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RESUMO   

Este relatório surge no âmbito do IV Curso de Mestrado em Associação ministrado 

pela Escola Superior de Saúde (ESS) do Instituto Politécnico de Beja (IPB) na área de 

especialização Enfermagem Médico-cirúrgica- A pessoa em Situação Critica. (EMC-PS) 

tendo como objetivo demonstrar a aquisição de competências de Mestre em Enfermagem, 

Enfermeiro Especialista e Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica EE 

EMC-PSC), que foram adquiridas durante o Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

através de uma análise reflexiva das atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Final 

(EF) e o seu contributo na respetiva área.   

   

No decorrer do estágio é realizada a descrição do contexto clínico onde o mesmo 

se desenvolveu, descritas as etapas que possibilitaram a realização e a implementação de 

um Projeto de Intervenção em Serviço (PIS), com base na metodologia de Projeto (MP) e  

enquadrada no Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidência em Enfermagem 

de Larrabee, tendo o projeto como objetivo uniformizar a atuação dos enfermeiros aquando 

da utilização de medicação de alerta máximo e medicamentos (MAM) e medicamentos   

“Look alike-sound alike” na prevenção do erro de medicação, partindo do pressuposto que 

a instabilidade do doente crítico bem como a rápida atuação da equipa de enfermagem na 

administração de medicação para a estabilidade do doente requer a implementação de 

práticas que visem promover a qualidade dos cuidados de enfermagem na área da 

segurança do doente.   

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Erro de Medicação dos   

MAM e medicamentos LASA; Segurança do doente; Prevenção no Serviço de Urgência  
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ABSTRACT   

This report is part of the IV Master's Degree in Association taught by the School of 

Health (ESS) of the Polytechnic Institute of Beja (IPB) in specialization Medical Surgical 

Nursing - The person in Critical Condition. (EMC-PS) with the purpose of demonstrating 

the acquisition of competencies of Master of Nursing, Nurse Specialist and Specialist Nurse 

in Medical-Surgical Nursing (EMC-PSC), which were acquired during the master’s degree 

in Medical-Surgical Nursing, through a reflective analysis of the activities developed 

throughout the Final Traineeship (FE) and their contribution to the respective area.   

During the internship, the clinical context where it took place was described, and 

the steps that led to the development and implementation of an In-Service Intervention 

Project (ISP) were described, based on the Project Methodology (PM) and framed within 

Larrabee's Model for Changing Evidence-Based Practice in Nursing, The project aimed to 

standardize nurses' actions when using maximum alert medication (MAM) and "Look 

alikesound alike" medication in the prevention of medication errors, based on the 

assumption that the instability of critically ill patients, as well as the nursing team's quick 

action in administering medication for patient stability, requires the implementation of 

practices aimed at promoting the quality of nursing care in the area of patient safety.   

KEY WORDS: Medical-Surgical Nursing; Medication Error of MAMs and   

LASA drugs; Patient Safety; Prevention in the Emergency Department  
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INTRODUÇÃO   
   

No âmbito do IV Curso de Mestrado em Associação na área de especialização em 

enfermagem Médico-cirúrgica, na vertente a Pessoa em situação crítica (EMC-PSC) a decorrer na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, foi requerida a elaboração de um 

relatório de estágio de natureza profissional (Universidade de Évora [UE], 2016), na unidade 

curricular (UC) de Estágio Final (EF). O mesmo deve demonstrar o processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro especialista (Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2019a), das competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC [OE], 

2018), assim como das competências de Mestre em Enfermagem, conforme descrito no 

documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (UE, 2015) e 

de acordo com o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto republicado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [MCTES] (2018), aprovado em Diário da 

República através do Aviso nº5622/2016 de 2 de maio, para que sejam atingidos os objetivos 

pretendidos .   

   

Este processo envolve entre outras atividades a realização de um Projeto de Intervenção 

em Serviço resultante de um estágio de natureza profissional, realizado no Serviço de Urgência 

(SU) de uma Unidade Local de Saúde no período compreendido entre 11 de maio de 2021 a 22 

de novembro de 2021 de forma a dar resposta ao que se encontra definido no regulamento da UC 

Estágio Final. Tendo por finalidade a obtenção e o desenvolvimento das competências de 

enfermeira especialista em enfermagem medico cirúrgica- A pessoa em situação crítica e de 

mestre em enfermagem.    

Procedemos à execução de um Projeto de Estágio na medida em que permitiu definir 

objetivos e planear ações, norteando toda a metodologia utilizada na aquisição e desenvolvimento 
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de competências o qual acaba por ser o produto de um importante momento de aprendizagem 

profissional e crescimento pessoal.    

 
A formação prática que na enfermagem se traduz essencialmente sob a forma de estágios 

(ensino clínico), constitui uma oportunidade relevante para o estudante, na medida em que 

promove o contato direto com as pessoas e as suas diversas realidades (Hesbeen, 2000). Desta 

forma pretende-se, no EF, que o estudante desenvolva capacidade de reflexão crítica sobre a 

prática clínica, fundamentando as suas tomadas de decisão com base na componente teórica e 

evidência científica mais recente, sendo que ao relatar e avaliar o desempenho e implementação 

do projeto, apresente um relatório para discussão em provas públicas.   

  

Enquadrado no período descrito, procedemos à elaboração do PIS designado   

“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código 

Internacional de Cores no Serviço de Urgência”, o qual visou atender a uma problemática 

identificada na área da prática profissional diária, a qual corresponde a uma das linhas de 

investigação do mestrado em enfermagem, segurança e qualidade de vida. Durante a realização 

do estágio no SU identificámos como necessidade de melhoria a temática rotulagem da medicação 

administrada, tendo em conta a prevenção dos erros de medicação associados aos Medicamentos 

de Alerta Máximo (MAM) e Medicamentos Look-alike, Sound-alike (LASA). Desenvolvemos 

um projeto que visa prevenir os erros de medicação através da utilização da Rotulagem do Código 

Internacional de Cores, identificando os mesmos aquando da sua administração endovenosa 

(E.V), na Sala de Emergência (SE) e no Serviço de Observação (SO), tendo como suporte teórico 

a Norma n.º 020/2014 de 30/12/2014 atualizada a 14/12/2015 da Direção Geral de saúde (DGS) 

e a Norma n. º014/2015 de 06/08/2015, atualizada a 14/12/2015, a Norma n. º014/2015 de   

06/08/2015, a Norma n. º014/2015 de 17/12/2015 da DGS, a Norma n º005/2018 atualizada
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a 10701/2020 da DGS e a Norma Internacional ISO 26825 (Anestético and respiratory 

equipment — User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia 

— Colours, design and performance), atualizada em 2020, bem como as Orientações da 

Comissão Europeia e outras Organizações existentes a nível nacional e internacional. De 

modo que este projeto fosse utilizado pela equipa de forma uniforme elaboramos uma 

Norma de Procedimento [PR] de atuação para o SU. Assim, considerou-se pertinente 

estudar este tema com o objetivo de prevenir o erro associado à administração de 

medicamentos endovenosos tendo em vista a prestação de cuidados de enfermagem 

seguros.   

   

Mencionando os autores Jesus & Sónia Ferreira (2021, p.1): “Os erros de 

medicação e as suas consequências constituem um grave problema de saúde pública. 

Segundo o National Coordinating Council for Medication Error Reporting and   

Prevention, um erro de medicação define-se como ‘qualquer acontecimento previsível que 

pode causar dano ao utilizador ou que dê lugar a uma utilização inapropriada dos 

medicamentos quando estes estão sob a responsabilidade dos profissionais de saúde, do 

doente ou do consumidor’ podendo [...] ‘estar relacionados com a prática profissional, 

com procedimentos ou com sistemas, incluindo falhas de prescrição, comunicação, 

rotulagem, embalagem, denominação, preparação, dispensa, distribuição, administração, 

educação, monitorização e utilização”. Simón (2018), refere que os erros de medicação 

são potencialmente evitáveis pelo que é fundamental a implementação de medidas de 

prevenção. Todo o sistema que envolve a administração de medicamentos é propício a 

erros, sendo que são várias as razões para a ocorrência de tal evento adverso, o qual pode 

ocorrer em qualquer fase da administração e envolver qualquer medicamento disponível  

(…) (Souza, Silva, Lopes et al, 2019). A rotulagem do medicamento deve permitir o uso 

do mesmo de forma a evitar o uso inapropriado contendo para isso informação importante 

do medicamento, sendo que os elementos mais importantes na identificação devem 

apresentar-se em conjunto, sendo eles o nome do medicamento, dosagem, e quando 

relevante o conteúdo (ex. volume), e via de administração.   
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Consideramos assim pertinente abordar este tema com a concretização do PIS, que 

se enquadra na linha de investigação Segurança e Qualidade de Vida, sendo este 

estruturado através da Metodologia de Projeto e enquadrado no modelo teórico de 

Larrabee (2011) designado por Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidência 

[PBE]. Delineámos como objetivo geral deste relatório, descrever de forma crítica e 

reflexiva a metodologia que envolve a aquisição e o desenvolvimento de competências 

comuns e específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC no decorrer do estágio 

final, assim como de mestre em enfermagem, dando resposta em simultâneo aos seguintes 

objetivos específicos:   

- Apreciar o contexto clínico onde se realizou o Estágio Final;   

- Relatar o processo de desenvolvimento do PIS;    

- Refletir sobre o processo de aquisição e desenvolvimento de 

competências de ME, as CC de EE e das CE em EMC-PSC.   

   

De forma a facilitar a análise e apreciação, o Relatório encontra-se dividido em 

quatro capítulos. O primeiro diz respeito à apreciação do contexto clínico que pautou o 

estágio na UCI (breve referência) e a UC Estágio Final no SU; o segundo remete para o 

enquadramento conceptual e teórico que serviu também de orientação para a realização do 

PIS, visando o incremento da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde com recurso a 

investigação, o terceiro conduz à apresentação e descrição do PIS e o quarto para a 

descrição, análise e reflexão do processo de aquisição e desenvolvimento de competências 

comuns e especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica: A 

pessoa em Situação Crítica (EMC-PSC) e competências de Mestre em Enfermagem.   

   

O presente relatório permitiu realizar um pensamento crítico e reflexivo sobre todo 

o percurso efetuado compreendendo como objetivo dar resposta aos requisitos 
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curriculares, ao interesse e estímulo pessoal, concebido também como elemento para 

avaliação com recurso a provas públicas.   

   
O relatório encontra-se redigido com base no novo acordo ortográfico em vigor 

para a língua portuguesa, com ressalva para as citações diretas que mantêm a redação 

primária, e com as normas de referenciação bibliográfica da sétima edição da American 

Psychological Association [APA] (2020).  
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1- APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO   
   

1.1. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE   

   

A Unidade Local de Saúde (ULS) é uma entidade pública empresarial integrada no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), criada pelo Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, 

que resultou de uma preocupação na sua utilidade, no sentido de poder dar resposta efetiva 

à prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, criando a agregação entre os cuidados de 

saúde primários e os cuidados de saúde diferenciados.   

   

Apresenta como missão “a prestação de cuidados integrados, com qualidade e em 

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

estreita articulação com outros serviços de saúde e instituições sociais da comunidade.” 

(ULS). Têm um perfil médico-cirúrgico e assegura aprestação de cuidados diferenciados. 

Atualmente dispõe de 215 camas, e faz parte da sua carteira de serviços 7 especialidades 

médicas, 6 especialidades cirúrgicas e 5 especialidades de apoio. Integra um Hospital, um 

Departamento do Agrupamento de Centros de Saúde, o Centro de Diagnóstico 

Pneumológico (CDP) e o Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce de VIH (CAD).   

   

De acordo com os dados dos últimos Censos, fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Estatística, realizados em 2021, a população residente nesta região do país era de 114.892 

habitantes o que representa uma diminuição de 9,3% do efetivo populacional face aos 

dados dos Censos de 2011, e destes 31.694 têm 65 ou mais anos. (INE) As estimativas do 

INE efetuadas para 2013 apontavam para uma diminuição do efetivo populacional da 

região, confirmando assim uma maior diminuição populacional.   
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“A população da área de influência da ULS, apresenta uma grande dispersão 

geográfica, o que levanta grandes dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, em 

especial no segmento populacional mais envelhecido e em zonas com baixa densidade   

  

populacional.” (ULS). A população alvo de intervenção é toda a que se encontra inscrita 

nos 13 Centros de Saúde. Foram realizados dois estágios nesta ULS, o Estágio I e o Estágio 

Final.    

   

   

  

1.2. UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS DA ULS   
   

Consideramos relevante caraterizar, ainda que de uma forma breve, a UC Estágio 

I uma vez que contribuiu em muito para o desenvolvimento de competências na área de 

especialização EE-EMC-PSC, bem como crescimento profissional e pessoal. O mesmo 

teve a duração de 6 semanas, compreendendo o período 15 de março a 23 de abril de 2021, 

ao longo das quais decorrem 144 horas. A UCI tem um perfil médico-cirúrgico e assegura 

a prestação de cuidados diferenciados, dispondo de oito camas.   

   

Realizámos o UC Estágio I na UCI, localizada no 1º piso, com capacidade para 4 

doentes (ventilados ou não), mas sempre necessitando de cuidados diferenciados. No 3º 

piso encontra-se outra UCI com capacidade para mais 4 doentes ventilados, sendo a equipa 

de profissionais a mesma. A equipa de enfermagem é composta por vinte e três 

profissionais (incluindo o enfermeiro em funções de chefia), dez enfermeiros têm 

especialidade, quatro enfermeiros detêm a especialidade em EMC-PSC, cinco com a 

Especialidade em Reabilitação e um com Especialidade em Enfermagem Comunitária. De 

acordo com o Regulamento 743/2019, de 25 de setembro “A dotação adequada de 

enfermeiros, o nível de qualificação e perfil de competências dos mesmos, são aspetos 
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fundamentais para atingir índices de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde para 

a população alvo e para as organizações, devendo, para isso, serem utilizadas metodologias 

e critérios que permitam uma adequação dos recursos humanos às reais necessidades de 

cuidados da população.” (DR, 2019, p. 144).   

   

No mesmo documento podemos ver esplanadas as recomendações tendo como 

base a classificação adotada pela Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, sendo que 

é recomendado que sejam aplicados os rácios enfermeiro/doente de acordo com a tipologia 

de UCI bem como da sua necessidade clínica. O Regulamento refere ainda que na 

constituição das equipas das UCI, é considerado recomendável que 50 % detenham a 

especialidade em, de preferência na área da Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, em 

permanência nas 24 horas, aplicando-se a mesma regra para cada turno. (OE, 2019). De 

acordo com o nível das unidades de cuidados intensivos, a equipa deverá ser dotada de 

enfermeiros especialistas em Enfermagem de Reabilitação, de forma a ser assegurado um 

rácio de 12 horas de cuidados de enfermagem especializados por cada 8 clientes, em todos 

os dias da semana.    

  

No que concerne à unidade em que foi realizado o Estágio I, considerada nível III, 

o rácio é de 12 horas de Cuidados de Enfermagem de Reabilitação por cada 5 doentes, em 

todos os dias da semana, sendo que em termos teóricos a equipa não se encontra de acordo 

com a norma. Esta equipa utiliza para avaliação da carga de trabalho de enfermagem a 

escala TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System- 28).    

   

O método de organização da prestação de cuidados, cuja responsabilidade é do 

enfermeiro gestor, representa a forma como são planeados e prestados os cuidados de 

enfermagem por toda a equipa, refletindo-se na qualidade da assistência prestada. Nesta 

unidade é eleito o método de Enfermeiro Responsável o qual é caracterizado pela 

responsabilidade individual do enfermeiro relativamente às tomadas de decisão sobre os 
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cuidados a serem prestados aos doentes, descentralizando as tomadas de decisão e 

autorização em orientar as ações de outros que o substituem na sua ausência (Silva, 2017).   

   
A equipa medica é constituída por cinco médicos, incluindo o Diretor da unidade. 

Todos os registos referentes à informação dos doentes, à data de EF, são realizados com 

recurso ao sistema informático Metavision For Intensive Care, (iMDsoft). Oferece registos 

médicos e de enfermagem eletrónicos completos sendo um poderoso suporte à decisão 

clínica proporcionando ao doente melhores cuidados, menos erros e intervenções 

oportunas refletidas por toda a equipa.  

  

Neste estágio foi realizado, para além do PE, um Plano de Formação em Serviço 

sendo que a elaboração do mesmo teve em conta a consequente consecução dos objetivos 

propostos. Foi realizada uma entrevista não estruturada, exploratória ao Enfermeiro 

Responsável e à Enfermeira Orientadora, identificaram-se algumas necessidades 

formativas. Após a confrontação de objetivos e estratégias salientou-se como pertinente o 

desenvolvimento da temática “Cuidados de Enfermagem à pessoa em situação crítica 

submetida a VNI”. A importância da temática prende-se com a exigência da constante 

atualização das equipas. A qualidade e segurança dos cuidados prestados à pessoa 

submetida a VNI encontra-se dependente das competências da equipa em implementar a 

terapia, realizar a gestão da mesma e sua monitorização.    

   

Este plano de formação teve como objetivo proporcionar a aquisição de 

competências no planeamento de programas de melhoria contínua, conforme se encontra 

no enunciado descritivo “B2 -Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em 

programas de melhoria contínua.” Assim como no desenvolvimento de uma prática que 

garanta um ambiente terapêutico e seguro conforme descrito no enunciado descritivo “B3  

- Garante um ambiente terapêutico e seguro.” do Regulamento das competências comuns 

do Enfermeiro Especialista (regulamento n.º 140/2019). O mesmo direciona à reflexão 
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crítica acerca da aquisição e desenvolvimento de Competências comuns e Especificas do 

Enfermeiro Especialista, de forma a percorrer um caminho na área da formação 

especializada, através da aquisição não só de conhecimentos, mas de competências 

humanas, relacionais e científicas que devam levar o enfermeiro à melhoria da qualidade  

dos cuidados prestados de acordo com a sua área de intervenção pelo que a realização deste 

Plano de Formação e a sua apresentação junto da equipa da UCI teve como objetivo 

otimizar a prestação de cuidados seguros e de elevada qualidade à pessoa em situação 

crítica submetida a VNI.  
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1.3. - SERVIÇO DE URGÊNCIA GERAL DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE   
   

1.3.1. Enquadramento Legal   
   

A ULS, tem como meta a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados 

e continuados a todos os cidadãos em geral, abrangendo assim, cuidados hospitalares, 

cuidados primários, cuidados continuados e paliativos e emergência pré-hospitalar. 

Paralelamente, esta Unidade Local de Saúde, e à semelhança de outras Unidades Locais de 

saúde do país, desenvolve atividades na área da investigação, formação e treino, 

consideradas fundamentais ao desenvolvimento técnico e profissional dos colaboradores, 

colaborando na formação dos profissionais de saúde de em conformidade com a sua 

capacidade de resposta a nível formativo (Decreto-Lei nº183/2008 de 4 de setembro do 

Ministério da Saúde). A 12 de setembro de 2006 foi publicado o despacho Nº 18459/2006, 

que veio determinar as características da rede dos serviços de urgência, bem como os níveis 

de resposta diferenciados (Ministério da Saúde, 2006). A 28 de fevereiro de 2008 o SU do 

ULS, foi classificado como um serviço de urgência Médico-cirúrgica (SUMC) através do 

despacho nº 5414, reavaliado a 23 de setembro de 2011.   

