, gestual ou visual, fazendo uso 

de ferramentas gráficas evidenciando as necessidades mais básicas e as mais angustiantes e 

aflitivas. 

Perante a descrição, análise e fundamentação apresentada, consideramos ter atingido as 

competências específicas em análise. 

 

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. 

 

 

Os cuidados de enfermagem à PSC podem provir de uma situação de emergência, exceção 

e catástrofe que coloquem em risco a vida da pessoa (OE, 2018).  

Uma situação de emergência é a consequência de uma “agressão sofrida por um indivíduo 

por parte de um qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de forma brusca e violenta, 

afetando ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos vitais” (OE, 2018, p. 19362), 

expondo a pessoa em risco de vida. Esta situação requer uma assistência imediata à vítima (OE, 

2018). 

Consideramos estar perante uma situação de exceção quando se verifica “um desequilíbrio 

entre as necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, coordenação e gestão 

criteriosa dos recursos humanos e técnicos disponíveis (OE, 2018, p. 19362). 

Entende se por catástrofe, e segundo a Lei de bases da Proteção Civil — DL n.º 27/2006, 

no seu artigo 3.º, ponto 2, qualquer acidente grave ou sequência de acidentes graves “suscetíveis 

de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente 
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as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional” 

(OE, 2018, pp. 19362-19363). 

Todos os dias, em todo o mundo, nos confrontamos, com a imprevisibilidade permanente 

de ocorrência de situações de emergência, exceção e catástrofe, recaindo progressivamente, 

sobre os sistemas de saúde, o papel fulcral na aquisição e desenvolvimento de competências 

dos enfermeiros, para que a resposta a estas adversidades seja cada vez mais rápida eficaz e 

eficiente, fomentando o sucesso da intervenção (ICN, 2019).  

Neste contexto muito especifico de catástrofe, os enfermeiros revestem-se de grande 

importância, não só pelo seu conhecimento e competencias em apoiar os mais diversos esforços 

humanitários, mas também pela sua contribuição extremamente positivamente e  

Os anos de 2020 e 2021 foram anos marcados pela Pandemia COVID 19, que avassalou o 

mundo e modificou a vida de todos nós. As instituições de saúde foram como não há registo, 

alvo de adversidades invulgares e emergentes na sua resolução. A readaptação de funções e a 

mobilização de todos os profissionais para atividades emergentes, inesperadas, mas vitais, foi 

abraçada por todos com uma entrega e disponibilidade elogiável. A adaptação à mudança, ao 

medo, incerteza, insegurança, à resiliência, inovação e criatividade, ao empenho, tomaram 

conta dos nossos dias e encaminharam a nossa atividade.  

Neste contexto, podemos dizer que ao vivenciarmos esta situação pandémica, a exercer 

funções num serviço de urgência, com área dedicada a COVID, exigindo adaptações constantes, 

criar circuitos seguros, seguindo normativas atualizadas praticamente diariamente, em 

condições e ambientes de crise, lidando com equipamentos de proteção individual, aos quais 

não estávamos habituados, que dificultavam a prestação dos cuidados,  por si só, consideramos 

que promovemos  respostas em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação (OE, 2018). 

Uma das atividades desenvolvidas para dar resposta a esta competência, foi a leitura do 

Plano de catástrofe externa e o Plano de emergência interno da ULS. Estes documentos 

revelaram-se importantes no sentido de conhecer o estabelecido referente ao planeamento da 

resposta a uma situação de catástrofe. Verificamos, no entanto, não haver planos setoriais 

delineados, o que seria um dos objetivos do gabinete de risco a implementar. Foram dedicadas 



Evacuação do doente crítico da Unidade de cuidados intensivos - da Segurança do 
doente à Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  

 
 

 
mar-22 | Página 113 

 

16 horas do estágio final a atividades realizadas no gabinete de risco de forma a desenvolver o 

PIS, nomeadamente no dia 11 de maio e 24 de junho de 2020 (Anexo X). 