   

O serviço de SU da desta ULS abrange uma área geográfica de 8.542,7 km² 

correspondente a cerca de 9,3% do território nacional. Esta é uma área geográfica na qual 

a população se encontra bastante dispersa, o que conduz a serias dificuldades no acesso a 

cuidados de saúde em particular nas zonas de baixa densidade populacional, apresentando 

um grupo etário bastante envelhecido. O SU é composto por Urgência Geral, Urgência 

Pediátrica e Urgência Obstétrica/Ginecológica, estando a última em funcionamento no 5º 

piso do edifício.   
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Dispõe das seguintes especialidades:   

- Cirurgia Geral; Medicina Interna; Ortopedia; Pediatria; Anestesiologia; 

Obstetrícia; Patologia Clínica; Imagiologia; Imunohemoterapia e Psiquiatria. Oferece 

ainda como especialidades de apoio:   

- Cardiologia; Urologia; Oftalmologia; Neurologia e Otorrinolaringologia. 

Esta última não esta disponível à presente data, justificada pela aposentação do médico 

especialista. No entanto, a ULS aguarda a contratação de dois Especialistas. Devido ao 

facto de não existir todas as especialidades, muitas vezes verifica-se a indispensabilidade 

de proceder à transferência de doentes para outras unidades hospitalares, de forma a dar 

resposta às suas necessidades.   

   

1.3.2. Estrutura, Recursos Físicos, Materiais e Equipamentos   
   

A estrutura física, o SU do Hospital é composto por:    

- Um balcão de primeiro contacto;   

- Um balcão de serviços administrativos;   

- Uma sala para triagem;   

- Duas salas de espera organizadas segundo as cores correspondentes à triagem 

efetuada (uma sala para as cores amarela e laranja e outra sala para as cores verde e azul), 

estas salas possuem de rampas de oxigénio e de ar comprimido;   

- Uma sala designada de acolhimento e vigilância (A/V), utilizada como posto 

de trabalho. Nesta sala o enfermeiro escalado faz o acolhimento dos acompanhantes dos 

doentes, identificando-os e estabelecendo ligação entre estes, o doente e o próprio serviço:   

- Dois vestiários para os profissionais;   

- Um gabinete para o diretor de serviço;   
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- Uma sala de emergência (SE) dirigida para a prestação de cuidados a doentes 

em situação crítica, localizada à entrada do SU com capacidade para 3 doentes. Porém, a 

sua capacidade é inúmeras vezes excedida;   

- Uma sala de decisão terapêutica (SDT), com capacidade para oito doentes 

deitados em maca, onde têm alguma privacidade e são prestados todos os cuidados médicos 

e de enfermagem necessários;   

  

- Um balcão de atendimento geral com quatro boxes, que é o sector 

responsável pela prestação de cuidados aos doentes que se deslocam de forma independente, 

em cadeira de rodas e aos doentes em maca do corredor do SU;   

- Uma sala de ortopedia que possui uma maca permanente, onde são 

observados  e  prestados os  cuidados  aos  doentes  com 

 traumatismos osteoarticulares;   

- Uma sala de pequena cirurgia que dispõe de uma maca permanente, onde são 

observados os doentes cirúrgicos e com os recursos necessários para serem realizadas 

algumas técnicas menos invasivas e suturas;   

- Uma sala de inaloterapia equipada com rampas de ar comprimido e oxigénio 

com capacidade para 10 doentes sentados em cadeirões, e que necessitem de realizar 

tratamentos neste âmbito;   

- Um gabinete de oftalmologia e psiquiatria;   

- Um serviço de observação (SO), caraterizado por ser um internamento no 

SU, com capacidade para cinco camas e duas macas. Dispõe de rampas de ar e oxigénio e 

permite uma monitorização cardiorrespiratória não invasiva. Existe o corredor próximo do 

SO, que acolhe os doentes que se encontram internados neste serviço, mas que não 

necessitam de oxigénio ou monitorização;   
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- Um gabinete da coordenação de enfermagem;   

- Um gabinete médico;   

- Um gabinete de apoio às refeições dos profissionais;   

- Salas de apoio roupas, materiais limpos e sujos, entre outros.   

No que se refere à parte dos equipamentos e materiais o SU é composto por:   

- Um carro de emergência que se encontra na Sala de Emergência (SE);   

- Sete monitores cardíacos, dois na SE e cinco no SO;   

- Cinco monitores desfibrilhadores, em que dois se encontram na SE, um no 

SO e dois destinados as transferências intra e inter-hospitalares;   

- Vinte seringas infusoras, doze no SO, seis na SE e duas na VMER;   

- Treze dinamaps, seis no balcão, três na SDT, dois no SO, um na sala de 

pequena cirurgia e um na sala de inaloterapia;   

- Dezoito aspiradores de secreções, dois na SE, oito na SDT, sete no SO e um 

na sala de pequena cirurgia;   

- Um ventilador não invasivo vivo 40 no SO;   

- Um ventilador invasivo e não invasivo oxylog 3000 na SE;   

- Um ventilador invasivo oxylog 1000 na SE;   

- Onze Pyxis, dois na SE, dois na sala de pequena cirurgia, um na sala de 

ortopedia, dois na SDT, dois no balcão e dois no SO, onde se encontram acondicionados os 

fármacos (que são retirados para cada doente) e material de consumo clínico. A reposição 

destes Pyxis é efetuada diariamente pela farmácia e pelo armazém.  

  

Com a situação pandémica por Coronavírus da Síndrome Respiratória aguda grave 

2 [Sars-Cov-2] foi necessário realizar-se um reajustamento e foi criado ao lado do SU 2 

complexos amovíveis: o SU Covid (adultos) e o SU Covid (pediatria) que apresentam todas 
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as condições para receber doentes Covid de acordo com as normas da DGS. O SU Covid é 

um complexo onde são atendidos os doentes que apresentem sinais e sintomas da doença 

respiratória fazendo um circuito unidirecional de forma a respeitar as normas de segurança.   

   
  
  
  
  
  
  
  

1.3.3. Recursos Humanos    
   

A equipa multidisciplinar do SU da ULS é constituída por enfermeiros, médicos, 

assistentes operacionais, administrativos e secretárias de piso. A segurança e a limpeza 

deste serviço são asseguradas por funcionários de empresas contratados pela instituição.    

   

A equipa de enfermagem é constituída por 87 elementos com idade média 

compreendida entre os 31- 40 anos, a enfermeira em funções de chefia encontra-se em 

horário fixo e dois enfermeiros que trabalham diretamente com a mesma na gestão e 

coordenação do serviço e da equipa de enfermagem. A maioria dos elementos da equipa 

trabalham no sistema de “roulement”, sendo que 4 elementos se encontram de atestado ou 

licença de amamentação. No que concerne ao tempo de experiência profissional, existem 

25 elementos até 5 anos de experiência, 20 elementos até 10 anos de experiência, 32 

elementos até 30 anos de experiência e 10 elementos até 40 anos de experiência 

profissional. Relativamente às qualificações académicas, 18 enfermeiros possuem 

formação especializada, 13 elementos na área de EMC-PSC e 5 em Enfermagem de Saúde 

Infantil e pediátrica, 10 profissionais são detentores do grau de Mestre em Enfermagem.   
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Em relação às dotações seguras dos enfermeiros e segundo o Regulamento 

743/2019, de 25 de setembro, o posto de triagem deve ser assegurado por um enfermeiro 

com Formação em Sistema de Triagem de Prioridades sendo que relativamente à urgência 

de adultos é recomendado que esse enfermeiro seja detentor da especialidade EMC-PSC. 

Na urgência de pediatria, obstetrícia e psiquiatria é recomendado que a triagem seja 

realizada por enfermeiros com a especialidade nas respetivas áreas. Relativamente aos 

internamentos de curta duração da urgência deverá ter-se em consideração que 50% dos 

enfermeiros que constituem a equipa detenham de preferência a especialidade em EMC- 

PSC, em permanência 24h. No que diz respeito aos enfermeiros que asseguram o posto da 

sala de emergência e os que são designados como chefes de equipa, os mesmos devem ser 

enfermeiros especialista em EMC-PSC em cumprimento do previsto no artigo 21.º, do 

Despacho 10319/2014, de 11 de agosto (39). Por fim, é recomendado a todos os 

enfermeiros da equipa de enfermagem da urgência que 50% dos elementos possuam a 

especialidade e EMC-PSC bem como a formação em Suporte Avançado de Vida, em 

permanência 24h.   

   

             Na Urgência da ULS onde realizei se realizou o EF podemos verificar que nem 

sempre estas dotações são cumpridas. O plano de trabalho é realizado semanalmente, 

procedendo-se à colocação dos enfermeiros pelos diversos setores de trabalho. A 

distribuição da equipa de enfermagem é feita da seguinte forma:   

- No turno da Manhã (8-16:30h) e no turno da tarde (16-00h-23:30h), a equipa 

de enfermagem é composta por 10 enfermeiros encontrando-se distribuídos da seguinte 

maneira: um enfermeiro na sala de acolhimento e vigilância, um na triagem, um no Balcão 

1, um na SE / Balcão 2, um na SDT, um na sala de pequena cirurgia que se encontra também 

escalado para as evacuações, um na sala de ortopedia, um no SO, dois na urgência 

pediátrica, um no SU Covid e um Chefe de Equipa (esta distribuição requer por vezes 

reajustes, pois frequentemente e por diversos motivos não há elementos suficientes).   
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- No turno da noite (23:30h-8:30h), a equipa de enfermagem é constituída por 

8 enfermeiros, distribuídos da seguinte forma: um na sala de acolhimento e vigilância, um 

na triagem, um no Balcão 1/Sala SDT, um na SE / Balcão 2, um na sala de pequena 

cirurgia/evacuação, um no SO, um no SU Covid e um Chefe de Equipa.   

   

O Chefe de Equipa coordena a mesma e dá apoio aos outros elementos 

privilegiando o SO. Sendo esta a distribuição da equipa de enfermagem, existe sempre a 

colaboração entre os elementos escalados nos diversos setores, nomeadamente entre os 

elementos distribuídos pela SE / Balcão 2, Balcão 1 e sala de pequena cirurgia / sala de 

ortopedia.   

No que concerne a equipa médica, esta é constituída por médicos da instituição e 

por médicos contratados por empresas de prestação de serviços. No período das 08-00h 

encontram-se três médicos no atendimento geral/balcões e no período das 00-08h (noite), 

feriados e fins-de-semana apenas dois médicos asseguram este serviço. Em permanência 

estão dois médicos ortopedistas sendo que após as 20h fica apenas um para o atendimento, 

e dois médicos de cirurgia. Na medicina interna estão ao serviço dois médicos que 

asseguram o atendimento dos doentes emergentes na SE, o acompanhamento dos doentes 

em SO e um deles o SU Covid.   

  

A equipa dos assistentes operacionais é constituída por 28 elementos, sendo 

distribuídos seis nos turnos da manhã e tarde e três no turno da noite. Aqui também se 

verifica a colaboração entre os elementos dos diferentes setores de trabalho. Os serviços 

administrativos têm um funcionamento 24 horas por dia, assegurado por dois 

administrativos no período das 08-00h e por um administrativo no período entre as 00-08h, 

fins-de-semana e feriados. O serviço de secretariado é assegurado por um elemento das 

08h-16h e por outro elemento das 16h-00h.   
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À semelhança de outros serviços, também no SU, desde que solicitado, existe a 

colaboração de outros serviços tais como o serviço social, radiologia, nutrição e 

imunohemoterapia, entre outros. Importa ainda referir que estes serviços têm articulação 

com várias comissões técnicas, a saber: a Equipa de Gestão de Altas, a Equipa de Cuidados 

Paliativos e o Grupo de Coordenação Local- Programa de Prevenção e Controlo de 

Resistência aos Antimicrobianos [GCL-PPCIRA]. Todos os registos clínicos referentes à 

informação dos doentes realizam-se no sistema informático Sclinico, e que se insere no 

plano definido pelo Ministério da Saúde para a área da informatização clínica do SNS, que 

pronuncia a padronização dos métodos dos registos clínicos, destinada a garantir a 

uniformização da informação. “O acesso à informação clínica variada do utente a utilização 

e partilha dos dados com profissionais de saúde de diversas áreas e a sistematização dos 

mesmos, permitirá homogeneizar as práticas e a informação recolhida a nível nacional, 

tornando a atuação dos profissionais de saúde mais eficaz e eficiente, fazendo com que 

desempenhem melhor o seu papel na equipa multidisciplinar, possibilitando desta forma, 

um melhor apoio, assistência e acompanhamento ao doente utente.” (SNS, 2022). Este 

Software encontra-se organizado por perfil e funcionalidade tanto para a equipa médica 

como para a equipa de enfermagem.   

  

1.3.4. Missão e Indicadores   

   

O SUMC do Hospital contempla a Urgência Geral, a Urgência Pediátrica e a 

Urgência Obstétrica/Ginecológica. Tem como missão a prestação de cuidados de qualidade 

urgentes e/ou emergentes aos utentes a que a ele recorram. De forma concreta, o 

atendimento é essencialmente dirigido a doentes que apresentam situações clínicas de 

patologias agudas e/ou traumáticas que necessitem de um diagnóstico e terapêutica 

inadiável que se traduz por uma assistência eficiente, humanizada e rápida em 

conformidade com os meios disponíveis. (ULS, 2016). Esta missão é assegurada por uma 

equipa multidisciplinar; desde o acolhimento ao utente, passando pela triagem, avaliação, 
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estabilização, tratamento e encaminhamento do mesmo. Todos os utentes que recorrem ao 

SU têm acesso a este atendimento organizado que se pretende de excelência. É, portanto, 

imprescindível que os profissionais que a ele pertencem possuam conhecimento dos 

respetivos protocolos e normas existentes no serviço. Das suas particularidades, 

intervenções e competências, das intervenções e competências dos demais profissionais, 

bem como do espaço físico e recursos existentes no serviço, na instituição e na rede de 

referenciação inter-hospitalar.   

   

No que se refere à intervenção do enfermeiro no SU, é importante referir que os 

cuidados prestados por este são na sua maioria complementares, dirigidos a uma população 

cujas   

características são muito diversificadas aos níveis da faixa etária, educacional e 

socioeconómico, sendo frequente o diagnóstico, tanto de médicos como dos serviços de 

enfermagem ser múltiplo. Esta questão faz com que a prática de enfermagem neste serviço 

envolva uma mobilização de um elevado número de competências de cuidados gerais, 

competências especificas dos enfermeiros especialistas, que devem ser incorporadas numa 

abordagem sistemática dos doentes. A presente abordagem, que se reflete na qualidade das 

intervenções de enfermagem ao utente deve ser alvo de um processo de avaliação a fim de 

demonstrar que é na qualidade dos cuidados proporcionados que resultam os ganhos em 

saúde, atribuindo à profissão de enfermagem a sua devida valorização.   

   
  

1.3.5. Sistema de Triagem    
   

 No SU encontra-se implementado o sistema de Triagem de Manchester, à 

semelhança de outros hospitais em Portugal. Trata-se de uma metodologia de trabalho 

implementada em Manchester em 1997, largamente divulgada não apenas no Reino Unido, 

mas em muitos países europeus. Este método é pensado para otimizar o processo de 
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atendimento do doente de forma a prevenir o caos no atendimento, fornecendo ao 

profissional uma prioridade clínica baseada na identificação de problemas. Resumindo, o 

sistema de Manchester classifica os doentes por cores, após uma triagem baseada em 

sintomas que representam a gravidade do quadro e o tempo de espera para cada doente. 

Atribui-se a cada categoria um número, um nome e uma cor e a cada um dos pacientes um 

tempo definido como aceitável até ao primeiro contato com o médico, como podemos 

verificar no Quadro abaixo.   
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Quadro 1- Prioridade, designação, cor e tempo alvo da triagem    
  

Número        Cor   Tempo  Alvo  
(minutos)    

Nome 
  

 

   

   

1   Emergente    Vermelho   0     

2   Muito urgente    Laranja   10     

3   Urgente    Amarelo   60     

4   Pouco urgente    Verde   120     

5   Não urgente    Azul   240     

   

(Fonte: Manual Triagem Manchester) 
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    1.3.6. Análise da Produção de Cuidados    
   

Como já mencionado, e relativamente à organização da equipa de enfermagem, em cada 

turno encontra-se um elemento de enfermagem que assume a função de chefe de equipa, designado 

pela Enfermeira em funções de chefia que vai gerindo todas as necessidades do serviço e dos 

doentes, solucionando problemas que possam surgir e dando apoio ao SO. Todos os restantes 

elementos encontram-se na prestação de cuidados diretos ao doente. Os elementos da equipa médica 

que se encontram no primeiro atendimento ao doente são de forma geral médicos contratados por 

empresas de prestação de serviços.    

   

O período de trabalho da equipa de enfermagem é organizado em 3 turnos: turno da manhã 

(das 8 horas às 16 horas e 30 minutos), turno da tarde (das 16 horas às 24 horas) e turno da noite 

(23 horas e 30 minutos às 8 horas e 30 minutos). No turno da manhã encontra-se presente a 

enfermeira em funções de chefia bem como os dois elementos de enfermagem que lhe dão assessoria 

(apenas durante os dias úteis). Um enfermeiro chefe de equipa, que também presta cuidados aos 

doentes bem como os restantes enfermeiros afetos à prestação direta de cuidados. Nos turnos da 

tarde e da noite o número de elementos é fixo, havendo sempre o enfermeiro chefe de equipa e 

restantes elementos de enfermagem responsáveis pela prestação direta de cuidados.   

   

Segundo as Recomendações Técnicas para Serviços de Urgências, emanadas pela   

Administração Central do Sistema de Saúde (2015, p. 1), “O serviço de urgência tem por objetivo 

a receção, diagnóstico e tratamento de doentes acidentados ou com doenças súbitas que necessitem 

de atendimento imediato em meio hospitalar.”   

   

O funcionamento dos Serviços de Urgência tem sido, ao longo dos anos, uma preocupação 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Por inúmeras razões, os Serviços de Urgência transformaram-

se, de forma progressiva, na porta de entrada no SNS e em grandes consumidores de recursos 

humanos e financeiros, condicionando assim, em muitos hospitais, o correto funcionamento de 

todos os outros Serviços de Ação Médica,  
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do Ambulatório e dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. As muitas e diversas 

intervenções efetuadas nos últimos 20 anos ao nível da organização e distribuição dos Serviços de 

Urgência, não solucionaram os inúmeros problemas, o que acarreta para os Serviços de Saúde uma 

diminuição da eficiência, traduzindo-se consequente numa maior dificuldade em adequar as 

respostas a dar às efetivas necessidades da população.   

   

Segundo a OE (2019), a Rede de Referenciação de Urgência e Emergência é entendida como 

o mapa das estruturas, dos recursos e das valências, das relações de complementaridade, 

hierarquização e de apoio técnico, dos circuitos e das condições de articulação e de referenciação 

entre unidades do sistema Pré-Hospitalar e Hospitalar de Urgência, formando assim a estrutura do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), ao nível da responsabilidade hospitalar e sua 

conexão com o pré-hospitalar, segundo o artigo 19 (Saúde M. d., 2014).   

   

Os Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica são considerados o primeiro nível de 

acolhimento das situações de urgência/emergência incorporados na Rede Hospitalar 

Urgência/Emergência. São unidades diferenciadas que devem encontrar-se inseridas em hospitais 

gerais de nível equivalente ou superior a hospital distrital, no qual se encontra englobado a ULS. 

Os Hospitais com Urgência Médico-Cirúrgica estão necessariamente articulados com o nível 

superior (hospital com Urgência Polivalente que será o seu hospital de referência), com os do 

mesmo nível da sua área e com os de nível inferior (com Urgência Básica) independentemente de 

não se encontrarem incluídos na rede de Emergência Médica, podem necessitar de referenciar 

doentes para os quais não têm capacidade de atendimento. A orientação referenciação e transporte, 

para além do contacto direto, deve ser da responsabilidade do INEM. Esta orientação /coordenação 

implica a existência de uma ligação funcional em rede com comunicação horizontal e vertical. 

   

Desta forma, são prestados cuidados a doentes com uma diversidade e variedade de 

patologias do foro médico e cirúrgico, sendo que quando é transposta a sua área de competência, 
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ou quando não existe médico da especialidade em serviço, os mesmos são orientados para serviços 

diferenciados existentes em outras instituições.   

   

Na tabela 1 encontra-se explanado o Número de Admissões no período de 01/05/2021 a 

30/11/2021 da ULS por nível de prioridade e local do SU:   

  

  
(Fonte: Gabinete de estatística da ULS)  

  

Podemos observar ao longo do EF que a equipa multidisciplinar do SU, desenvolve 

atividades e iniciativas que podem ser inseridas na produção e gestão de cuidados, para além dos 

cuidados que presta aos doentes. Este fato revela-se através da existência de um número elevado de 

médicos e enfermeiros que passam pelo SU com o fim de desenvolver a sua formação especializada 

manifestando assim o cuidado e atenção que este serviço demonstra a nível da formação. No que 

respeita aos enfermeiros, torna-se pertinente destacar o perfil formativo que apresentado pela 

equipa, traduzindo-se no contributo para a formação de outros profissionais, sendo ela especializada 

ou não, de forma a ir ao encontro do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

[REPE] onde está explanado que:   

   
 “Os enfermeiros contribuem, no exercício da sua atividade na área de gestão, investigação, 

docência, formação e assessoria, para a melhoria e evolução da prestação dos cuidados de 

enfermagem, nomeadamente: a) Organizando, coordenando, executando, supervisionando e 
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avaliando a formação dos enfermeiros (…)” (MS, 1996:5). Para além da formação de outros 

enfermeiros, é de destacar que muitos elementos da equipa de enfermagem apresentam formação 

especializada, alguns apresentam o grau de Mestre em Enfermagem, demonstrando que na equipa 

persiste a preocupação relativamente à contínua melhoria dos cuidados prestados e com a 

consequente e constante atualização de competências, tal como é preconizado pela OE nos seus 

estatutos, nomeadamente, no artigo 109º relativo à excelência do exercício da profissão, no qual 

podemos ver relatado que:    

“O enfermeiro procura, em todo o ato profissional, a excelência do exercício, assumindo o 

dever de: (...) b) Manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma 

competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências 

humanas; (...)” (Assembleia da Républica [AR], 2015:8080), pelo que, a realização do EF no SU 

mostrou-se como um serviço fomentador das competências do EE-EMC-PSC. a realização do EF 

no SU mostrou-se como um serviço fomentador das competências do EE-EMC-PSC.  
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2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEÓRICO    
   

Neste capítulo, propomo-nos caraterizar o enquadramento conceptual e teórico do trabalho, 

segundo o modelo teórico de June Larrabee - Modelo para a Mudança da Prática Baseada em 

Evidência (2011), que serviu de suporte para a realização do presente relatório, bem como para o 

PIS em contexto de prática clínica. A prática baseada na evidência é a agregação do “conhecimento 

individual com a melhor evidência clínica externa, disponível de pesquisa sistemática recente.” 

(Rosswurn & Larrabee, 1999, p.318). A realidade empírica constatada é que cada vez mais e de 

forma exigente são requeridos aos enfermeiros, conhecimentos, competências e capacidades que 

possibilitem identificar, analisar e utilizar os resultados provenientes da melhor investigação 

científica efetuada. (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2012, combater a desigualdade: Da 

evidência à ação. OE). O estudo e construção do conhecimento em enfermagem, utilizando a 

investigação científica, permite desenvolver e validar teorias para definir conceitos e proposições 

de modo a esclarecer determinados fenómenos, comprovando a sua utilidade. (Fortin et al, 2009). 

Assim, associar a investigação científica aos modelos teóricos encaminha-nos para uma maior 

sustentação das ações práticas desenvolvidas em enfermagem, compreendendo um processo 

metodológico significativo, com relevante contributo no foco dos cuidados, o doente. (Tomey & 

Alligood, 2004). Podemos assim afirmar que a prática de enfermagem envolve um estudo do 

conhecimento teórico da mesma, o qual pode ser facilitado por meio de modelos teóricos, que 

permitem observar e compreender as experiências vividas pelos profissionais, usando o 

conhecimento teórico como guia para o desenvolvimento da pesquisa, educação, administração e 

prática nas diferentes dimensões dos cuidados.  

   

As mudanças verificadas ao longo das últimas décadas nos sistemas de saúde, bem como o 

seu crescimento, ocorrido devido a integração dos mesmos, impulsionaram o esforço dos 

enfermeiros de forma a terem acesso a novas informações e conhecimentos sobre melhores e mais 

eficazes cuidados de saúde prestados, trazendo contribuições   

significativas para o cuidar em enfermagem. “Presentemente os enfermeiros não podem apenas 

confiar na experiência clínica, na logística fisiopatológica e nos processos baseados em opiniões”. 



“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de Cores no Serviço de 
Urgência”.    
________________________________________________________________________  

   
 

   
45   

(Rossworm & Larrabee, 1999, p.317.). Existe atualmente uma procura permanente e sistemática 

pela excelência no exercício profissional, sendo que “o enfermeiro especialista assegura/garante a 

máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem especializados”, com recurso à 

“existência de um sistema de melhoria continua da qualidade do exercício profissional (…)”. (OE, 

2015a: p.17243). Para o teórico Fortin (1999), contextualizar significa formular ideias de forma 

organizada para as documentar através de um processo e assunto específico, visando atingir uma 

apreciação simplificada e estruturada do objeto de estudo.    

   

2.1. MODELO PARA A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS - JUNE LARRABEE    
   

No decurso dos anos, os enfermeiros tentaram refletir sobre a atividade realizada na procura 

da melhoria dos cuidados, tendo para isso adotado, através de contextos e práticas empíricas um 

comportamento refletido e crítico, com o propósito de avaliar e explorar os resultados encontrados. 

(Larrabee, 2011). É fundamental compreender o modo como se desenvolve o conhecimento em 

enfermagem facultando circunstâncias apropriadas de forma a analisar o conhecimento e os 

procedimentos utilizados pelos enfermeiros no desenvolvimento do mesmo. (McEwen & Wills, 

2009). A prática da enfermagem envolve o estudo do conhecimento da mesma, que pode ser 

facilitado por meio de modelos teóricos, os quais permitem observar e compreender as experiências 

vividas pelos profissionais a partir do conhecimento teórico como guia para o desenvolvimento da 

pesquisa, educação, administração e prática nas diferentes dimensões dos cuidados ministrados. As 

teorias de enfermagem surgem como necessidade de dar à prática um suporte científico para as suas 

atividades, sendo que a sua utilização permite compreender melhor a dinâmica das relações no ato 

de cuidar, contribuindo assim para uma maior aplicabilidade teórico-prática.   

  

Na década de 90, em que o paradigma de saúde se encontrava em mudança, procurando o 

desenvolvimento de modelos que orientassem os profissionais de saúde para metodologias de 

pesquisas apropriadas/eficazes, (Rosswurm & Larrabee,1999),  
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desenvolveram a primeira versão do Modelo para a Mudança da PBE. Segundo Larrabe 

(2011: p.24), a PBE representa a “(…) utilização simultânea da experiência clínica e da 

melhor evidência clínica externa advinda da pesquisa sistemática para guiar a tomada de 

decisão clínica e simultaneamente considerar os valores do paciente.” A PBE é uma 

metodologia que possibilita a identificação e resolução das necessidades centradas no doente, 

através do recurso ao conhecimento e experiência do enfermeiro, conjuntamente com a mais 

rigorosa e recente evidência científica, tendo já demonstrado melhoria nos métodos das 

decisões tomadas, com ganhos na segurança e qualidade dos cuidados (Larrabee, 2011; 

Rosswurm & Larrabee, 1999).  

 

Compreende-se assim por PBE a aplicação em simultâneo da experiência profissional, 

da melhor evidência científica alcançada por meio de pesquisa sistemática, e das pessoas 

cuidadas e as suas circunstâncias. (Larrabee, 2011). O Modelo para a Prática Baseada na 

Evidência é constituído por seis etapas que, embora sucessivas, não significam que o modelo 

seja estritamente continuo, ou seja, as atividades de uma etapa podem propiciar atividades 

de outra etapa (Larrabe, 2011), (Figura 1):   

 

Etapa 1: Avaliar as necessidades de mudança na prática na qual as principais 

atividades consistem em identificar e Incluir os 〖 stakholders 〗 1  da problemática 

referente à prática, colher dados internos sobre a prática corrente, comparar os dados 

internos com dados externos, de forma a comprovar a indispensabilidade da mudança da 

prática, identificando o problema e estabelecendo um encadeamento entre o mesmo e as 

intervenções e os resultados (Larrabee, 2011).   

                                                 
1 1) “Pessoas que têm interesse no resultado de uma prática de saúde (...) pacientes e suas famílias, os profissionais  
da saúde, os líderes do sistema de cuidados de saúde e outros trabalhadores do sistema de saúde” (Larrabee, 2011: p.241).  
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Etapa 2: Encontrar as melhores evidências identificando os diversos tipos e fontes de 

evidências analisando os termos de pesquisa por meio do método de pesquisa e revisão, 

de forma a efetivar a pesquisa. (Larrabee, 2011).   

 

Etapa 3: Fazer uma análise crítica das evidências através da realização de uma avaliação 

crítica dos resultados com a aplicação anterior dos instrumentos de avaliação previamente 

selecionados, de forma a efetuar a avaliação da viabilidade, bem como dos benefícios e 

dos riscos da inclusão na prática. Como exemplo incluem-se instrumentos de análise 

crítica de estudos qualitativos, quantitativos e revisões sistemáticas. (Larrabee, 2011).   

 

Etapa 5: Implementar e avaliar a mudança na prática, faz parte desta etapa a 

implementação do plano, a avaliação do processo, resultados e custos de modo a atingir a 

conceção de recomendações e conclusões. (Larrabee, 2011).    

 

  Etapa 6: Integrar e manter a mudança da prática esta pode ser considerada o culminar do   

processo em que é comunicada a mudança recomendada aos stakeholders, implementá-la 

na prática clínica acompanhando o processo e os resultados, finalizando com a divulgação 

dos resultados. (Larrabee, 2011).   
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Figura 1. Modelo para a Mudança PBE  

  

Como reflexão e de acordo com o exposto, podemos afirmar que o Modelo para a 

Mudança da PBE representa um modelo teórico que propicia a investigação em saúde, com 

comprovada eficácia para a prática da mudança com consequente melhoria na qualidade dos 

cuidados, no entanto, para que todo o processo seja bem-sucedido é imprescindível conhecimento 

por parte dos enfermeiros como forma de capacitar para a sua execução. (Larrabee, 2011). 

Podemos perceber que as revisões sistemáticas da literatura [RSL] têm um papel relevante neste 

modelo teórico. De acordo com Larrabee (2011), uma RSL é uma análise crítica efetuada através 

de uma metodologia rigorosa de pesquisas originais reconhecidas através de uma procura 

abrangente na literatura com as melhores e mais atuais evidências sobre um determinado tema. 

Verificamos que o Modelo da mudança para a PBE é semelhante à metodologia utilizada na RSL, 

observando-se similaridade entre as etapas delineadas neste modelo teórico e as etapas delineadas 

para a metodologia de investigação.    
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Após análise exaustiva deste modelo teórico também podemos constatar que o mesmo se 

adequa à área da prestação de cuidados ao doente crítico e sua aplicabilidade na prática clínica. 

Considerando o acima exposto decidimos optar pela utilização deste modelo teórico como 

suporte ao desenvolvimento do PIS.   

   

2.2. QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DOS CUIDADOS    
   

A problemática da Qualidade em Saúde revela-se como uma prioridade na área da saúde 

da qual resulta uma preocupação das organizações Nacionais e Internacionais, sendo que a 

mesma remonta à antiguidade. Já Florence Nightingale, nos finais do século XIX “(…) 

manifestava preocupações com a garantia da qualidade procurando através do registo das suas 

observações, aferir o nível de cuidados prestados e melhorar os serviços nas áreas mais 

deficitárias (…)” (Costa, 2014:1) implementando “(…) rígidos padrões sanitários, durante a 

Guerra da Crimeia, reduzindo a taxa de mortalidade e estabelecendo  

assim o primeiro modelo de melhoria contínua de qualidade em saúde.” (Costa, 2014: 5).   

Presentemente, a melhoria da prestação de cuidados de saúde continua a ser uma 

prioridade para as instituições, tornando-se atingível através da elaboração de estratégias de 

gestão da qualidade com base nas respostas às expectativas dos doentes, da perceção da relação 

procura/oferta e de uma eficiente gestão financeira (Dias, 2014). Estratégias essas que achamos 

ir ao encontro do Modelo de Larrabe uma vez que a PBE têm demonstrado eficácia na melhoria 

da qualidade dos cuidados bem como dos resultados para os doentes.   

(Larrabee, 2011).   

   

Os cuidados de saúde são considerados um direito do ser humano. Adaptados às 

situações de cada individuo os mesmos devem ser prestados atempadamente, de forma digna e 

tendo como base a mais rigorosa evidência científica, respeitando ainda as melhores práticas de 

qualidade e segurança em saúde.    
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De igual modo, na atuação do SNS deve ser dada apropriada importância à qualidade e 

segurança na saúde (Despacho nº 9390/2021). De acordo com a DGS (2015ª:   

p.16), “a qualidade em saúde pode ser definida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis 

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

consiga adesão e satisfação do cidadão (Saturno P. et al, 1990) Implica, ainda, a adequação dos 

cuidados de saúde às necessidades e expectativas do cidadão e o melhor desempenho possível.”   

   

Podemos assim afirmar que não há qualidade em saúde se não estiver assegurada a 

segurança do doente durante a prestação de cuidados ao mesmo. (Pereira, 2014). Segundo a 

Ordem dos Enfermeiros, (2010, p. 2), “a segurança dos clientes deve ser a preocupação, o 

objetivo e a obrigação prática de todos os enfermeiros, com vista à proteção dos direitos dos 

clientes a cuidados seguros bem como da sua dignidade.”  De forma que seja assegurada a 

implementação de medidas referentes à segurança do doente, bem como à qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, foi publicado o Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, no 

qual podemos ver explanada a missão da Direção-Geral de  

Saúde (DGS, 2012: p. 480-481) como a de “planear e programar a política nacional para a 

qualidade no sistema de saúde e, como atribuições, a promoção das atividades e programas de 

segurança dos doentes e de melhoria contínua da qualidade clínica e organizacional das  

unidades de saúde.”   

   

No decurso de cinco anos, o Plano Nacional de Segurança dos Doentes (PNSD) 2015-

2021, instituiu a segurança do doente no SNS, com o objetivo de efetuar melhorias em relação a 

questões específicas, nomeadamente a segurança da medicação, criando o Sistema Nacional de 

Notificação de Incidentes (NOTIFICA). O investimento bem como a sua avaliação que 

resultaram da execução do mesmo, passaram a ser fatores determinantes para a elaboração do 

novo Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026. Este alicerçou-se numa 

metodologia participativa de auscultação de peritos tanto nacionais como internacionais, 
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reunindo um conhecimento mais abrangente e atualizado no âmbito da segurança do doente, 

solicitando a ação dos diversos intervenientes na saúde.   

O atual PNSD 2021-2026 “tem como objetivo consolidar e promover a segurança na 

prestação de cuidados de saúde, incluindo nos contextos específicos dos sistemas de saúde 

modernos, como o domicílio e a telessaúde, 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.”   

   

O Plano é sustentado por cinco pilares com catorze objetivos que constituem um 

referencial de solidificação e aperfeiçoamento no que diz respeito à segurança do doente:    

 “Cultura e segurança;   

 Liderança e governança;   

 Comunicação;   

 Prevenção e gestão de incidentes de segurança do doente;   

 Praticas seguras em ambientes seguros.” (PNSD, 2021-2026)   

   
Face ao exposto, podemos afirmar que a segurança do doente se torna um 

imperativo incontornável do ponto de vista ético e deontológico do qual nenhum 

profissional de saúde se pode alienar. (Pereira. 2014).   

   

De acordo com a DGS (2011ª, p.14), a segurança é definida como “(…) a redução do 

risco de danos desnecessários para um mínimo aceitável. Um mínimo aceitável refere-se à noção 

coletiva em face do conhecimento atual, recursos disponíveis e no contexto em que os cuidados 

foram prestados em oposição ao risco do não tratamento ou de outro tratamento.”   
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Chegados a esta premissa, podemos assim reiterar que as consequências ao nível da 

confiança do doente quer nas organizações de saúde, quer dos seus profissionais, o aumento dos 

custos sociais e económicos dependendo da dimensão dos danos causados e a redução da 

possibilidade de alcançar os resultados pretendidos, com consequências diretas na qualidade dos 

cuidados prestados podem ser provocadas por falhas ao nível da segurança do doente. (Mendes 

C., Barroso F., 2014). Assim, os profissionais que trabalham nas instituições tornam-se 

detentores de um papel crucial no incentivo à cultura de segurança através da utilização PBE 

recentes, nas quais os enfermeiros são considerados uma peça fundamental por constituírem um 

dos maiores grupos de trabalho nas instituições, de acordo com Larrabee (2011).    

   

Em conformidade com os descritivos dos Cuidados de Enfermagem Especializados à 

Pessoa em Situação Crítica, a OE refere que “na procura permanente da excelência no exercício 

profissional, o enfermeiro especialista previne complicações para a saúde da pessoa a vivenciar 

processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica” (OE, 2015a: p.17242). Também 

no Regulamento de Competências Específicas se enfatiza que “tendo como finalidade a melhoria 

da qualidade de vida da pessoa, os cuidados especializados em enfermagem Médico-cirúrgica 

exigem a conceção, implementação e avaliação de planos de intervenção (...), prevenindo 

complicações e eventos adversos (...)” (OE, 2018: p.19360).   

  

O PIS desenvolvido no estágio final pretende ser uma ferramenta no sentido da melhoria 

da qualidade dos cuidados através da prevenção do erro de medicação no Serviço de Urgência 

utilizando a Rotulagem da medicação segundo o código de cores internacional, recorrendo à 

melhor evidência científica, tal como preconizam Larrabee (2011), e a OE (2001) como 

podemos ver contemplado através do enquadramento conceptual dos seus Enunciados 

Descritivos.   
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2.3. ERRO DE MEDICAÇÃO    
   

A probabilidade de ocorrência de erro é intrínseca à condição humana, mas quando 

acontece em contexto da prestação de cuidados de saúde, inerente à enfermagem, torna-se 

preocupante, dado o grau de imprevisibilidade dos danos originados no doente.   