Com implementação e divulgação do PIS, durante o estágio final, cujo objetivo principal 

era definir e uniformizar os procedimentos da equipa multidisciplinar da UCI, de forma a 

responder eficazmente a uma situação de emergência/ catástrofe, em caso de necessidade de 

evacuação dos doentes, de forma a garantir a segurança e manter a qualidade e continuidade 

dos cuidados de saúde, consideramos ter adquirido e desenvolvido competências nesta área. 

Também os conteúdos programáticos lecionados na UC de EMC III, sobre a resposta a 

situações de emergência e catástrofe, da concetualização, planeamento, gestão e 

operacionalização destas respostas favoreceram o desenvolvimento de competências no 

domínio em análise. Ainda, no contexto da UC de EMC III, como já referido anteriormente, foi 

realizado, e publicado, sob forma de comunicação científica escrita, um póster virtual, com o 

título: Simulação e o desempenho da equipa em catástrofe. 

Neste âmbito, tal como já referenciado, foi realizada uma RSL, estruturada em forma de 

artigo científico, baseada na mais recente evidência, relativa à preparação e competências dos 

enfermeiros para atuarem em situações de catástrofe, tendo como objetivo a sua submissão para 

publicação. 

Face ao exposto, pela pesquisa, fundamentação e atividades desenvolvidas, e pelo facto da 

conceção do PIS ter sido ancorada e desenvolvida no âmbito da catástrofe, consideramos ter 

adquirido a competência específica em análise, na sua plenitude. 

 

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 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 
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Assumindo esta problemática tamanha relevância, é fulcral o papel do EEEMC-PSC na 

resposta eficaz na prevenção, controlo de infeção e resistência a antimicrobianos, tendo em 

conta o risco de infeção relacionado aos múltiplos contextos de prestação de cuidados e à 

complexidade e diferenciação dos mesmos, os quais exigem o “recurso a múltiplas medidas 

invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida da pessoa em situação crítica 

e/ou falência orgânica (OE, 2018, p.19364). 

As IACS são infeções adquiridas pelos doentes, derivadas dos cuidados de saúde e 

procedimentos inerentes aos mesmos, as quais podem ser contraídas também pelos 

profissionais de saúde aquando do seu exercício profissional (DGS, 2007).  

As IACS e o aumento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos 

constituem uma problemática associada, e de grande magnitude e relevância, a nível nacional 

e mundial. Problemática que não se pode desvalorizar devido às implicações que esta tem no 

doente, nas unidades de saúde e na comunidade. Estas Infeções são responsáveis pelo aumento 

significativo da morbimortalidade, dificultando o tratamento dos doentes e prolongando os 

internamentos, bem como os custos em saúde, interferindo desta forma na qualidade dos 

cuidados colocando em risco a segurança do doente (DGS, 2018). 

Neste contexto, e no âmbito do estágio final, consideramos essencial, a consulta de 

conteúdos lecionados na UC EMC 5 e a revisão de alguns documentos normativos, inerentes a 

esta temática, emanados por entidades e sociedades científicas competentes, como o European 

Centre for Disease Prevention and Control [ECDC] e a DGS. 

As IACS são um problema inerente às unidades hospitalares, mais concretamente às 

UCI, sendo encarado como os serviço hospitalares com maior prevalência de IACS, devido à 

instabilidade hemodinâmica ou falência multiorgânica da PSC e à inerente utilização de 

dispositivos avançados e invasivos, resistência a antimicrobianos e recurso regular de 

antibióticos.  Considera-se que grande percentagem das IACS nas UCI, adquiridas no 

desenvolvimento da prestação de cuidados são seguramente evitáveis (ECDC, 2019).  