   

O United States National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMER, 2022) define o erro de medicação como “qualquer evento evitável que 

possa causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos ou danos ao paciente, enquanto o 

medicamento está sob o controle do profissional de saúde, do paciente ou do consumidor. Tais 

eventos podem estar relacionados com a prática profissional, aos produtos para o cuidado de 

saúde, aos procedimentos e aos sistemas, incluindo prescrição, comunicação, rótulo dos produtos, 

embalagem, nomenclatura, composição, dispensação, distribuição, administração, educação, 

monitoramento e uso.”   

   

Para a Joint Commission Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO,2022), o 

Sistema de medicação é composto por cinco etapas: escolha e aquisição do medicamento, 

prescrição, administração, preparação, dispensação e monitorização, sendo que os erros podem 

estar presentes em qualquer uma destas ações.   

   

De acordo com dados da OMS (2017) os erros de medicação são causa de pelo menos 

uma morte diária e afetam aproximadamente 1,3 milhões de pessoas anualmente, somente nos 

Estados Unidos. A nível mundial, a despesa o custo associado aos erros de medicação 

corresponde a quase 1% do total das despesas globais em saúde. Conforme Pereira, (2014), 

quando o erro ocorre em contexto de saúde, converte se num problema preocupante pelas 
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consequências graves que dele podem resultar. Os medicamentos são prescritos e administrados 

nas instituições de saúde. O crescimento substancial no uso de medicamentos origina um 

potencial risco de erro e danos cada vez maior.   

  

O erro de medicação/terapêutico pode envolver a equipa multidisciplinar na qual se 

inclui: enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Sendo os enfermeiros os profissionais a última 

etapa do sistema de medicação, responsáveis pela administração dos medicamentos, é primordial 

que acompanhem os avanços tecnológicos, invistam na sua formação, e na aquisição e atualização 

de conhecimentos técnico-científicos tornando-se fundamental que que assumam na prática 

clínica uma posição direcionada para a promoção da segurança do doente, contribuindo assim, 

para a prevenção do erro relacionado com o processo de administração medicamentosa. Partindo 

do contexto previamente descrito, a orientação adequada da equipa de enfermagem estabelece-se 

como uma medida importante de prevenção de erros, por ser esta quem recebe a medicação, efetua 

a sua preparação e a administra ao doente.   

  

Simón (2018), menciona que todos os erros de medicação podem ser evitáveis, no 

entanto é necessária a implementação de medidas de prevenção. De acordo com a OMS   

(2009) o “incidente é o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano 

desnecessário ao paciente.”   

   

Atualmente os eventos adversos associados ao uso de medicamentos em contexto 

hospitalar constituem um problema grave de saúde, sendo que, os erros de medicação bem como 

as suas consequências são assumidos como uma problemática com elevada relevância na 

promoção da segurança do doente (Terra, Correia, & Silva, 2015).   

   

A DGS (2019), considera que entre 8% e 10% dos doentes internados em cuidados 

intensivos e cerca de 13% dos doentes em ambulatório, são vítimas de incidentes, decorrentes de 

práticas pouco seguras na utilização da medicação, dando origem a encargos financeiros 

volumosos para os sistemas de saúde, assim como as consequências e custos para o próprio doente 

(MS, 2015).  
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Em 2001 o NCCMERP publicou a “Taxonomia dos Erros de Medicação” com o objetivo 

de uniformizar a linguagem e a classificação dos erros de medicação (EM), cuja finalidade 

compreende a facilitação, agilização, organização e análise do registo e dos mesmos. Com base 

na sua importância clínica. No que concerne à classificação e gravidade de acordo com a mesma 

identidade os EM encontram-se organizados em quatro categorias: Erro Potencial, Erro Inócuo, 

Erro Nocivo e Erro Causador de Morte (NCCMERP, 2014b), como podemos observar no Quadro 

2.   

   
 

Tipo de Erros   Categoria Descrição   

Erro Potencial.  A   Circunstâncias ou acontecimentos suscetíveis de originarem um erro   

   B   O erro ocorre, mas não atinge o doente   

Erro Inócuo   

   

C   O erro atinge o doente, mas foi inofensivo   

D   O erro aumenta a necessidade de aumento da monitorização do doente, mas 
foi inofensivo   

    E   O erro causou danos temporários ao doente havendo necessidade de 
tratamento ou intervenção   

Erro Nocivo   F   O erro causou danos temporários ao doente havendo necessidade de 
hospitalização   

 G   Ocorreu um erro que resultou em dano permanente no doente   

   H   Ocorreu um erro que resultou num evento grave que quase causou a morte   

Erro com Morte   I   Ocorreu um erro que resultou na morte do doente   

   

Quadro 2- Categorias dos erros de medicação   

(Fonte: Adaptado de NCCMERP, 2014b.)   
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A American Society of Hospital Pharmacists (ASHP, 2022), a United States of 

Pharmacopeia (USP, 2022) e segundo Raimundo, (2012) e Silva et al, (2014) a mesma 

“comtempla 14 tipos de erros de medicação: erro de omissão, medicamento errado/não 

autorizado, erro de prescrição, dose/quantidade incorreta, preparação incorreta, hora errada, 

técnica de administração errada, doente errado, doses extras, produto deteriorado, 
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via errada, produto expirado, forma farmacêutica errada e erro na identificação do  

medicamento, “os quais podemos ver explanados no quadro 3.   

   
Tipo de Erros de Medicação   

Erro de omissão Falha na administração de uma dose prescrita, excluindo a recusa do doente ou decisão 
clínica   

Medicamento  errado/não Administração de um medicamento não prescrito autorizado   

Erro de prescrição   Seleção incorreta do medicamento prescrito, dose, forma farmacêutica,  
quantidade, via de administração, concentração, frequência da 
administração, instruções de uso, prescrições ilegíveis ou que induzam 
erro   

Dose/quantidade incorreta   Dose, concentração ou quantidade distinta da prescrição   

Preparação incorreta   Preparação, formulação, reconstituição ou diluição incorreta   

Hora errada   Hora de administração fora do horário pré-determinado   

Técnica   de   administração Procedimento inadequado ou técnica inadequada na administração do  
errada   medicamento   

Doente errado   Falha na identificação prévia do doente   

Doses extras   Administração de doses suplementares à prescrição ou de 
medicamentos que foram suspensos   

Produto deteriorado Administração de um medicamento cuja integridade físico-química tenha sido 
alterada. Inclui inadequado armazenamento   

Via errada Administração de um medicamento em via para a qual não estava indicado ou prescrito   

Produto expirado   Medicamento fora da validade   

Forma farmacêutica errada   Forma farmacêutica dispensada e administrada diferente da prescrita   

Erro na identificação   Falha na identificação ou rotulagem do medicamento   

   

Quadro 3-Tipos de erros de medicação   

(Fonte: Adaptado de Raimundo (2012); Silva et al. (2014)  
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Relativamente às consequências, os erros associados aos medicamentos mostram que as 

mesmas podem acontecer em diversos níveis. A nível organizacional podem resultar num aumento 

dos dias de internamento, provocando um acréscimo de tratamentos, exames e outros 

procedimentos clínicos, com os correspondentes custos inerentes, bem como, a perda de confiança 

nas instituições de saúde. Em relação aos profissionais podem impelira situações de desmotivação, 

frustração, sentimentos de culpa e angústia (Júnior et al, 2010), assim como a eventuais 

implicações legais e penais. Para o doente podem determinar sofrimento e lesão, desde a forma 

mais leve à mais grave, podendo mesmo ocasionar a sua incapacidade ou morte (Santos, 2007; 

Silva, 2008; DGS, 2013; Fassarella, Bueno & Souza, 2013).    

   

Os erros de medicação têm origem em fatores de diferentes naturezas podendo encontrar-

se relacionados com o sistema, a organização, as práticas e os procedimentos, as condições de 

trabalho e com os profissionais envolvidos em todo o trajeto que faz parte do medicamento (Alves, 

2009; Toth, 2013), incluindo médicos, profissionais de farmácia e equipa de enfermagem (Cassiani 

et al, 2013).    

   

Desta forma, as causas desses erros podem estar relacionadas com qualquer fase do circuito 

do medicamento desde o momento da prescrição até à sua administração (Silva et al, 2007), 

contribuindo para o mesmo as práticas individuais. Contudo os elementos considerados mais 

suscetíveis encontram-se na estrutura organizacional impulsionando a ocorrência de erros (Diz & 

Gomes, 2008).    

   

Como podemos observar no quadro 4, o mesmo apresenta as principais causas do erro de 

medicação, sendo que a comunicação, a falta de conhecimentos, o incumprimento de protocolos e 

procedimentos e as prescrições incorretas, são segundo alguns estudos as causas mais evidentes.   

   
Segundo Borges et al (2016), a causa mais frequente dos erros de medicação encontra-se 

associada ao fator humano sendo que a falha na atuação do profissional como seja, a falta de 
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atenção e/ou comunicação, alterações na rotina, não cumprimento de normas ou protocolos e 

inclusive o estado do doente potencializam a ocorrência dos erros de medicação. Ferraz (2015) 

refere que 50% dos erros ocorridos no hospital ocorre por falha na comunicação entre os 

profissionais.   

   

De acordo com Breves (2015), a falta/falha de informação na transição dos cuidados no 

hospital, podendo ocorrer substituição de medicamento é considerado outro fator que predispõe ao 

erro de medicação. Também os erros ao nível da prescrição são considerados causas de eventos 

adversos que podem comprometer seriamente a vida do doente. (Ribeiro et al, 2015). A 

administração da medicação é considerada um evento critico e passível à ocorrência de erros de 

medicação (Souza et al. 2019). No quadro 4 da página seguinte, podemos observar os fatores que 

contribuem para o erro segundo estudos realizados.   
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Causas do Erro de Medicação   

Má Prática   

Protocolo/ Procedimento não respeitado   

Comunicação   

Documentação   

Contraindicação, alergia ao medicamento   

Falta de conhecimentos    

Embalagem da farmácia   

Transcrição incorreta    

Falta de segurança no processo   

Sistema de Distribuição de Medicamentos   

Design do invólucro    

Invólucros idênticos   

Prescrição Escrita   

Prescrição Verbal   

Formulário de Pedido de Medicação   

Falha na Monitorização   

Etiquetagem    

Registo no Computador    

Erro de cálculo   

   
Sistema    
Comunicação   
Embalagem e Acondicionamento   
Confusão de nomes    
Etiquetagem ou Rotulagem   

 Quadro 4– Fatores que contribuem para o erro.   
Fonte: Adaptado de Curitiba, PR, Brasil, 2016  
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Podemos verificar que os erros de medicação identificados e a sua frequência variam de 

estudo para estudo, uma vez que o processo relativo à medicação é diferente em cada instituição 

possuindo caraterísticas próprias. As necessidades de adaptação das informações à realidade onde 

se preconiza intervir e ao perfil dos problemas detetados em cada local são aplicadas em contextos 

diferentes. (Saraiva, D., 2016).   

   

Os autores Härkänen, Turunem, Saano, & Vehviläinen-Julkunen (2015) evidenciam a 

importância do papel dos enfermeiros na preparação e administração da medicação, representando 

os mesmos a última verificação de segurança na cadeia da gestão de medicamentos. Tendo um 

papel principal na administração de medicamentos, élhes inerente uma responsabilidade acrescida 

na prevenção dos erros de medicação (Pournamdar & Zare, 2016).   

   

2.3.1. Medicamentos de Alerta Máximo   

   

O conceito de Medicamentos de Alerta Máximo (MAM), foi criado em 1998 nos Estados 

Unidos da América pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP), tendo os estudos 

concluído que um número reduzido de medicamentos seria causa da maior parte dos erros com 

consequências graves na saúde dos doentes, pelo que estes medicamentos passaram a ser 

classificados como medicamentos de alto risco, medicamentos de alerta máximo ou medicamentos 

potencialmente perigosos devendo a sua lista ser atualizada periodicamente (Mira & Martins, 

2018).    

   

Medicamentos de Alerta Máximo (MAM) ou Alto Risco (AR) segundo a DGS (2015), 

“são aqueles que possuem risco aumentado de provocar dano significativo ao doente em 

consequência de falhas no seu processo de utilização. Embora os erros que possam ocorrer com 

estes medicamentos não sejam os mais frequentes, as suas consequências tendem a ser mais 

graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou a morte  



“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de Cores no Serviço de 
Urgência”  
_________________________________________________________________________  

  
 

62   

e aumentar os custos associados aos cuidados de saúde prestados ao doente.”   

Não obstante, o facto destes Medicamentos de Alerta Máximo apresentarem um risco 

acrescido de causar danos graves ao doente, não quer por si só dizer que os erros que acontecem 

com estes medicamentos sejam mais frequentes, significa sim que se estes ocorrerem, as 

repercussões são mais graves para os doentes por apresentarem uma margem terapêutica estreita 

bem como maior incidência na ocorrência de potenciais efeitos adversos podendo provocar lesões 

permanentes ou até mesmo fatais. Devido a esta característica em os medicamentos 

potencialmente perigosos necessitam de uma atenção particular durante as diversas fases de 

planeamento, de medidas de prevenção e redução do erro de medicamento (DGSc, 2015).   

   

No sentido a que se proceda uma utilização segura do medicamento é necessário adotar 

medidas quer ao nível da estrutura, bem como processuais de prevenção que por sua vez requerem 

mudanças organizacionais e comportamentais, quer dos profissionais envolvidos e da população 

em geral, quer das instituições, direta ou indiretamente, envolvidas (DGS, 2019). Cabe às 

instituições hospitalares, através dos enfermeiros, implementar práticas seguras no que respeita 

aos MAM e LASA (DGSb, 2015).   

   
2.3.2. Medicamentos LASA    

   
Nos Medicamentos de Alerta Máximo encontram-se incluídos os medicamentos look-

alike, sound-alike (LASA), isto é, medicamentos que apresentam nome ortográfico e/ou fonético 

e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos, tendo como resultado trocas entre si. (Mira 

& Martins, 2018).    

   

A DGS (2015, p.3) definiu medicamentos LASA como sendo “(…) medicamentos com 

nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os 

outros, originando troca de medicamentos. Os medicamentos com aspeto ou ortografia semelhante 

são designados de medicamentos look-alike enquanto os medicamentos com nome foneticamente 

semelhante, são denominados medicamentos sound alike. “   



“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de Cores no Serviço de 
Urgência”  
_________________________________________________________________________  

  
 

63   

  

Atualmente a existência de dezenas de milhares de medicamentos no mercado vem 

aumentar o potencial de erro em razão da possibilidade de confusão de nomes, tanto em nomes 

comerciais com a denominação comum internacional, sendo uma das causas de erro de medicação 

a nível mundial. Com a introdução dos medicamentos genéricos o risco aumentou, uma vez que 

existe maior número de medicamentos com embalagens semelhantes (Sousa & Mendes, 2014).   

   

A utilização segura do medicamento demanda a adoção de medidas estruturais e 

processuais ao nível da prevenção, requerem mudanças organizacionais e comportamentais, quer 

dos profissionais envolvidos, quer das instituições, direta ou indiretamente, envolvidas (DGS, 

2019). Compete às instituições hospitalares, através dos enfermeiros, implementar práticas seguras 

no que respeita aos medicamentos LASA (DGSb, 2015).   

   

Sousa & Mendes, (2014), propõe algumas medidas de segurança que deverão ser 

utilizadas, em que salientam:    

- “Garantir a legibilidade da prescrição e inclusão da denominação genérica, da dose, 

da concentração bem como orientações para a administração e indicação para a utilização do 

medicamento, como forma de facilitar a diferenciação de nomes com sons ou grafismo 

semelhantes;   

- Rever anualmente a lista em uso dos medicamentos LASA nas instituições, proceder 

à separação dos mesmos em todas as áreas de armazenamento;    

- Desenvolver estratégias que evitem a confusão do nome do medicamento, assim 

como o uso de métodos “tall men lettering”, destacando em maiúsculas as sílabas diferentes de 

medicamentos com nome semelhante;    

- Utilizar técnicas de destaque do nome do medicamento ou cores diferentes 

que reduzam a possibilidade de confusão dos nomes dos medicamentos LASA;   

- Realizar formação aos profissionais, sobre o tema dos medicamentos  
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LASA.” (Sousa & Mendes, 2014).   

   

A DGS, através da Norma N.º 020/2014 de 30/12/2014 (Anexo I) apresentou um conjunto 

de recomendações que as instituições prestadoras de cuidados de saúde, através das direções 

clínicas, das comissões de qualidade e segurança, dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 

técnicos de farmácia e dos assistentes operacionais, deverão adotar de forma a assegurar práticas 

seguras no que respeita aos medicamentos LASA.   

   

Em síntese, a prevenção do erro de medicação é um grande desafio em saúde, dado que é 

um assunto que não tem abordagem fácil para os profissionais pois encontra-se ligado a punição 

e não à finalidade de resolver o problema. (Rosa, Neiva, Martins, & Anacleto, 2010). 

Consideramos assim que cabe aos profissionais de saúde a mudança deste  

paradigma    

  
    
   

 

3. PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SERVIÇO    

   

O Projeto de Intervenção em Serviço (PIS) elaborado teve como ponto de partida uma 

atitude reflexiva sobre as práticas em enfermagem, assentes na melhor evidência científica, na 

procura permanente da excelência no exercício profissional.    

   

A linha de investigação que sustenta este projeto é a da segurança do doente tendo como referência 

o Plano Nacional para a Segurança dos doentes 2015-2020 (PNSD), o Plano Nacional para a 

Segurança dos doentes 2021-2026, a norma da DGS N. º014/2015 Medicamentos Alerta Máximo 

ou Alto Risco, (Anexo II) a norma da DGS N. º 020/2014  

Medicamentos LASA “Look-Alike Sound-Alike, e a norma 26825 da Organização  
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Internacional de Normalização [ISO], publicada em 2008 e com revisão em 2020, (Anexo III). 

Diz respeito à padronização da rotulagem das etiquetas de medicamentos, utilizandose cores e 

formas diferentes, de acordo com a classe medicamentos, além da localização do texto e tamanho 

da fonte, as guidelines do ISPMA, que serviram de base para o desenvolvimento de normas a nível 

internacional.    

  

Os cuidados de saúde são referenciados como um direito do ser humano que assiste ao 

indivíduo através de cuidados de saúde de qualidade e personalizados. Segundo Saturno et al. 

(1990), fazer este tipo de referenciação, a qualidade em saúde pode ser definida como a prestação 

de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em 

conta os recursos disponíveis e consiga adesão e satisfação do cidadão. (DGS, 2015)   

   
O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2015-2020 salienta que, para melhorar a qualidade no 

setor da saúde é necessário que os cuidados prestados sejam efetivos e seguros, bem como 

prestados no momento adequado. Que o aproveitamento dos recursos seja eficiente e a prestação 

de cuidados seja equitativa, de forma a satisfazer as necessidades dos cidadãos a fim de responder 

às suas expectativas. Partindo destas premissas, a melhoria da qualidade no sistema de saúde 

contribui para o aumento da segurança e conformidade com que esses cuidados são prestados. 

Tratamentos em tempo apropriado, serviços com qualidade elevada e práticas baseadas nas 

evidências científicas favorecem os doentes e, além disso, reduzem a despesa nos sistemas de 

saúde. Também o PNS 2021-2026 reconhece a consolidação e a segurança na prestação de 

cuidados de saúde.   