As IACS, não sendo um problema recente, adquirem cada vez mais relevância em 

Portugal e no mundo, na medida em que a esperança media de vida aumenta, e que contamos 

com tecnologias progressivamente mais avançadas e invasivas, e um acréscimo de doentes em 

terapêutica imunossupressora, o que eleva o risco de infeção (DGS,2007). 
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De acordo com relatório emanado pela ECDC (2019), em 2017, 8,3% dos doentes 

internados, por mais de dois dias, em UCI, apresentaram pelo menos uma IACS. Entre as quais 

se destacam a pneumonia associada a ventilação, infeção sanguínea associada ao cateter venoso 

central e a infeção urinaria associada ao cateter vesical. Este relatório baseia-se em dados de 

2017 provenientes do Sistema Europeu de Vigilância, TESSy, em 26 de abril de 2019. O TESSy 

é um sistema de colheita de dados, análise e disseminação de resultados sobre doenças 

transmissíveis.  

Durante o estágio final, tendo em conta a particularidade do contexto clínico, achámos 

pertinente fazer uma revisão de documentos idóneos específicos, mais direcionados e 

relacionados com a especificidade da prestação de cuidados ao doente critico internado numa 

UCI. Destacamos, entre outros, os quatro feixes de intervenções emanados pela DGS:  a 

prevenção da pneumonia associada à intubação (DGS, 2015c), prevenção da infeção 

relacionada com cateter venoso central (DGS, 2015d), a prevenção de infeção do local cirúrgico 

(DGS,2015b) e a prevenção da infeção urinária associada a cateter vesical (DGS, 2017a).  

Na UCI, é notório o cumprimento e respeito pelos protocolos e normas vigentes. Neste 

contexto, podemos dizer que tentamos sempre cumprir todas as normas e protocolos relativos 

à prevenção e ao controlo das IACS, implementadas no serviço, de protocolos de elevada 

complexidade, dos quais destacamos os referentes à PSC submetida a ventilação invasiva e não 

invasiva, colocação e manutenção de cateter arterial e cateter venoso central, colocação e 

cuidados inerentes ao cateter vesical, e cuidados inerentes a feridas cirúrgicos, aplicando 

sempre os conhecimentos adquiridos, os quais foram sempre motivo de reflexão frequente com 

a enfermeira supervisora de estágio, com consequente promoção da qualidade dos cuidados e 

segurança do doente e profissionais.  

Colaboráramos com a vigilância epidemiológica realizada no serviço, através da 

monitorização, registos e avaliação das medidas implementadas, efetuados diariamente no 

processo clínico do doente. Entre as quais nomeamos a vigilância epidemiológica e os registos 

inerentes ao tubo endotraqueal, traqueostomia, cateter venoso central e arterial, ao cateter de 

dialise e do cateter vesical  

Verificámos e procedemos de acordo com os protocolos vigentes referentes às 

substituições preconizadas de sistema de soros, de alimentação entérica, sistema de drenagem 
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vesical, e de avaliação de pressão intra-abdominal, registos inerentes a todo o sistema de 

ventilação invasiva e não invasiva e oxigenação, linhas arteriais, entre outros.  

Reforçar práticas de prevenção e controle de infeções e implementar a gestão 

antimicrobiana são medidas fulcrais para prevenir IACS e o aparecimento e disseminação da 

resistência antimicrobiana em UCI. É necessário utilizar indicadores de qualidade que avaliem 

a prevalência das IACS, os quais estão incluídos no novo protocolo do ECDC para vigilância 

de IACS em UCI (ECDC,2019). 

O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

[PPCIRA], foi criado pelo Despacho n.º 2902/2013 de 22 de fevereiro, publicado no Diário da 

República, 2.a série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, resultado da fusão do Programa 

Nacional de Controlo de Infeção com o Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos 

Antimicrobianos, devido à preocupante evidência existente que Portugal era um dos países da 

União Europeia com mais elevada taxa de IACS (MS, 2013). O PPCIRA tem como objetivo 

geral a redução das IACS, assim como, a redução das resistências aos antimicrobianos (ACSS, 

2020).  

Sendo passível a evitabilidade das IACS, é essencial a participação e empenho dos 

profissionais de saúde no desenvolvimento e aderência às boas práticas e recomendações 

emanadas, especialmente dos enfermeiros, pelo seu papel crucial na prestação de cuidados 

direta e constante ao doente, e, subsequentemente na prevenção das IACS. A OE (2017) 

descreve como sendo um dos sete enunciados descritivos da qualidade do exercício profissional 

dos EEEMC na vertente da PSC, a prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de 

saúde. Neste contexto, o EEEMC, na vertente da PSC, na procura permanente da excelência no 

exercício profissional, face aos múltiplos contextos de atuação, à complexidade das situações e 

á necessidade de utilização de múltiplas medidas invasivas, (…) maximiza a intervenção na 

prevenção e controlo da infeção (OE, 2017, p.16). 

Anualmente a DGS emite um relatório de atividades do PPCIRA, no qual constam os 

principais resultados nas áreas de atuação do PPCIRA (Estratégia Multimodal de Promoção das 

Precauções Básicas em Controlo de Infeção, Vigilância Epidemiológica, Consumos de 

Antibióticos e Resistências aos Antibióticos), o último emitido em novembro de 2018,  onde 

objetiva alertar para a “necessidade de se melhorar a vigilância epidemiológica e de se investir 

na informação transmitida aos profissionais de saúde e aos cidadãos em geral” (DGS, 2018, p. 
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3). Os dados deste relatório indicam as principais causas de infeção em contexto de UCI, como 

sendo a Pneumonia Associada ao Ventilador, Infeções do Local Cirúrgico e Infeções 

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (DGS, 2018). 

Pareceu-nos importante, no âmbito do nosso estágio, conhecer melhor a articulação 

entre serviços e intervenção específica de modo a otimizar a nossa prática de cuidados. Por 

forma a ter uma melhor noção da realidade hospitalar e em particular da UCI realizamos uma 

reunião com enfermeiros responsáveis pelo Grupo de Coordenação Local do Programa de 

Prevenção de Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos [GCL-PPCIRA] da ULS, 

na qual, através de uma entrevista exploratória, detivemos uma noção de toda a dinâmica que 

envolve este grupo de trabalho. O GCL-PPCIRA tem por missão instituir uma abordagem 

estruturada multidisciplinar e multiprofissional de prevenção e controlo das IACS, 

especificamente aquela que é adquirida aquando do internamento hospitalar, e da utilização 

criteriosa e prudente dos antimicrobianos, promovendo a sua eficácia e limitando a sua 

toxicidade e a emergência de resistências microbianas.  

Os elos de ligação ao GCL-PPCIRA realizam várias auditoras anualmente, 

nomeadamente na área das Precauções Básicas de Controlo de Infeção [PBCI], principalmente, 

na área da Higienização das Mãos (DGS, 2019b). Estes elementos aproveitam estes momentos 

formativos para evidenciar normas emanadas pela DGS nas diversas áreas de destaque, como 

é o caso da Prevenção da Transmissão de Enterobacteriáceas Resistentes aos Carbapenemos 

(DGS, 2017c), da Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphylococcus aureus 

resistente à Meticilina (DGS, 2015e). No percurso do estágio final, valorizámos a importância 

que as nossas práticas diárias assumem na prevenção e tratamento destas infeções e procurámos 

prestar cuidados especializados baseados nos princípios inerentes às PBCI, sempre que exigido. 

Salvaguardando o cumprimento das normas de procedimentos e protocolos 

institucionais procedemos à realização de todos os procedimentos inerentes a recolha de 

espécimes para efetivar todas as normas referidas no parágrafo acima. 