  

A escolha da temática do Projeto de Intervenção surge após verificar-se que no SU da ULS, 

onde decorreu o estágio, se poderia e deveria melhorar a Rotulagem da medicação administrada 

endovenosa, sobretudo os MAM e medicamentos LASA, segundo o código de cores nacional e 

internacional. Tendo em vista a prevenção do erro terapêutico e a prestação de cuidados seguros 

de forma a aumentar a segurança do doente, dado que no serviço não existe nenhuma norma, 

protocolo, procedimento ou instrução de trabalho no que concerne à rotulagem dos medicamentos 



“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de Cores no Serviço de 
Urgência”  
_________________________________________________________________________  

  
 

66   

de acordo com o código de cores para identificação de medicamentos. Sabemos que o processo de 

administração de medicamentos é propício a erros, sendo que são várias as razões para a ocorrência 

de tal evento adverso, o qual pode ocorrer em qualquer fase da administração da medicação e 

envolver qualquer medicamento disponível, incluindo os medicamentos classificados como de 

elevada vigilância. (Souza, Silva, Lopes et al, 2019).   

   

Para além do supracitado, e segundo as orientações para as orientações publicadas no 

website da Comissão Europeia (European Comission in notice to applicants, volume 2C) (2021), 

a rotulagem do medicamento deve permitir o uso do mesmo de forma a evitar confusões e uso 

inapropriado, contendo para isso informação importante do medicamento. Segundo a mesma 

fonte, os elementos mais importantes na identificação devem ser apresentados em conjunto e com 

fonte de tamanho de letra considerável são os seguintes:   
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nome do medicamento, dosagem e quando relevante conteúdo (ex. Volume), e via da 

administração. Simón (2018) refere todos os erros de medicação são potencialmente 

evitáveis pelo que é imprescindível a implementação de medidas de prevenção. Desta 

forma, considerou-se pertinente estudar este tema onde procuramos implementar 

estratégias com o objetivo de prevenir o erro associado à administração destes 

medicamentos, tendo em vista a prestação segura de cuidados de enfermagem.   

   

Utilizamos a Metodologia de Projeto que tem como objetivo a resolução de 

problemas com base no conhecimento teórico para adaptação à prática. (Ruivo, Ferrito, & 

Nunes, 2010). Após aprovação do tema junto da enfermeira em funções de chefia, 

enfermeira orientadora e professora definiu-se como título para o projeto: “Prevenção do  

Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código  

Internacional de Cores no Serviço de Urgência”.    

  

Ao longo do trabalho serão descritas as etapas necessárias percorrer para a 

implementação do projeto de intervenção, segundo as cinco etapas da metodologia do 

projeto desde o diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento, execução, 

avaliação e divulgação dos resultados (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).   

   

3.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO    
   

Segundo a Metodologia de projeto, o diagnóstico da situação é considerado a 

primeira etapa onde é identificado a situação ou problema, sendo, de acordo com Ruivo, 

Ferrito & Nunes (2010, p. 10): “O diagnóstico da situação deve corresponder às 

necessidades de saúde (…). Neste sentido, a execução de um Projeto tem como objetivo 

final a satisfação das necessidades identificadas, de forma, a que por um lado o mesmo 

resolva ou minimize os problemas de saúde identificados, ou, por outro lado, otimize a 

eficácia dos serviços prestados à população.’’   
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É também considerada uma etapa dinâmica, que caracteriza a situação de forma 

contínua, permanente, e em constante atualização. É um processo contínuo partindo de um 

ponto aperfeiçoado, com o intento de ter em atenção as alterações nas instituições de saúde 

bem como nos respetivos serviços. Sem, no entanto, esquecer as dificuldades e 

complicações intrínsecas, sendo que o mesmo deve ser realizado de forma célere de modo 

a permitir uma ação em tempo útil e aprofundado o quanto baste de forma a permitir a 

implementação de medidas pertinentes e resolúveis. (Ruivo, Ferrito, & Nunes 2010)   

   

Após o diagnóstico de situação é importante definir prioridades, de forma a 

escolher as necessidades a abordar na intervenção, a conformidade entre o diagnóstico e 

as necessidades determinam a pertinência do projeto. (Ruivo, Ferrito, & Nunes 2010).    

   

O diagnóstico de situação marca assim o início do Projeto de intervenção em 

serviço, feito no decorrer do estágio que se realizou entre 11 maio e 22 de novembro de 

2021 no Serviço de Urgência. Partindo de uma área de interesse pessoal, durante a 

realização do estágio no SU da ULS, verificamos que este serviço não possui medidas 

específicas relativamente à rotulagem da medicação de acordo com o código internacional 

de cores, como existe por exemplo no serviço de Bloco Operatório. Pretende-se com este 

projeto de intervenção e de acordo com as recomendações existentes a nível nacional e 

internacional, bem como, o recomendado pela norma da DGS N. º014/2015 (Anexo II), 

que a melhoria da prestação/qualidade dos cuidados de enfermagem através da adoção e 

implementação de estratégias que visam prevenir o erro terapêutico seja real.   

   

Segundo os autores Ruivo, Ferrito, & Nunes, (2010), de entre os vários 

instrumentos de diagnóstico para realizar o diagnóstico de situação na prática clínica, 

salientam: a entrevista, o questionário, bem como métodos de análise da situação, 
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nomeadamente a análise SWOT (a mais comum), Cadeia de Valores, FMEA e Stream 

Analysis (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010)   

   
   

Neste caso em particular, e com a finalidade de validar a problemática identificada, 

optou-se pela realização de entrevistas exploratórias à Enfermeira em funções de chefia 

do SU, Enfermeira Orientadora e alguns elementos da equipa de enfermagem, que 

permitiram identificar e reforçar a necessidade da implementação do projeto de 

intervenção nessa temática no serviço para a otimização dos cuidados prestados. A escolha 

sobre este instrumento de diagnóstico tornou possível a formulação de questões de forma 

livre, não seguindo um questionário ou guião predefinido (Vilelas, 2020).   

   

De forma a fundamentar a necessidade deste projeto optou-se por efetuar a analise 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). A análise SWOT consiste na 

definição de objetivos, apresentação da relação entre as forças e fraquezas com as 

oportunidades e ameaças de um projeto, permitindo a escolha de uma estratégia apropriada 

face aos condicionalismos colocados pelo ambiente (interno e externo), (Serra, Ferreira, 

Torres, & Torres, 2010). A mesma permite promover a reflexão sobre fatores positivos e 

negativos de origem externa e/ou interna.   
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A revisão da literatura mostrou a pertinência de trabalhar esta área. De salientar que o 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, através do objetivo estratégico n.º4 

“aumentar a segurança na utilização da medicação” (DGS, 2019); o Plano Nacional para a 

Segurança dos Doentes 2021-2026, sustentado pelo 4º pilar que concerne a prevenção e gestão de 

incidentes de segurança do doente e o 5º pilar, que envolve as práticas seguras em ambientes 

seguros,  assim como a Norma da DGS nº 014/2015 (Anexo II), e a Norma da DGS n.º 020/2014 

(Anexo I), com as suas recomendações para as instituições prestadoras de cuidados de saúde, no 

sentido de reforçar a atenção e implementar medidas nesta área.   
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Na elaboração deste Projeto de Intervenção é necessário, como em qualquer tipo de 

projeto, delinear objetivos, que inicialmente foram “pensados “na realização do Projeto de Estágio 

[PE], (Apêndice I), de forma a ir ao encontro dos mesmos. É necessário que os objetivos definidos 

sejam claros e mensuráveis consoante os diferentes níveis em que se enquadram.    

   

Os objetivos concretizam os resultados que pretendemos atingir, sendo o objetivo geral:   

 Prevenir o erro terapêutico no serviço de urgência da ULS.   

   

Como objetivos específicos foram definidos:   

● Proceder a uma Revisão da literatura sobre a Rotulagem da medicação segundo o 

código de cores internacional de forma à sua adequação/ aplicação, tendo em vista a diminuição 

do erro terapêutico na prestação de cuidados seguros de enfermagem;   

● Efetuar pesquisa acerca dos Medicamentos de Alerta Máximo e LASA utilizados com 

maior frequência no SU;    

● Realizar uma proposta para a elaboração dos rótulos de acordo com os medicamentos 

mais utilizados no SU;   

● - Realizar uma formação em serviço no SU sobre as normas da DGS existentes bem 

como as recomendações a nível internacional;   

● - Implementar a proposta de Rotulagem da medicação no SU;   

● - Elaborar a proposta de realização de um Procedimento (PR) de modo que todos os 

enfermeiros do SU uniformizem a forma como procedem à rotulagem dos MAM e dos 

medicamentos LASA.   
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3.1.1. Planeamento e Execução    
   

De forma a elaborar um projeto é necessário realizar o seu planeamento, sendo que num 

contexto de planeamento em saúde temos de ter em conta a realidade clínica e social 

experienciada. Segundo Imperatori & Geraldes (1982). O Planeamento em Saúde é um processo 

com carácter dinâmico, constante, que tem o contributo da investigação, com a finalidade de 

resolver conflitos entre a eficiência e a equidade, através de uma eficaz redistribuição de recursos. 

O mesmo terá de ter uma visão de futuro, com tomada de decisões racionais e com um caráter 

interativo, multidisciplinar e sistémico. O planeamento corresponde assim à terceira fase da 

metodologia do projeto, na qual é elaborado um plano detalhado do projeto, em que são definidas 

as atividades a desenvolver bem como métodos e técnicas de pesquisa, levantamento dos recursos, 

limitações condicionantes do trabalho e desenvolvimento de um cronograma. (Ruivo, Ferrito, & 

Nunes, 2010).   

   
Segundo Miguel (2006) é de e realçar que a utilização e a escolha das atividades, meios e 

estratégias a realizar encontram-se em conformidade com os objetivos delineados. (Ruivo, 

Ferrito, & Nunes, 2010). É assim necessário identificar as necessidades no serviço, junto da 

equipa, com o intuito de levar a uma mudança de comportamentos adequados à situação que se 

quer melhorar de forma a criar condições que levem a uma prestação de cuidados de enfermagem 

seguros com vista à diminuição do erro terapêutico levando a possíveis ganhos em saúde.   

   
De acordo com Fortin (1999) é ainda importante proceder a uma avaliação do progresso 

do trabalho de forma a verificar que as estratégias utilizadas e atividades realizadas são adequadas, 

pois só assim é possível definir novas estratégias para contornar os aspetos menos positivos do 

projeto. (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).   

Segue-se a fase de execução, que sendo a mais trabalhosa, é a mais proveitosa, é por 

isso considerada uma das fases mais importantes. (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).     
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Esta fase é a concretização do planeamento, colocando em prática o que foi mentalmente 

construído. (Carvalho et al, 2001; Nogueira, 2005 citado por Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010), 

recorrendo a dados, informações e documentos que façam parte de forma devidamente 

fundamentada na resolução do problema identificado, bem como recurso a técnicas tais como, 

entrevistas, questionários, observação direta, fotografias e diapositivos, gravações áudio ou 

vídeo, recolha e consulta de documentos, registos escritos e recolha de objetos e ou amostras. 

(Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).   

   

Perante situações inesperadas ao longo desta fase que possam levar a possíveis alterações 

do que foi planeado, devem ser reavaliadas tendo em vista a sua recuperação para assim não 

comprometer os objetivos inicialmente definidos. (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).   

   

Nogueira (2005) referiu que papel do orientador é também nesta fase de importância 

relevante uma vez que o projeto deve ser considerado um trabalho conjunto entre o mesmo e os 

participantes. (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). De acordo com o mesmo autor verificou-se 

também que estas fases se encontram de alguma forma interligadas, sendo que todo o processo 

de pesquisa, experimentação, descoberta leva a uma potencialização das diferentes competências. 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).   

   

Inicialmente foi apresentada uma proposta de Projeto de Intervenção em Serviço à 

enfermeira orientadora do estágio, enfermeira chefe do serviço e docente orientadora, que obteve 

apreciação positiva, cumprindo os trâmites definidos pela ULS. Relativamente à realização de 

trabalhos de investigação, foi enviado um e-mail a 23 e agosto de 2021 ao  

Conselho de Administração com o pedido para a realização do projeto no SU (Apêndice  

II) que foi encaminhado para a Comissão de Ética homologada pelo Conselho de   
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Administração a 24/11/2021. Este não pôde emitir um parecer dado que já se tinha dado início ao 

projeto como se pode verificar em ata própria (Anexo IV). Erradamente o pedido foi efetuado por 

email ao Conselho de Administração a 23 de agosto de 2021, conforme informação transmitida, 

tendo a posteriori ter-se efetuado pedido em documento próprio (Apêndice III), com parecer 

favorável, colocando uma nota na ata da reunião pela Presidente da Comissão de Ética.   

   

O planeamento do projeto de intervenção em serviço, teve uma duração de quatro meses 

e meio, em que correspondeu ao desenvolvimento das fases de diagnóstico, planeamento e 

execução e avaliação, que corresponde ao período de estágio 11 de maio a 19 de novembro, sendo 

que no mês de julho por motivos inultrapassáveis, não realizamos nenhum dia de estágio.   

   

Durante a elaboração desta etapa da metodologia do projeto, construiu-se um cronograma 

com a calendarização das atividades previamente mencionadas (Apêndice IV). De salientar que 

durante o desenvolvimento do projeto foi necessário efetuar algumas alterações em relação a 

intervalos de tempo que foram estabelecidos previamente.   

   

Tendo assim como meta alcançar os objetivos inicialmente delineados, foram 

estabelecidas e realizadas atividades bem como definidos indicadores de avaliação.  

Seguidamente, apresentam-se as atividades desenvolvidas para cada um dos objetivos definidos, 

que serão objeto de avaliação no capítulo seguinte.   

   

Com a finalidade de atingir o primeiro objetivo específico:   

   

● Realizar uma Revisão da Literatura sobre a Rotulagem da medicação segundo o código de cores 

internacional tendo em vista a diminuição do erro terapêutico, e a prestação de cuidados seguros 

de enfermagem, em que foram executadas as seguintes atividades:    
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● Recolha das normas existentes na instituição e pesquisa bibliográfica das recomendações 

existentes a nacional e internacional;   

● Realização de uma revisão da literatura baseada na mais recente evidência científica sobre o erro 

de medicação, risco de administração de medicação e segurança do doente.   

● Os indicadores de execução para este objetivo são a síntese da informação e a elaboração de um 
artigo científico.   

   

Para atingir o segundo objetivo específico proposto:   

   

● Levantamento da medicação utilizada com maior frequência no SU;   

● Identificação os medicamentos de alerta máximo e medicamentos LASA, através de sinalética 

definida para o efeito conforme a norma da DGS n.º 020/2014, atualizada a 14/12/2015;   

● Identificação todos os medicamentos de acordo com a ‘’lista de medicamentos Confundíveis” e 

rotulá-los utilizando a metodologia “tall man lettering”;   

● O indicador de avaliação deste objetivo consiste na elaboração de uma proposta de utilização de 

rótulos de cores e grafismos de acordo com o código internacional de cores, utilizando nas 

mesmas a metodologia “tall men lettering.”   

  

As atividades e/ou estratégias planeadas para atingir o terceiro objetivo:   

   

● Solicitar a colaboração da reprografia/ outros serviços do hospital para a elaboração dos 

rótulos de acordo com os medicamentos mais utilizados;  
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● O indicador de execução deste objetivo consiste na aquisição dos rótulos e tabela com indicação 

do tipo de fármacos e correspondente de acordo com o código de cores internacional, para o 

serviço conforme planeado.   

   

As atividades e/ou estratégias planeadas para atingir o quarto objetivo:   

   

● Realizar uma formação destinada ao SU sobre as normas da DGS e recomendações nacionais e 

internacionais sobre a rotulagem da medicação segundo o código de cores, obtendo validação 

junto da Enfermeira Orientadora, Enfermeira em funções de chefia e Enfermeira Docente;   

● Reunir com os chefes de equipa para a sensibilização sobre a temática;   

● Divulgar a ação de formação junto da equipa de enfermagem do SU através da entrega à 

Enfermeira chefe do serviço para que a mesma possa partilhar com a equipa através do grupo de 

WhatsApp;   

● Recolher de contributos junto dos elementos da equipa;   

● Avaliar a ação de formação através de um questionário (Apêndice V) enviado para os emails 

institucionais de cada elemento da equipa e posteriormente enviado link de acesso ao mesmo pelo 

WhatsApp à equipa pela Enfermeira em funções de chefia.   

Foi efetuado o Planeamento de Sessão de Formação (Apêndice VI) que contemplou os 

objetivos, conteúdos, bem como a metodologia, recursos e avaliação da sessão.  

Não foi possível organizar sessões de formação em serviço presenciais devido à situação 

pandémica vivenciada e também pela disponibilidade da equipa. Para a apresentação da ação de 

formação foram elaborados diapositivos comentados com recurso ao programa Microsoft Power 

Point (Apêndice VII). Os indicadores de avaliação deste objetivo consistiram em incluir a 

produção dos diapositivos da ação de formação e a avaliação pela equipa através da resposta a um 
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LASA existente na ULS a qual podemos verificar que não se encontra atualizada pois está datada 

de 2017.    

  

Para o objetivo acima citado foi elaborada inicialmente uma Instrução de trabalho revista pela 

enfermeira em funções de chefia, pela enfermeira orientadora e pela enfermeira tutora, a qual foi 

enviada para o Gabinete da Qualidade que considerou o documento como uma norma de 

procedimento [PR] o qual aguarda homologação.  

(Apêndice VIII):  
  

  

3.1.2. Avaliação e Resultados   
   

Segundo Ruivo, Ferrito & Nunes (2010), na fase de avaliação é possível identificar vários 

momentos ao longo da execução do projeto, onde pode ser feita uma avaliação intermédia, que 

será realizada ao longo do projeto e uma avaliação final. Para que a avaliação seja rigorosa, deve 

recorrer-se a instrumentos de avaliação com características diferentes.   

   
Pode afirmar-se que na fase de avaliação existem momentos onde se questiona o trabalho 

realizado e se analisa a consecução dos objetivos inicialmente definidos, a qual é considerada uma 

fase contínua. Segundo Ruivo, Ferrito, & Nunes (2010), esta particularidade permite facilitar a 

redefinição da análise da situação, a elaboração de novos objetivos, novas ações e seleção de 

outros meios, e por fim a análise dos resultados. Ou seja, “deve fornecer os elementos necessários 

para intervir no sentido de melhorar a coerência (relação entre projeto e o problema), a eficiência 

(gestão dos recursos e meios atendendo aos objetivos) e a eficácia (relação entre a ação e os 

resultados)”, atendendo aos objetivos e a eficácia (relação entre a ação e os resultados),” (Ruivo, 

Ferrito, & Nunes, 2010, p. 25).   
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Nesta fase o orientador deve ter um papel ativo focado para a parte procedimental, uma 

vez que é o profissional que maior conhecimento tem do funcionamento do serviço, sendo que 

através do seu olhar crítico pode facilitar a correção de pontos/propostas que se encontrem menos 

adequados, promovendo assim a correção dos mesmos de forma a atingir os objetivos pretendidos. 

(Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).   

   
Torna-se crucial realizar a avaliação das estratégias e atividades propostas no sentido de 

atingir os objetivos inicialmente definidos de modo a verificar se os mesmos foram suficientes.   

   

Primeiro objetivo - Realizar uma Revisão da Literatura sobre a Rotulagem da medicação 

segundo o código de cores internacional;   

   

Consideramos que este objetivo foi atingido, dado que foi realizada uma revisão da 

literatura sobre a prevenção do erro terapêutico utilizando a rotulagem da medicação e segundo o 

código de cores internacional, visando a diminuição do mesmo. Identificando estratégias que 

envolvem cuidados de enfermagem, nomeadamente a educação e formação dos profissionais de 

saúde; através da utilização de medidas de diferenciação dos medicamentos que se podem revelar 

eficazes para detetar a possibilidade de erro precocemente, melhorando a segurança do doente. 