Evidenciamos ainda, a importância da higienização das mãos como medida principal no 

controlo de infeção, procedimento que se cumpre rigorosamente na UCI, de acordo com a 

norma da DGS 007/2019 (DGS, 2019b), a qual também executámos sem exceção.  
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Ainda no domínio do controlo e prevenção  das IACS, de forma a adquirir e solidificar 

conhecimentos acerca dos métodos de desinfeção e esterilização dos materiais de uso clinico,   

realizamos outra atividade, que se desenvolveu no serviço de esterilização da ULS, a qual 

realiza, centralizadamente, todas as fases inerentes ao circuito que constitui o reprocessamento 

dos dispositivos médicos de uso múltiplo, de acordo com protocolos bem delineados e 

procedimentos padronizados para todos os serviços pertencentes à ULS, e também para alguns 

serviços privados, como é o caso de algumas cooperação de bombeiros.  

A enfermeira em funções de chefia acompanhou-nos numa visita guiada, sempre 

munida de uma explicação clara e concisa, desde o princípio deste processo, que se inicia pela 

recolha, transporte, receção e triagem; seguida da lavagem e descontaminação; secagem; 

inspeção, montagem e lubrificação; e finalmente a sua preparação, embalagem, esterilização, 

armazenamento e distribuição.  Consideramos ser sido uma atividade com bastante relevância, 

dando-nos uma visão diferente da importância de todo este processo, e pela aquisição de 

conhecimentos nesta área tão especifica, dando cumprimento ao emanado pela (OE, 2018) na 

qual o EEEMC, na vertente da PSC, deve demonstrar “conhecimentos específicos na área da 

higiene hospitalar que lhe permitam ser referência para a equipa que cuida da pessoa em 

situação crítica/ falência orgânica, na prevenção e controlo da infeção e na resistência a 

Antimicrobianos” (p.19364). 

No âmbito da resposta à COVID-19, o PPCIRA, e todos nós, tivemos uma participação 

bastante proativa na construção de circuitos, revisão e adequação de diversas orientações e 

normas, aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual, formação de equipas, 

entre outras decorrências que provieram desta nova realidade a que a pandemia nos obrigou. 

Procurámos executar a nossa prática assente nos conhecimentos adquiridos, dando 

sempre cumprimento às recomendações emanadas, relacionadas com a prevenção e ao controlo 

das IACS, tendo sido propósito de reflexão, e consequente promoção da segurança do doente e 

da qualidade dos cuidados. Constatámos desta forma, ter capacidade de liderança no 

desenvolvimento de procedimentos de controlo de infeção, de acordo com as normas de 

prevenção, designadamente das IACS e de resistência a Antimicrobianos diante da PSC e/ou 

falência orgânica. Posto isto consideramos ter desenvolvido e adquirido a competência em 

análise. 
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Competência de Mestre em Enfermagem  

 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua  

área de especialidade. 

 

Diante do exposto, após reflexão crítica, descrição e fundamentação das atividades 

realizadas no âmbito da UC estágio final e conclusão deste capítulo consideramos ter adquirido 

esta última competência relativa ao gau de Mestre em Enfermagem. Foi um processo de um 

enorme crescimento profissional e desenvolvimento da prática especializada, erguendo a 

profissão pela excelência dos cuidados prestados. 

O percurso realizado durante este curso de Mestrado foi uma oportunidade de 

aprendizagem de importância irrefutável, que guiou o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

competências especializadas no âmbito da pessoa em situação crítica., a qual se revelou 

extremamente construtiva, edificante, enriquecedora e produtiva, proporcionalizando a 

consciencialização das capacidades adquiridas, tanto a nível profissional como académico. 