Este objetivo também se considera atingido aquando da realização da síntese de toda a informação 

colhida e explanada através da elaboração de um artigo científico cujo resumo têm como título: 

“Prevenção do erro terapêutico baseado na utilização do código de cores internacional no serviço 

de urgência:  revisão sistemática (Apêndice IX). “A metodologia adotada a The Joanne Briggs 

Institute, e a pesquisa foi realizada no Ebsco Host, Medline, CINAHL e Cochrane. Também outras 

poderiam ser incluídas, porém foi consultada a maioria das recomendações e normas emitidas por 

entidades de relevo aos níveis internacional e nacional para esta área, como já anteriormente 

referido.    
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A abordagem deste tema revela-se essencial para uma prática clínica segura de que conduz 

à prevenção do erro terapêutico e consequentemente a maior segurança do doente com ganhos em 

saúde. A rotulagem de medicamentos de acordo com o Código Internacional de cores torna-se um 

de entre vários elementos necessários para a prevenção dos erros associados aos medicamentos. 

É imperativa a realização de uma análise ao longo de todo o circuito do medicamento até à 

verificação do mesmo antes da sua administração. Todos os profissionais de saúde envolvidos 

nesta prática deverão ter formação atualizada referente aos Medicamentos de Alerta Máximo e 

LASA.   

   

Este artigo constitui elemento de avaliação do estágio, para além disso foi submetido à 

Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS) da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz 

Vermelha Portuguesa, que aguarda revisão e aprovação para publicação (Apêndice X).   

   

Segundo objetivo - Realizar uma pesquisa acerca dos medicamentos mais utilizados no 

SU. Considera-se que este objetivo foi atingido dado que se procedeu à identificação os 

medicamentos existentes no SU que constam do stock da medicação, identificando os 

Medicamentos de Alerta Máximo bem como os que constam da lista de medicamentos LASA de 

acordo com a Norma N.º 020/2014, atualizada a 14/12/2015.   

 Em seguida, foram definidas as estratégias que poderiam ser aplicadas no serviço de 

forma a identificar os medicamentos de alerta máxima, e tendo em conta a literatura consultada, 

decidiu-se adotar algumas estratégias que tem como finalidade prevenir o erro de medicação, 

assim foi proposta a elaboração de rótulos com diferentes cores o uso de   

“tall men leterring”. Depois de elaborados os rótulos, o procedimento foi divulgado à equipa 

através da realização da ação de formação.    
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Terceiro objetivo - solicitar a ajuda da reprografia e aprovisionamento para a 

elaboração/aquisição dos rótulos de acordo com os medicamentos mais utilizados.    

  

Este objetivo foi atingido com alguma facilidade uma vez que no Bloco Operatório do 

hospital já realiza este procedimento sendo que foi necessário solicitar o pedido dos códigos das 

etiquetas referentes à rotulagem dos medicamentos, reunir com a enfermeira em funções de chefia 

para a mesma efetuar o pedido, conforme mandatado pela instituição.   

   

Quarto objetivo - Realizar uma formação para o SU sobre as normas da DGS e 

recomendações nacionais e internacionais sobre a rotulagem da medicação segundo o código de 

cores, obtendo a validação da mesma.   

   

Assumimos que este objetivo foi atingido, dado que todas as atividades e estratégias 

traçadas para atingir o mesmo foram realizadas. O plano de ação de formação e os dispositivos 

elaborados foram revistos pela enfermeira orientadora e docente, e aprovados por ambas para a 

apresentação na ação de formação. Importa ainda referir que foram disponibilizados os 

dispositivos da ação de formação, assim como a Norma N.º 020/2014, atualizada a 14/12/2015, 

bem como as recomendações nacionais e internacionais para que sempre que a equipa de 

enfermagem necessite possa consultar as informações relativas ao projeto.   
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Figura 3- Rótulos mais comumente utilizados.   

   

   

   

 
Figura 4- Medicamentos mais comummente utilizados no SU    Figura 5- Medicamentos do Carro de Emergência   
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Quadro 6 - Rotulagem de medicamentos segundo o código de cores internacional   

   

Como se pode observar pelas imagens apresentadas, recorremos à utilização de cores para 

identificar os fármacos, isto é, para cada tipo de medicamento foi atribuída uma cor; alterámos o 

grafismo na denominação dos medicamentos LASA, aplicando o método de inserção de letras 

maiúsculas e utilizamos o negrito para destacar estas alterações nos rótulos efetuados.   

   

Podemos ajuizar que o projeto demonstrou ser uma mais-valia para a prática de 

enfermagem, principalmente na melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem e segurança 

do doente. A implementação de estratégias de prevenção do erro na preparação da medicação 

mostrou que que por exemplo uma adequada rotulagem de acordo o código de cores internacional 

pode contribuir para a segurança do doente, aquando da administração da mesma. Pelo referido 

anteriormente, acreditamos ser possível afirmar que este projeto nos permitiu desenvolver as 

competências comuns do enfermeiro especialista e a competência especifica do enfermeiro 

especialista em enfermagem médico cirúrgica e de mestre em Enfermagem.   

  
De acordo com o Regulamento n.º 140 de 2019, alusivo às competências comuns do 

enfermeiro especialista, o mesmo é portador de um conjunto de competências clínicas 

especializadas consequentes do aprofundamento dos domínios de competências do enfermeiro 

de cuidados gerais que se concretiza em competências comuns e competências específicas. Os 
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enfermeiros especialistas partilham assim um domínio de competências comuns. Relativamente 

às competências de mestre que acreditamos ter atingido, podemos ver as mesmas explanadas 

mais à frente.  

  
   

3.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS    
   

Consideramos este projeto de intervenção um importante contributo para a prática de 

cuidados de enfermagem especializados desenvolvida no SU no contexto de Estágio Final. 

Certamente encontrar-se-á sujeito a modificações, ajustamentos e alterações que contribuirão 

para a melhoria dos cuidados de enfermagem permitindo a aquisição e consolidação de 

conhecimentos teórico-práticos, assim como no desenvolvimento de competências inerentes ao 

EE-EMC-PSC. Pretende-se que seja alcançada a aquisição dessas competências com a sua 

aplicação em resposta aos objetivos estabelecidos pelo corpo docente, pela OE e pelo meu serviço 

aonde futuramente irei prestar cuidados especializados de Enfermagem como Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médicocirúrgica.   

A possibilidade em operacionalizar o projeto vai ao encontro de uma problemática que 

nos propomos estudar e explorar: a aquisição de mais conhecimentos acerca do contributo do 

EE-EMC na prevenção do erro terapêutico. No que concerne à administração da medicação, 

esperamos prevenir a ocorrência do erro, tendo sempre em conta a segurança do doente, a sua 

qualidade de vida bem como os ganhos em saúde que daí possam vir. Tendo já adquirida a 

experiência da realidade de trabalho em contexto intraoperatório consideramos que este projeto 

é uma mais-valia para o serviço onde decorre o Estágio Final. É assim importante que este seja 

um projeto dinâmico, ativo e presente.   

A aplicabilidade deste projeto de intervenção é de elevada importância pois vai ao 

encontro das necessidades do SU e aos doentes que poderiam ver em algum momento 

comprometida a sua vida. Como nos refere Hesbeen (2003), para que os cuidados tenham sentido 

é necessário que estes mesmos cuidados de enfermagem vão ao encontro das necessidades de 

quem os recebe e necessita deles.  
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E   
    DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS   

   

Durante este capítulo procurámos analisar e refletir sobre o desenvolvimento da 

aquisição competências comuns do Enfermeiro Especialista e das competências especificas do 

EEEM-PSC, assim como as competências que se encontram estabelecidas para a aquisição do 

grau de Mestre em Enfermagem. Salienta-se que na UC de EF, elaborámos um projeto de 

desenvolvimento de competências, no qual definimos objetivos e planeámos as atividades a 

desenvolver durante a realização do estágio, de acordo com as competências comuns e 

específicas do EEEM-PSC, bem como as competências de Mestre em Enfermagem.   

  

Segundo o [REPE], “Enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo 

prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos 

grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a 

saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto 

possível.” Sendo que o “Enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de 

especialização em enfermagem ou com um curso de estudos superiores especializados em 

enfermagem, a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de 

enfermagem especializados na área da sua especialidade.   

“Reportando ainda para a prática reflexiva, podemos assinalar que a mesma “pode ser vista como 

um método específico de trabalho, cujo objetivo é permitir que o profissional possa produzir 

conhecimentos com base na sua prática profissional (...) como a arte de crescimento intrínseco 

por meio da reflexão, com o propósito de achar uma solução” (Netto, Silva & Rua, 2018: p.2).    
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Ao enquadrarmos a enfermagem na prática reflexiva, a mesma encaminha-nos para 

um processo de julgamento clínico do conhecimento e das ações praticadas, envolvidas ao 

nível da responsabilização profissional, direcionando o enfermeiro para uma série de 

dimensões, como o conhecimento técnico-científico, a conduta ético-legal e a relação de 

ajuda (Nunes, 2018).    

   

Assim, verificamos que intrinsecamente à prática de enfermagem encontra-se 

implícita toda uma complexidade e responsabilidade que é necessário validar. De acordo 

com Benner (2001), torna-se necessário definir um campo de competências recorrendo a 

um desenvolvimento amplo e continuado adquirindo-se, desenvolvendo-se e 

aperfeiçoando-se ao longo do tempo. Para esta autora, as competências surgem de um 

conjunto de conhecimentos que são adquiridos a partir da formação e reflexão das práticas, 

permitindo uma atuação mais adequada numa determinada situação, concebendo um 

reconhecimento pelo outro.   

   

Para Benner (1984), é possível definir competência do enfermeiro como a 

capacidade de realizar uma tarefa com o resultado desejável, sob diversas condições no 

mundo real. O que procura da prática de enfermagem a aplicação de combinações 

complexas de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. (Oliveira, Queirós e castro, 

2015)   

De acordo com a OE (2019a: p.4745), as competências podem ser descritas como 

“(...) os conhecimentos, as habilidades e operações que devem ser desempenhadas e 

aplicadas em distintas situações de trabalho” levando a uma prática reflexiva de acordo 

com as diferentes situações, adaptando-a às mesmas.   
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A OE define as competências que são comuns a todos os enfermeiros especialistas, 

bem como as competências específicas a cada área de especialização, sendo estas definidas 

da seguinte forma:   

a) “Competências comuns: são as competências, partilhadas pelos enfermeiros 

especialistas, independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da 

sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de 

um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação,  

investigação e assessoria.”   

b) “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, 2019:4745).   

   

Consideramos importante mencionar que cada competência seja ela comum ou especifica, 

está subdividida em unidades de competência as quais podem ser definidas como “(…) 

um segmento maior da competência, tipicamente representado como uma função major 

ou conjunto de elementos de competência afins que representam uma realização concreta, 

revestindo-se de um significado claro e de valor reconhecido no processo.”(OE, 

2019:4745), que por sua vez são avaliadas por critérios de avaliação pré estabelecidos e 

que “(…).   

   

Na atualidade os cuidados de saúde têm vindo a assumir uma relevância particular 

provocada pela sua constante evolução, incidindo sobre os seus prestadores exigências 

técnicas e científicas, direcionando para especialização, da qual os enfermeiros não se 
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encontram isentos (OE, 2019a). É assim atribuído aos enfermeiros “(...) competência 

científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas  

de especialidade em enfermagem (...)” para as quais está reconhecido (OE, 2019a: p.4744).      

   
Um Enfermeiro Especialista, é assim por definição como “aquele a quem se 

reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados” (Diário da República, 2ª Série - Nº26, 6 de fevereiro de 2019, p. 4744).     

No que diz respeito às competências do Grau de Mestre em Enfermagem, as 

mesmas encontram-se descritas nos artigos 15º e 16º do Diário da República, 1.ª série n.º 

176 de 13 de setembro de 2016 que regulam os regimes jurídicos dos graus académicos 

no Ensino Superior.   

   

Em traços gerais, o Grau de Mestre em Enfermagem e segundo o documento 

apresentado à Agência de Validação e Acreditação do Ensino Superior, com 

enquadramento legal no Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março e no 

Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, é conferido a todos os enfermeiros que:   

   

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  
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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).   

   
De acordo com o exposto, podemos verificar que algumas das competências de 

Mestre em Enfermagem são transversais às competências de Enfermeiro Especialista em 

EMC-PSC pelo que consideramos congruente efetuar a sua análise em simultâneo.    

   

Deste modo e tendo como base o acima mencionado, desenvolvemos este capítulo, 

concedendo especial relevância à elaboração do PE dado que permitiu definir objetivos, 

planear ações e elaborar estratégias tendo em conta o desenvolvimento das competências 

a que nos propomos enquadrar, analisar, refletir e fundamentar.  
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4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA         
E COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM   

   

Segundo o Regulamento de competências comuns do enfermeiro especialista (2010), o 

mesmo é dono de uma série de competências especializadas, resultantes do aprofundamento dos 

domínios de competências do enfermeiro de cuidados gerais que se concretiza em competências 

comuns e competências específicas. Encontram-se divididas em quatro domínios de 

competências: a) responsabilidade profissional ética e legal, b) melhoria continua da qualidade, 

c) gestão de cuidados e d) aprendizagens profissionais. Assim, os enfermeiros especialistas 

independentemente da sua área de especialidade, partilham um domínio de competências comuns 

apresentado através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados bem 

como através de um suporte apropriado ao exercício profissional especializado no âmbito da 

formação, investigação e assessoria (OE, 2010).   

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, princípios éticos e a deontologia profissional;   

A2- Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 
profissionais.” (OE,2019, p. 4746)   

Competências de Mestre   

“3- Têm capacidade para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 
situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, 
profissionais e sociais;   

7- Evidencia competências comuns e especificas do enfermeiro especialista, na sua área de 
especialidade.”   

   
Segundo o referido no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros  

[REPE], lê-se que “os enfermeiros deverão adotar uma conduta responsável e ética e atuar  
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no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (OE, 2015b, pp.97-

98), tal como manter “o respeito pelos direitos humanos na relação com os destinatários dos 

cuidados” (OE, 2015b: p.77), sendo com base nestes princípios que surge o domínio da 

responsabilidade profissional, legal e ética, na sua área de intervenção. Este domínio adequa-se 

nos pressupostos ético-deontológicos a partir do qual se estabelece a relação de ajuda 

enfermeiro/família/utente (Nunes, 2018). Em toda a ação do cuidar a ética e a responsabilidade 

estão presentes. (OE, 2010).   

   

Em contexto de SU a abordagem à PSC exige ser por vezes rápida, eficiente e expectável 

que seja eficaz, abordagem essa que recaem sobre a estabilização hemodinâmica e monitorização 

permanente, não se podendo separar de toda a conduta ética. (Nunes, 2015).   

   

Nesta condição e compreendendo que a necessidade da prestação de cuidados à PSC se 

encontre centrada essencialmente em intervenções direcionadas para a componente física, 

mantivemos presente os princípios éticos em cuidados de saúde, transportando-nos para a 

beneficência, não maleficência, justiça, respeito pela autonomia e vulnerabilidade (OE, 2015c).   

   

No 99º artigo, onde se encontram explícitos os Princípios Gerais do Código   

Deontológico, refere-se que “as intervenções de enfermagem devem ser realizadas com a 

preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2015, p. 4). Conforme o supracitado, mantivemos sempre o doente informado 

(ou pessoa significativa) acerca das intervenções a realizar no sentido de contribuir para a 

melhoria do seu estado clínico, e em que nenhum momento iriam contra a sua dignidade e 

liberdade.    

   
  

O artigo 102º artigo na alínea a) relativo aos valores humanos, o enfermeiro tem como 

obrigação “Cuidar da pessoa sem qualquer discriminação económica, social, política, étnica, 

ideologia ou religiosa” (Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 7). Neste campo foi fundamental uma 
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maior adaptação no que está relacionado à prestação dos cuidados considerando o serviço onde 

decorreu o estágio.    

   

No SU existe uma elevada afluência de doentes, com pacientes internados ao longo dos 

corredores, o que torna muito complicado conseguir prestar ao doente a privacidade a que este 

tem direito, assim como o elevado número de doentes nas salas de tratamento. No entanto, nós, 

enfermeiros, fazemos uso de toda a persistência e diligência de forma que não fossem emitidos 

juízos de valor procurando ao máximo assegurar aos doentes a sua privacidade dentro das 

condições do serviço. Damos como exemplo uma situação em que os familiares da vítima se 

encontravam bastante ansiosos relativamente à situação considerada grave do seu familiar (filho 

adulto), o desfecho que se previa era o pior., sendo que a equipa estava focada na recuperação do 

doente. Com o apoio da minha orientadora conseguimos um espaço reservado para falar com os 

pais, conseguimos estabelecer uma relação de empatia com os mesmos na tentativa não apenas 

de os acalmar, mas também que percebessem que toda a equipa estava a fazer o seu melhor a fim 

de salvar o filho. Foi uma situação complicada primeiro porque a situação da pessoa era grave 

desconhecendose a causa, depois porque os pais pessoas que conhecíamos. Apesar da mãe ter tido 

um surto psicótico, sentimos neste ponto alguma incapacidade de atuação, pelo que a mãe foi 

encaminhada para o médico psiquiatra. Esta preocupação em assegurar a privacidade, a dignidade 

da pessoa, a segurança, a confidencialidade, bem como o respeito pelos valores e crenças dos 

indivíduos, validam que o cuidar neste contexto não pode deixar de parte o respeito pelo outro 

enquanto ser único e individual tentando incentivar a prestação de cuidados humanizados.    

   

Destacam-se ainda, os contributos relativos aos conteúdos lecionados na UC de 

Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem lecionados no 1º semestre do primeiro ano do 

Mestrado em Enfermagem em Associação, que se revelaram fundamentais, uma vez que 

possibilitaram o desenvolvimento de conhecimentos teóricos relacionados com a ética, bioética e 

ao direito e a sua aplicabilidade em enfermagem, permitindo aprofundar e compreender as 

dimensões inerentes ao exercício profissional.   
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Tomámos em linha de conta que o desenvolvimento do PIS foi importante para o 

desenvolvimento desta competência, dado que durante a fase de diagnóstico foi tornado formal 

um pedido de autorização ao conselho de administração da ULS, posteriormente à Comissão de 

Ética da Instituição, de forma a obter autorização para a implementação do PIS. Apesar de 

algumas ocorrências ao nível da informação, o parecer foi benéfico e o processo traduziu-se numa 

aprendizagem bem como no desenvolvimento de competências que podem vir a ser utilizadas em 

projetos posteriores. Este domínio pôde deste modo ir ao encontro da Competência 3 do Grau de 

Mestre, já anteriormente referida, sendo que implica ponderação sobre as decisões tomadas.   