Fazendo uma introspeção de todo este percurso académico e análise e reflexão das 

atividades desenvolvidas, consideramos como mudança crucial na nossa práxis, uma demanda 

imprescindível de um know-how qualificado assente na mais recente evidência científica, com 

o intuito da promoção uma prática de excelência.
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CONCLUSÃO 

 

O presente Relatório de Estágio, de índole profissional, espelha o culminar do percurso 

formativo desenvolvido ao longo do curso de mestrado e especialização em EMC na vertente 

da PSC, enfatizando a UC de Relatório Final, onde incorporamos os conteúdos programáticos 

lecionadas nas variadas e distintas  unidades curriculares, imprescindível para a obtenção do 

título profissional de EEEMC- PSC, atribuído pela OE, assim como, para  consecução do título 

de Mestre em Enfermagem, após a aprovação nas provas de defesa pública do Relatório de 

Estágio. 

Pela multiplicidade dos contextos profissionais onde o EEEMC-PSC exerce a sua 

prática profissional, concomitantemente com o aumento da complexidade dos problemas de 

saúde, do desenvolvimento tecnológico galopante e pela vulnerabilidade que a doença crítica 

implica e potencia, constitui-se como um desafio diário, urgente e imperioso o qual carece de 

uma gestão atempada, célere e diligente. Estes desafios persistentes requerem uma continua e 

consistente aquisição, desenvolvimento, e incremento de conhecimentos e competências 

através da reflexão crítica, problematização e reconstrução incessante da realidade e das 

experiências clínicas percorridas, com um confronto indispensável com o enquadramento 

normativo e a melhor evidência científica disponível. 

Iniciamos este relatório por fazer uma apreciação do contexto clínico, o qual possibilitou 

perceber o enquadramento em que foi desenvolvido o PIS e onde se realizou o Estágio Final, 

assim como as suas estruturas, recursos físicos, materiais e humanos, enquadramento jurídico, 

normativo e organizacional, culminando com uma análise sucinta da gestão e produção de 

cuidados, com o aditamento, sempre contextualizado e pertinente, de algumas apreciações de 

cariz técnico-científicas
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No capítulo seguinte efetuámos o enquadramento teórico e concetual que deu suporte ao 

projeto. Seguiu-se a descrição do PIS, no terceiro capítulo, onde procedemos à sua 

fundamentação e identificação da problemática, tal como as etapas consideradas na 

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

execução e por fim a avaliação e divulgação dos resultados do mesmo. 

A identificação da problemática, relacionada com a segurança do doente, diagnosticou 

como necessidade a uniformização de procedimentos associados à evacuação do docente 

crítico, tendo obtido resposta através da elaboração de um instrumento de trabalho, ou seja, uma 

norma de procedimento para evacuação do doente critico, da UCI, em caso de emergência ou 

catástrofe, da qual faz farte um fluxograma de triagem e priorização dos doentes aquando de 

uma evacuação. 

O quarto e último capítulo teve como objetivo fazer descrição, análise e reflexão critica, de 

forma concisa e fundamentada, do processo de aquisição e desenvolvimento das competências 

comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019b), das competências específicas do EEEMC- 

PSC (OE, 2018) e as competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem (UE, 2015). 

Atentando ao fato das competências comuns do enfermeiro especialista, as competências 

específicas do enfermeiro especialista em EMC, na vertente da PSC, e as competências 

conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem se correlacionarem em muitos dos seus 

domínios, optou-se por uma fazer uma abordagem concomitante destas, no que diz respeito a 

sua descrição, análise e reflexão crítica, sempre que considerado pertinente e concordante. 

Tentou-se desta forma, descrever e especificar as atividades desenvolvidas durante o 

Estágio Final e os desafios que dai emergiram, procurando enaltecer os contributos da nossa 

experiência profissional e o aporte das aprendizagens resultantes das unidades curriculares do 