   

Considerámos ter adquirido com sucesso as competências do Domínio da 

Responsabilidade Profissional, Ética e Legal durante os períodos de estágio, ficando demonstrado 

neste relatório a aquisição, desenvolvimento, consolidação e reforço das competências 

anteriormente nomeadas   

Domínio da melhoria contínua da qualidade   
   
“B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 
institucionais na área da governação clínica;    
B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 
contínua;    
B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro.” (OE, 2019, p. 4747)   
   
Competências de Mestre em Enfermagem    
“5 – Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 
intersectoriais;”   
3- Têm capacidade para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 
complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 
sociais;”  
   

  

Como referimos no ponto 2.2., a problemática da Qualidade em saúde revela-se como 

uma prioridade na nossa área, que resulta numa preocupação das organizações Nacionais e 

Internacionais, assim, neste ponto, concedemos destaque ao Plano Nacional de Segurança dos 

Doentes (MS,2015b), bem como aos enunciados descritos na Estratégia Nacional para a qualidade 
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na Saúde (MS, 2010a), que nos permitiu analisar e refletir sobre as políticas e estratégias definidas 

referentes a esta delicada problemática. Em 2001 a OE regulamentava os Padrões de Qualidade 

dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), e em 2011 os Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem em PSC (OE, 2015a), sendo que foi nestes dois documentos que 

sustentámos a nossa prática no cuidar. Torna-se importante referir que os conhecimentos 

adquiridos nas UC´s de Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e Gestão em Saúde e 

Governação Clínica, revelaram-se essenciais para lançar os alicerces indispensáveis para 

alcançarmos as competências características desta área multidisciplinar de forma a alcançar o 

objetivo de prestar cuidados de saúde seguros e de qualidade.   

   

Devido à complexidade técnica e humana intrínseca ao local onde desenvolvemos o EF, 

procedemos à consulta das normas e protocolos em vigor de modo a serem incluídos na nossa 

atuação. Adquirimos e profundámos competências e conhecimentos referentes aos dispositivos 

médicos e terapêuticos utilizados no SU de modo a nortear a nossa atuação pela qualidade e 

segurança. Desenvolvemos uma norma de procedimento (PR), o qual aguarda aprovação pelo 

Gabinete da Qualidade da instituição que vai de encontro ao tema do PIS, contribuindo assim, 

para a implementação de uma prática clínica que está cientificamente comprovada como 

favorável para a melhoria dos cuidados de saúde.   

   

O PIS que desenvolvemos ao longo do EF e que se encontra descrito neste relatório 

adquire particular importância no que pertence ao desenvolvimento destas competências. Ao 

realizar um procedimento de atuação com o objetivo de uniformizar e estabelecer práticas seguras 

na prevenção e utilização de MAM e medicamentos LASA, lográmos envolver os profissionais 

interessados no projeto que futuramente pode vir a resultar em ganhos na qualidade e segurança 

dos cuidados de saúde prestados no SU. Consideramos que o projeto teve um papel dinamizador 

e potenciador de implementação de práticas e ambientes terapêuticos seguros e que, devido à sua 

evidência científica comprovada, podem ser transportados e «adaptados» para outros contextos 

clínicos.    
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Por estarmos cientes do funcionamento do SU, para a execução do PIS, para dar resposta 

as competências pretendidas procuramos outras fontes de forma a enriquecer os conhecimentos 

bem como a nossa prestação ao nível dos cuidados, nomeadamente na participação do “VI 

Simpósio em Enfermagem Ontem- Hoje- e …Amanhã “(Anexo V) e do “Simpósio Internacional 

de Enfermagem Médico-cirúrgica 2021” (Anexo VII) onde foram abordados temas na área da 

investigação e, gestão, desafios da formação especializada para o desenvolvimento das 

competências em enfermagem, que consideramos uma mais-valia para todo o processo em si. 

Considerando a segurança indissociável da melhoria da qualidade dos cuidados, tivemos em 

atenção a sustentação de uma cultura de segurança eficaz em torno dos cuidados prestados à PSC, 

na medida que recorremos à aplicabilidade da Escala de Glasgow (GSC), para avaliar e calcular 

o nível de consciência do doente, Escala de Morse como prevenção do risco associado à queda, e 

Escala de Braden para prevenção do desenvolvimento de úlceras de pressão.   

  

Recorremos a uma comunicação eficaz e de qualidade com todos os membros das equipas 

multidisciplinares e na transição dos cuidados. Para isso, recorremos sempre que nos foi possível 

à técnica ISBAR enquanto “ferramenta de padronização de comunicação em saúde, que é 

reconhecida por promover a segurança do doente em situações de transição de cuidados” (DGS, 

2017: p.4), para a transmissão de informação relativa aos doentes que estávamos responsáveis. 

Esta técnica, é promotora da segurança do doente em situações de transição de cuidados, sendo 

que cada letra da mnemónica corresponde a um item que o profissional de saúde deve respeitar, 

onde o “I (Identification) corresponde à identificação dos intervenientes na comunicação assim 

como do doente, o S (Situation) à situação atual que motiva a necessidade de cuidados, o B 

(Background) aos antecedentes relevantes à prática clínica, o A (Assessment) à avaliação clínica 

atual e o R (Recommendation) às possíveis recomendações” (DGS, 2017). A comunicação no 

contexto dos cuidados em saúde deve ser tida como um fator determinante para o estabelecimento 

de uma relação terapêutica eficaz e promotora da qualidade.   

  
   

Sabemos que os registos de Enfermagem têm como objetivo comunicar factos relevantes 

dos doentes, permitindo a comunicação entre a equipa multidisciplinar, a individualização dos 

cuidados e a facilitação, o planeamento e a continuidade dos mesmos. Procedemos sempre aos 
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registos de enfermagem na plataforma do SU (S-Clínico) destinada para o efeito, de forma 

atempada e criteriosa.    

   

Durante o EF no SU tivemos particular preocupação pela identificação correta dos 

doentes pelos quais éramos responsáveis e muito frequentemente também pelos outros doentes. 

Esta componente assume grande importância devido ao grande fluxo de pacientes que acorre a 

este tipo de serviços, sendo a sua correta identificação essencial para minimizar possíveis erros 

terapêuticos e de comunicação, quer com o doente quer com a família.   

  

Um dos procedimentos que consideramos relevante assinalar prende-se com a 

identificação do doente realizada através de pulseiras de identificação que assume importância 

relevante uma vez que pode contribuir para a ocorrência de eventos os quais podem ocorrer em 

qualquer momento da prestação de cuidados nomeadamente aquando da administração da 

terapêutica.   

Da mesma forma, a correta identificação das macas dos doentes é um ponto em que 

tivemos particular atenção pois muitas vezes o doente não apresenta condições de se expressar 

e quem o leva para a realização de exames complementares de diagnóstico são os auxiliares que 

nem sempre têm a supervisão dos enfermeiros.   

   

No decurso deste estágio confrontamo-nos com uma situação que nos fez refletir acerca 

da fragilidade do ser humano e da importância da nossa atuação enquanto enfermeiros: um 

politraumatizado, vítima de acidente de viação sem qualquer tipo de identificação, a pulseira 

colocada referia desconhecido. A vítima conseguiu mais tarde ser identificada por possuir uma 

tatuagem no braço. Perante esta situação e após a estabilização e encaminhamento da pessoa,  
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refletimos sobre a situação e entre muitas outras reflexões sobre a importância da identificação 

dos doentes.   

   

Podemos referir que a nossa atuação se pautou pelo respeito das normas e protocolos do 

Gabinete de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência 

a Antimicrobianos [GCLPPCIRA], adotando as precauções básicas de controlo de infeção e 

utilizando os respetivos equipamentos de proteção individual adequados a cada situação clínica. 

Neste campo é importante salientar que durante o EF tivemos a oportunidade de prestar cuidados 

no SU destinado aos doentes com COVID-19, onde o respeito pelas normas de controlo de 

infeção ganha uma proporção reforçada.   

   

Com base no exposto, consideramos ter alcançado as competências acima mencionadas 

relativas ao EE e ao Mestre em Enfermagem no domínio da melhoria contínua da qualidade.   

  

Domínio da gestão dos cuidados   

“C1- Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 
articulação na equipa de saúde;   

C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 
garantia da qualidade dos cuidados. “(OE, 2019, p.4747)  

Competências de Mestre em Enfermagem   

“1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;   

7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 
de especialidade. “  
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A incorporação das Unidades Curriculares de Gestão e Governação Clínica e Formação 

e Supervisão em Enfermagem, no Plano de Estudos do Mestrado, permitiu a aquisição de 

conhecimentos que vão de encontro às competências comuns do enfermeiro especialista, 

essenciais ao desenvolvimento pessoal e profissional permitindo deste modo a aquisição de 

conhecimentos que também vão de encontro às competências comuns do enfermeiro 

especialista.  

   

De acordo com a OE, e enquadrado na prestação e gestão de cuidados, sabemos que o 

enfermeiro analisa o seu trabalho e gere os recursos existentes rentabilizando e adequando às 

necessidades, perante a responsabilidade e obrigação de responder sobre as decisões e atos que 

pratica ou delega (OE, 2015c).    

   
Referente à especialização, a gestão de cuidados assume outra dimensão, na medida que 

o enfermeiro otimiza “as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança 

e qualidade das tarefas delegadas” e “adequa os recursos às necessidades de cuidados, 

identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia da qualidade dos cuidados” (OE, 

2019a: p.4748).    

   

Segundo o REPE (2015, p.103), os Enfermeiros contribuem: “(...) no exercício da sua 

atividade na área da gestão, investigação e docência, formação e assessoria, para a melhoria e 

evolução da prestação de cuidados de enfermagem, nomeadamente avaliando e propondo os 

recursos humanos necessários para a prestação de cuidados de enfermagem, estabelecendo 

normas e critérios de atuação (...), e propondo protocolos e sistemas de informação adequados  

para a prestação de cuidados.”    

   

Ao longo do estágio desenvolvido no SU foram alguns os momentos em que podemos 

exercer a aquisição desta competência, em conjunto com a Enfermeira   
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Orientadora assumindo o papel de líder, demonstrou um estilo de liderança democrático, 

marcando a sua orientação de forma leve e organizada, preocupando-se com cada profissional 

de forma individual. sendo que nos possibilitou essa observação e por vezes participação na 

resolução de algumas situações. Este ponto foi particularmente relevante num momento em que 

assistimos a um número reduzido de profissionais necessários para a prestação de cuidados face 

à afluência de doentes aos serviços de saúde, em que muitas vezes a enfermeira chefe de equipa 

tinha que reestruturar a organização da equipa devido à ausência de profissionais o que 

inevitavelmente compromete a qualidade e segurança dos cuidados de saúde.    

   

Consideramos que foi fundamental a guidance por parte da enfermeira orientadora que 

por ser EE em EMCPSC muitas vezes ficava como chefe de equipa, que desempenhasse estas 

funções, na medida em que podemos observar e participar in loco na gestão, quer ao nível dos 

cuidados dos profissionais, quer de enfermagem, como de auxiliares de enfermagem, de forma 

a assegurar uma resposta eficaz e segura na prestação de cuidados. Verificámos que gerir a 

equipa multidisciplinar que se encontra envolvida no processo de admissão do doente crítico, se 

revela um verdadeiro desafio na capacidade de liderança do enfermeiro e tomada de decisão.  

   

Como refere Peres & Ciampone (2006, p.495), “O trabalho dos profissionais de saúde 

deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões (...). Para este fim, eles devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir sobre as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas.” isto é, delegar a tarefa correta, sob as circunstâncias 

adequadas, na pessoa certa, com a comunicação e orientação devida e sob supervisão adequada 

constituem-se um passo crucial para uma resposta rápida e eficaz, num protocolo onde o tempo 

de tratamento é determinante no resultado para o doente (OE, 2007).  

 

De acordo com Silva et al, (2021), que define liderança como uma competência 

necessária ao enfermeiro, tornando-o capaz de influenciar a sua equipe de forma que a mesma 

assegure o atendimento com foco nas necessidades efetivas de saúde dos doentes e familiares.   
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Segundo o mesmo autor, “na enfermagem, a liderança está relacionada com as ações do 

enfermeiro como líder do processo de cuidar e exemplo a ser seguido por sua equipe de 

enfermagem. Alicerçada também na relação de confiança e horizontalidade construída no 

respeito mútuo, nas atitudes justas e flexíveis de suas ações, em que dá oportunidade à 

participação dos colaboradores nas tomadas de decisões”.    

   

 Assim, enquanto Enfermeiro responsável por uma equipa verificamos que este possui 

responsabilidades acrescidas relativamente à prestação de cuidados, sendo muitas vezes 

considerado uma referência para a sua equipa, um elemento a que se recorre perante alguma 

dúvida ou dificuldade.    

   

Embora não tenhamos planeado inicialmente no PE em contexto da UC Estágio Final, 

realizámos um turno com a enfermeira em funções da chefia do SU, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de competências na área da gestão. Pareceu-nos pertinente para aquisição desta 

competência, acompanhá-la em funções de chefia no desempenho das funções, especificamente 

na atividade que diz respeito à elaboração de horários e distribuição da equipa de acordo com os 

diferentes setores.    

   

Enquanto enfermeira chefe, esta é responsável por toda a gestão e organização dos 

cuidados de enfermagem. É coadjuvada por dois enfermeiros especialistas que colaboram com 

a mesma na execução de diversas tarefas, em que realçamos a planificação da distribuição de 

enfermeiros e assistentes operacionais, determinando a rotatividade contínua entre as diferentes 

áreas de prestação de cuidados. Também a atualização de trocas entre profissionais através da 

aplicação informática Sisqual, ® averiguando a manutenção da distribuição equitativa das 

equipas por experiência profissional, assim como a gestão dos recursos materiais. Através do 

apoio do sistema informático de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, observámos a 

eficiência demonstrada na alocação do material clínico em armazém.    
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Como refere, Leirias. (2016), os enfermeiros assumem uma posição de destaque na 

gestão de cuidados, ao conseguirem resposta por parte da equipa de enfermagem e todos os 

outros colaboradores; além de gerirem ainda a articulação na equipa multiprofissional e adaptar 

a liderança e a gestão de recursos face às situações e ao contexto, otimizando assim a qualidade 

dos cuidados.   

   

Relativamente às funções de chefe de equipa (responsável de turno), observámos que é 

sempre um enfermeiro especialista que assume este cargo, conforme previsto no parecer n.º 

10/2017 da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-cirúrgica. Consideramos 

apropriada a decisão, dado que existe uma maior rentabilização e adequação dos recursos e 

respeita ao processo de aquisição e desenvolvimento de competências que um enfermeiro 

especialista deve possuir.   

   
No decorrer da UC Estágio Final, beneficiámos da oportunidade de efetuar diversos 

turnos com rotatividade entre equipas distintas, tornando viável assim o processo de observação 

e análise do desempenho das funções de chefe de equipa entre os diversos elementos. Devido ao 

contexto pandémico em que se desenvolveu o EF e o EE-MC-PSC, associado à enorme afluência 

de doentes e de carência de profissionais, por causa de baixas médicas, a capacidade 

organizacional dos serviços tomou uma importância ainda mais relevante na sua prática clínica 

diária.   

   
Relativamente à importância que o enfermeiro especialista assume perante a equipa, foi 

presenciado que existe uma responsabilidade acrescida na prestação e gestão dos cuidados, na 

medida que é lhe reconhecido perante os pares “o rigor técnico/científico na implementação das 

intervenções de enfermagem especializadas” (OE, 2015a: p.17242) com dever de “referenciação 

das situações problemáticas identificadas para outros profissionais, da equipa multidisciplinar  

envolvidos no processo de cuidados à pessoa em situação crítica” (OE, 2015a: p.17242).   
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Convém salientar que através do desenvolvimento do PIS, objetivámos capacitar os 

enfermeiros para o desenvolvimento da prevenção do erro de medicação e incentivá-los a 

assumir ou colaborar em todo processo. Consideramos que este facto direciona para a segurança 

do doente bem como para ganhos efetivos na gestão dos cuidados, direcionando assim toda a 

equipa para a melhoria do desempenho das suas funções.   

   

Ao longo do EF tivemos a oportunidade de observar a influência que as diferentes 

lideranças exercem sobre os membros da equipa. O papel de líder é preponderante, para a 

existência de um ambiente de confiança, respeito e motivador de forma a estimular o 

desenvolvimento de competências de toda a equipa, e que possibilite melhorar o seu desempenho 

e colaboração organizacional. É responsabilidade dos enfermeiros chefes/gestores garantir 

cuidados de saúde de qualidade nos serviços que são responsáveis, devendo alertar e orientar 

todos os elementos para práticas de qualidade, garantindo a satisfação de profissionais e doentes 

(Fradique & Mendes, 2013).    

Esta UC possibilitou-nos compreender os diferentes níveis das dinâmicas 

organizacionais, aprofundar conhecimentos sobre as estratégias promotoras de um ambiente de 

trabalho favorável às diversas aprendizagens e práticas de qualidade, compreender a importância 

da influência dos tipos de liderança, entender o papel dos sistemas de informação na governação 

clínica, perceber o processo de acreditação de uma unidade de saúde interiorizando cada um dos 

pilares da governação clínica no processo de gestão de cuidados.    

   

Também foi importante a pesquisa bibliográfica efetuada acerca das guidelines em vigor, 

assim como das evidências científicas mais atuais na área da gestão e liderança que assumiram 

um papel importante para aprofundar as nossas competências enquanto EE.   
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Partindo de todas a atividades desenvolvidas e reflexão pessoal, consideramos ter 

desenvolvido e alcançado as competências relativas ao EE e ao Mestre em Enfermagem no 

domínio da gestão de cuidados.   

  
Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais   

“D1- Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade;   

D2- Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência clínica.” (OE, 2019, p.4749)   

Competências de Mestre em Enfermagem   

“2- Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática, baseada 
em evidência;   

6- Realiza a analise diagnóstica, planeamento intervenção e avaliação na dos pares e 
colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas da saúde em geral e da 
enfermagem em particular.”   

   

Enquanto profissionais de saúde temos o dever e a responsabilidade de nos atualizarmos, 

de aprender continuamente, tanto através da formação teórica quer da prática (Peres & 

Ciampone, 2006). O contexto atual na área da saúde exige dos profissionais, designadamente 

dos enfermeiros, uma constante atualização ao nível dos conhecimentos baseados em evidência 

científica de modo a fundamentar as nossas ações, conduzindo assim a uma prática responsável. 

   

Para Simões (2014), para além da prática clínica que constitui um meio privilegiado para 

a aquisição de competências e aprendizagens, potencia-se a mobilização e a consolidação de 

conhecimentos já adquiridos durante a formação teórica, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de um saber contextualizado.   

   

Segundo o teórico Ferreira (2015), para os Enfermeiros, o contexto de trabalho é a fonte 

de formação mais importante uma vez que é neste contexto o Enfermeiro retém e aprofunda a 

maior parte dos conhecimentos cognitivos que adquire na sua formação.    

https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239969010.pdf
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Defendem e preconizam os autores Frederico e Leitão (1999), que a formação em 

Enfermagem tem um carácter prático, passível a constantes transformações entre o 

conhecimento e a prática, promovendo assim a reflexão sobre processos de trabalho e suas 

competências, permitindo uma reflexão crítica. Esta formação incorpora dois tipos de formação, 

a formação contínua e a formação em serviço.   

  

Enquanto enfermeiros, a formação “assume carácter de continuidade e prossegue 

objetivos de atualização técnica e científica”, salientando que esta deve ser “planeada e 

programada, de modo a incluir informação interdisciplinar e desenvolver competências de  

organização e gestão de serviços.” (Ministério da saúde, 2009, p. 6764).    

  

O contexto atual na área da saúde exige dos profissionais, designadamente dos 

enfermeiros, uma constante atualização ao nível dos conhecimentos baseados em evidência 

científica de modo a fundamentar as nossas ações, conduzindo assim a uma prática responsável. 