Mestrado de Enfermagem. Ficamos com a noção que fica muito aquém, aquilo que se realizou 

daquilo que se consegue colocar em papel. É de salientar as limitações deparadas no decorrer 

do estágio final e subsequente redação do relatório final. Desta forma, devido à declaração do 

estado de emergência e de calamidade pública (Presidência da República, 2020) e da 

declaração, por parte da OMS, da Pandemia provocada pelo SARS-COVID-19 (OMS, 2020), 

não foi possível seguir o planeamento do estágio e entrega do relatório final, em termos de 

implementação do PIS e do cumprimento de prazos estabelecidos. 
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Exposto isto, e com o intuito da melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados 

à PSC, promovendo a excelência do exercício profissional, consideramos ter cumprido os 

objetivos delineados no presente relatório, o qual culminará no término de um processo 

formativo fulcral, após apresentação e discussão em provas públicas.
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                APÊNDICE VIII. Folha de Registo de Prioridades de Evacuação 
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CAMA 
 

NOME ESCALA DE 
GLASGOW 

VENTILAC
AO 
PEEP e 
FIO2 

MEDICACAO 
VASOATIVA 

PRIORIDADE SERVIÇO DE 
REFÚGIO 

   
1 
 
 

      

 
2 
 
 

    

 

 

 
3 
 
 

      

 
4 
 
 

      

 
5 
 
 

      

 
6 
 
 

      

 
7 
 
 

      

 
8 
 
 

      

 
9 
 
 

      

 
 
10 
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APÊNDICE IX. Plano de Sessão de Formação 
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Plano de sessão de formação: “Evacuação do doente critico da UCI em caso de emergência/catástrofe. “Da segurança do doente à qualidade dos cuidados 

de enfermagem” 

Formadora: Enfª Paula Fezes (Aluna Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica, Pessoa em Situação Crítica  

Destinatários: Enfermeiros da UCI da ULSBA 

 

Objetivo geral 

 

Objetivos específicos 

 

Conteúdos Temáticos 

 

Metodologia 

 

Recursos 

 

Duração 

 

Avaliação 

Definir e uniformizar 
os procedimentos da 
equipa 
multidisciplinar 
(Enfermeiros, 
Médicos e 
Assistentes 
operacionais) da UCI, 
de forma a 
responder 
eficazmente a uma 
situação de 
emergência/ 
catástrofe, em caso 
de necessidade de 
evacuação dos 
doentes, de forma a 
garantir a segurança 
e manter a qualidade 
e continuidade dos 
cuidados de saúde. 
 
 

-Identificar os responsáveis 
pela ativação do plano de 
evacuação; 
-Definir o sistema de 
triagem e prioridade na 
evacuação dos doentes 
internados na UCIP; 
-Definir procedimentos a 
executar durante a 
evacuação dos doente 
internados na UCIP; 
-Determinar o papel e as 
responsabilidades de cada 
um dos intervenientes na 
evacuação; 
-Estabelecer zonas de 
refúgio; 
-Identificar equipamentos 
e serviços onde estes estão 
disponíveis. 
 

-Definição de Catástrofe 

-Definição Acidente grave 

-Tipo de riscos 

 

-Plano emergência 

interno do HJJF 

 

-Definição Evacuação 

-Zona de refúgio 

-Equipamentos portáteis 

 

- Definição das 

responsabilidades do 

chefe de equipa de 

evacuação; equipa de: 

evacuação A e B 

- Fluxograma de triagem 

 

- Folha de registos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositivo 

 
 
 
 
 
 
 

Apresentação em 
Power Point 

 
Acesso à internet 

   
5min 

 
 

 
      5min 

 
 

      5min 
 
 
 
 

5min 
 
 

 
 
      5min 
  
       
      5min 

 
 
 
 
 
 

Aplicação de 
questionário 

on-line de 
avaliação da 

sessão (Google 
Forms) 
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      APÊNDICE X - Sessão de Formação 
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APÊNDICE XI. - Formulário de Avaliação da Sessão da Formação 
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                  APÊNDICE XII. Respostas ao questionário 
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APÊNDICE XIII. - Resumo Poster:  Simulação e o desempenho de equipas de atuação 
em catástrofe 
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