Para Simões (2014), para além da prática clínica que constitui um meio privilegiado para a 

aquisição de competências e aprendizagens, potencia-se a mobilização e a consolidação de 

conhecimentos já adquiridos durante a formação teórica, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de um saber contextualizado.   

   

O estágio no SU mostrou-se como uma oportunidade de desenvolvimento do 

autoconhecimento pessoal e do ser enfermeiro e EE dando espaço à reflexão sobre o 

reconhecimento das nossas limitações enquanto enfermeiros num ambiente que não dominamos 

e no qual nos sentimos menos preparados face a algumas emergências como por exemplo de 

doentes com AVC e outros. Valeu-nos não só a pesquisa bibliográfica, mas a reflexão com a 

enfermeira orientadora sobre as dificuldades sentidas no sentido de esclarecer dúvidas de forma 

a colmatar esta dificuldade.   
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Foi do nosso interesse, profissional e pessoal, realizarmos algumas formações externas, 

consideradas fundamentais no nosso percurso de aprendizagem com temas que nos poderiam 

coadjuvar ao nível da investigação bem como outros temas relevantes. Participámos no “VI  

Simpósio de Enfermagem 2021 – Ontem, hoje e... Amanhã” (Anexo   

V) no “Simpósio Internacional de enfermagem médico-cirúrgica 2021” (Anexo VI), e no   

Webinar “Vulnerabilidades à Pessoa em Situação Perioperatória”. (Anexo VII) Estas 

formações permitiram-nos não somente a aquisição de conhecimentos, mas também a partilha 

de experiências com outros profissionais de saúde ligados à prestação de cuidados de 

enfermagem à PSC, mas também em outros contextos.   

   

No contexto atual de pandemia, e numa tentativa, enquanto profissionais, de adquirir 

maior corpo de conhecimentos acerca do tema SARS-Cov-2 bem como colaborar para auxiliar 

os nossos pares e a população em geral, realizámos formação como “Operador Júnior da Linha 

SNS 24” (Anexo VIII).   

   

É de salientar o papel que a UC Desenvolvimento Pessoal em Saúde Mental teve na 

aquisição das competências necessárias através do conhecimento e consciência de nós próprios 

enquanto pessoas, promovendo a autorreflexão facilitando a gestão de situações de stress e 

controlo emocional durante o período de EF.   

   

  

É assaz importante também falar no papel essencial do PIS, que contribuiu de forma 

determinante para a aquisição de conhecimentos sobre a Metodologia de Projeto e as etapas que 

a constituem, bem como a melhor forma de as conseguir pôr em prática.  A realização de uma  
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RSL relativa ao tema que se escolheu estudar - “Prevenção do erro terapêutico através da 

utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de cores, no Serviço de  

Urgência”, traduziu-se no final num artigo científico e sua posterior proposta de submissão para 

publicação na revista RIIS, contribuindo assim para a disseminação investigação em 

enfermagem bem como a utilização da prática de Enfermagem baseada na evidência. Perante o 

supracitado acreditamos que estas competências foram desenvolvidas e consequentemente 

atingidas.   

   
  

   

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM     
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA - A PESSOA EM SITUAÇÃO  
  CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM   

   

Aludindo às competências específicas do EEEMC-PSC, definindo a OE como sendo 

“(...) 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, 2019a: p.4745), podemos afirmar que o EE nesta área de desempenho “(…) 

cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com uma ou mais funções 

vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e permitindo manter as funções 

básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua 

recuperação total”(OE, 2018: 19362).   

Assente no Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, 

homologado a 8 de maio de 2018 em sede de Diário da República com a publicação do 

Regulamento n.º 429/2018 (Diário da República, 2ª Série - Nº 135, 16 de julho de 2018). Este 

apresenta como objetivo definir o perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Médico-Cirúrgica, que em conjunto com as Competências Comuns do 
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Enfermeiro Especialista, integram o conjunto de competências do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica.  De 

acordo com o Diário da República, 2ª Série - Nº 135, 16 de julho de 2018, p. 19362., em que se 

define a pessoa em situação crítica como “aquela cuja vida está ameaçada por falência ou 

eminência de falência de uma ou mais funções vitais.’’ Estas competências encontram-se 

divididas em três domínios:   

   

“a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica;   

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da   

conceção à ação;    

c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 2018: 

p.19359).”   

Da mesma forma que nas competências comuns do Enfermeiro Especialista, as 

competências específicas do EE-EMC-PSC são transversais às competências de mestre, deste 

modo consideramos interessante realizar a sua análise em conjunto, sempre que achemos 

adequado.   
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Competência especifica em EMC-PSC   

“1) Cuida da pessoa/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência 
orgânica.” (OE, 2018, p.19363)   

Competência de Mestre em Enfermagem   

“1- Demonstra competências clínicas na conceção, prestação na gestão e supervisão dos 
cuidados de enfermagem, numa área especializada.   

2- Evidencia competências comuns e especificas do enfermeiro especialista na sua área de 
especialidade.”   

   

Tendo em conta a definição de PSC supracitada, é fundamental a prestação de cuidados 

de enfermagem contínuos e diferenciados “como resposta às necessidades afetadas e permitindo 

manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo  

em vista a sua recuperação total.” (OE, 2019, p.19363).   

   

Assim, consideramos que o EF no SU se revelou essencial para aquisição desta 

competência, por se tratar de um serviço com características particulares dada a sua 

imprevisibilidade, proporcionou-nos assim o contato com a PSC com diferentes patologias 

nomeadamente, cuidados a doentes politraumatizados, doentes com patologias cardíacas, 

vítimas de acidentes vasculares cerebrais, intoxicações medicamentosas entre outras. Passamos 

pelos diferentes setores, mas tentámos focar a nossa atenção na sala de emergência de forma 

mais frequente. Esta sala é a que acolhe os doentes triados com a condição de emergentes com 

elevado grau de instabilidade hemodinâmica, necessitando por parte dos profissionais de saúde 

de maior e mais eficaz vigilância.   

   

Consideramos que as competências adquiridas e desenvolvidas ao longo do percurso 

académico e profissional alicerçado na experiência clínica proporcionada pela UC, nos permitiu 

intervir com efetividade antecipando a instabilidade e reduzindo o risco de falência orgânica 

acrescida. Tivemos oportunidade de observar algumas vezes que a medicação preparada para 
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administrar ao doente perante as diversas situações, em particular as mais emergentes, não era 

rotulada ou se o era não o estava de acordo com as guidelines. Os rótulos existentes que em 

determinados momentos eram efetuados nem sempre continham a informação total necessária 

sobretudo quando era inevitável ventilar o doente procedendo à IOT (Intubação orotraqueal), o 

que poderia levar a erros, agravando a condição dos doentes. A partir desta experiência pessoal, 

juntamente com os conhecimentos teóricos relativos à experiência profissional nesta área, 

pareceu-nos que pudesse vir a ser uma mais valia aprofundar o desenvolvimento destas técnicas, 

facilitando a atuação dos profissionais com menos risco de erro ao nível da rotulagem da 

terapêutica.   

   

Consideramos que a comunicação é parte integrante do relacionamento entre os seres 

humanos, pelo que os enfermeiros deveriam ser detentores de uma adequada formação nesta 

área. Nas emergências, a comunicação fica afetada pelas características particulares da situação, 

influenciando o doente/família/enfermeiro. De acordo com Frias, A., Santos, S. & Amaro, B.  

(2013).   

   
 O doente em estado crítico constitui uma situação particular, na qual a comunicação e 

interação com o meio se encontram comprometidos, seja por dificuldade   

ou incapacidade na expressão oral, incapacidade de exprimir as necessidades de forma verbal ou 

não verbal, seja por necessidade de ventilação mecânica ou estados de coma.   

 

A forma como a comunicação decorre entre profissionais de saúde e estes doentes/família 

constitui um bom indicador da qualidade dos cuidados prestados e é, cada vez mais, uma 

componente a valorizar na prática clínica e de enfermagem.” Ainda segundo os mesmos autores, 

“nas situações de emergência, a comunicação fica extremamente afetada por conta da própria 

condição preocupante para os três lados envolvidos: o profissional de saúde que “corre contra o 

tempo”, o doente que se encontra em situação crítica, e a família que enfrenta o medo das 

consequências. A comunicação em enfermagem deveria atingir um sentido mais amplo, que é o 

de um relacionamento terapêutico, entendido como um processo interativo, envolvendo  
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afinidade, compreensão e aceitação entre o enfermeiro, o paciente e a família.”   

   

Considero oportuno referir que em alguns momentos tornou-se difícil efetuar a gestão 

entre a participação dos familiares no processo de saúde da PSC promovendo a 

comunicação/informação. Requereu-se da parte dos profissionais de saúde um conjunto de 

habilidades, conhecimentos e capacidades de se colocar no lugar do outro para assim conseguir 

um relacionamento terapêutico adequado, devido à complexidade das situações. É assim de 

salientar que ao longo deste percurso tivemos sempre o cuidado, quando se encontrassem as 

condições reunidas, de informar e esclarecer as famílias, com o objetivo de diminuir os 

sentimentos de incerteza, assegurando que estas informações nunca iriam para além da nossa 

área de competências.   

   

A comunicação segundo Phaneuf (2005), enquanto “processo de criação e de recriação 

de informação, de troca, de partilha e de colocar em comum sentimentos e emoções entre 

pessoas” (p.23), “compreende uma troca verbal informativa, de conteúdo cognitivo, e uma 

contrapartida afetiva, revelada ou oculta pelo comportamento não verbal (...)” (p.24), recaindo 

nestas premissas o cerne da relação do cuidar.    

   

Assim, com vista a estabelecer uma relação terapêutica efetiva, gerimos a comunicação 

interpessoal através da disponibilidade, empatia e assertividade, onde demonstrámos, com 

recurso a estratégias como a escuta ativa, expressão facial, tom de voz, fragmentação do 

conteúdo, adaptação da linguagem, e promoção de meios alternativos como a escrita e o 

incentivo ao recurso à comunicação gestual, com interpretação da recetividade através dos 

parâmetros fisiológicos como também emoções, expressões e postura corporal.   

   

Consideramos que adaptámos a comunicação à complexidade da situação da PSC como 

também à família e prestador de cuidados formal ou informal, desenvolvendo a relação 



“Prevenção do Erro Terapêutico através da utilização da Rotulagem segundo o Código Internacional de Cores no Serviço de 
Urgência”.    
________________________________________________________________________  

     
  

   
111   

terapêutica com base na segurança e motivação dos envolvidos, proporcionando o expressar das 

suas preocupações, incluindo-os no processo de tomada de decisão (Phaneuf, 2005).    

   

Com vista à gestão do impacto emocional decorrido da situação crítica de saúde que 

acomete a pessoa/família, desenvolvemos capacidades de relação de ajuda, fomentando 

concomitantemente a relação terapêutica, conscientes que o processo decorrido da falência ou 

eminência da falência de uma ou mais funções vitais consiste num percurso complexo, 

angustiante e doloroso. Entenda-se por relação de ajuda segundo   

Phaneuf (2005: p.324) a “troca tanto verbal como não verbal que ultrapassa a superficialidade e 

que favorece a criação do clima de compreensão e o fornecimento do apoio de que a pessoa tem 

necessidade (...)”, permitindo à PSC/família/cuidador compreender e aceitar melhor o processo, 

modificar a perceção e evoluir no sentido da autonomia, sendo fundamental para superar as 

adversidades e mesmo confrontar o processo de morte (Phaneuf, 2005).   

   

De salientar que neste EF a prestação de cuidados de enfermagem a doentes do foro 

respiratório teve um grande peso, pelo facto de nos encontrarmos perante um período pandémico 

de SARS-CoV-2, levando a que experienciássemos momentos de surtos que implicaram a 

aquisição e detenção de conhecimento de forma a sustentar a nossa atuação, tornando-a eficaz.   

  
De forma não somente para aquisição de conhecimentos, mas também de prestar auxílio 

à população foi realizada uma formação de” Operador Júnior da linha   

SNS 24” (Anexo VIII), pelo que, tínhamos que nos manter constantemente atualizados sobres as 

normas da DGS para assim realizar a triagem e encaminhar os doentes para as instituições de 

referência a nível Nacional.    

   

Como contributos para a aquisição das competências mencionadas, torna-se importante 

referenciar os conteúdos lecionados nas Unidades Curriculares de Enfermagem MédicoCirúrgica 

e Fisiopatologia e Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada, bem como nos cursos 

que tivemos a oportunidade de frequentar ao longo da UC Médico-Cirúrgica 4, designadamente 
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o Suporte Básico de Vida (Anexo IX), Suporte Avançado de Vida, e Suporte de Vida em Trauma, 

que se demonstraram fundamentais para a nossa correta atuação em situações de emergência 

junto da PSC.    

   

Perante as situações de aprendizagem vivenciadas aqui explanadas, bem como uma 

profunda reflexão acerca das mesmas, consideramos ter adquirido a competência para cuidar a 

pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica, ao nível da 

competência de enfermeira especialista e mestre em enfermagem.   

   

   
   

  

  
Presentemente, a probabilidade de ocorrência de situações de emergência, exceção e 

catástrofe, de forma natural ou causadas pelo ser humano tem vindo a aumentar, quer devido a 

guerras, atentados terroristas, incidentes nucleares, químicos e biológicos que afetam um elevado 

número de pessoas são uma realidade cada vez mais presente nas sociedades atuais, 

(International Council of Nurses [ICN], 2019).    

   

Cabe aos sistemas de saúde um papel fundamental na qualidade e êxito das respostas 

sendo que para isso é indissociável o desenvolvimento de competências dos enfermeiros para 
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responderem de forma rápida e eficaz e eficiente quando confrontados com a adversidade, (ICN, 

2019).   

   

Considera-se situação de emergência aquela que “resulta da 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, colocando a vítima 

em risco de vida” devendo a “assistência à vítima (...) ser realizada de forma imediata” (OE, 

2018: p.19362). As situações de exceção são todas aquelas que “numa situação em que 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). Por último, temos as situações de catástrofe definida pela (OE, 2018: pp.19362- 

3), 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.  

  

  
Efetuando ainda referência a esta competência especifica: “2- Perante uma situação 

de emergência, exceção ou catástrofe o enfermeiro especialista atua concebendo, 

planeando e gerindo a resposta, de forma pronta e sistematizada, no sentido da sua eficácia 

e eficiência, sem descurar a preservação dos vestígios de indícios de prática de crime” 

(Diário da República, 2.ª série - n.º 135 -16 de julho de 2018).   

   

Em face do exposto, é manifesta a necessidade de capacitar os enfermeiros nos 

diferentes níveis de resposta, uma vez que ao constituírem o maior grupo profissional na 

área da saúde desempenhando funções complexas, muitas vezes com recursos limitados, 

são detentores de um papel crucial desempenhando funções específicas nos sistemas de 

triagem, às equipas de primeira intervenção, passando também pela coordenação e 

educação (ICN, 2019).   
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De forma a ser possível alcançar esta competência realizámos uma análise dos 

planos de emergência e catástrofe da unidade hospitalar, bem como as normas e protocolos 

acerca desta matéria refletindo em conjunto com o orientador clínico relativamente ao 

pesquisado e analisado.    

   

Ao longo do estágio, experienciámos um aumento excecional e exponencial de 

afluência ao SU decorrente de diversos surtos por SARS-CoV-2 que ocorreram, em 

simultâneo, em diferentes estabelecimentos na área de abrangência da instituição em 

questão, maioritariamente em lares. Estivemos em contato com um elevado número de 

doentes, muitas vezes com inúmeras patologias associadas em situação crítica e de 

instabilidade hemodinâmica, com um elevado número de patologias, dando entrada em 

simultâneo no serviço de urgência o que requereu do mesmo, bem como dos profissionais, 

uma rápida e eficaz adaptação à situação, o que  implicou não somente a gestão de recursos 

materiais e organizacionais, bem como dos recursos humanos, a reorganização destes 

últimos demandou uma elevada capacidade de adaptação.    

   
  
Esta atuação teve como objetivo as necessidades exigidas pela situação de exceção, 

requerendo assim competências baseadas em conhecimentos científicos de forma a atuar 

atempadamente, assegurando os cuidados específicos bem como a qualidade dos mesmos 

tendo em vista a sua segurança. Ainda no decurso do EF fomos confrontados com uma 

situação de intoxicação alimentar numa escola, que fez com que fossem mobilizados todos 

os recursos necessários para dar resposta à situação, ultrapassada com sucesso. Após o 

acontecimento refletimos com a enfermeira tutora de forma a compreender como nesta 

situação particular, se deve agir, sendo que é necessário a mobilização de enfermeiros de 

outros serviços e até mesmo a colaboração dos pais.   

   

Enquadrado na UC Estágio Final, considerámos pertinente, realizar um estágio de 

observação no CDOS da cidade, tendo para tal avançado com um pedido de autorização, 
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ao comandante do CDOS (Apêndice XI). Após receção da autorização, dirigimo-nos ao 

CDOS para realizar o estágio (Anexo X). Neste dia fomos recebidos pelo 2º Comandante 

operacional distrital, elementos constituintes e responsáveis deste serviço e mais tarde pelo 

comandante operacional com quem tivemos oportunidade de refletir sobre algumas 

situações experienciadas pela equipa (AR, 2013).    

   

Acompanhámos os operacionais, a fim de compreender as competências do CDOS, 

como o papel dos profissionais que aí desempenham funções. Pertencendo à Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, tem como principais competências garantir o 

funcionamento, operacionalidade e articulação com todos os agentes de proteção civil do 

distrito, assegurar o comando e controlo das situações que exijam a sua intervenção, 

responsabilizando-se por mobilizar recursos materiais e humanos indispensáveis à 

materialização das operações (AR, 2013). Faz parte ainda da sua área de competências, 

entre outras, garantir a gestão dos meios aéreos a nível distrital, coordenando entidades e 

instituições envolvidas com operações de socorro (AR, 2013).    

   

A compreensão do funcionamento desta entidade permite-nos, enquanto EE em 

EMC-PSC, a reflexão sobre de que forma é que podemos gerir a resposta dos nossos 

serviços perante situações com estas características; e, a suceder, uma situação de exceção 

ou catástrofe, compreender como é efetuada a distribuição de meios, bem como a forma 

mais eficaz de comunicar com as entidades que assumem as situações de socorro.   

   

Consideramos fundamental o papel que a UC de EMC III teve no desenvolvimento 

das bases teóricas necessárias no desenvolvimento e incremento nesta área de cuidados 

especializados, uma vez que no decurso da UC foram-nos facultados um conjunto de 

conhecimentos como são exemplo: a legislação existente, os manuais das instituições 

nacionais de emergência, os princípios de atuação em situações de exceção e catástrofe, 

entre outros. Revelaram-se de extrema importância para nos tornamos mais conhecedores 

e conscientes das idiossincrasias desta área de atuação do EE-EMC-PSC.   
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À semelhança das restantes competências já mencionadas neste relatório, 

consideramos que a pesquisa bibliográfica efetuada nesta área dos cuidados foi essencial 

para o nosso desenvolvimento enquanto futuros EE-EMC-PSC. Pelo facto de, durante o 

EF, não ter sido possível atuar em contexto real de situações de emergência, exceção ou 

catástrofe reconhecemos que a aquisição de conhecimentos teóricos assumiu uma 

importância de particular relevo para a justificação da aquisição de competências nesta 

área de cuidados. De acordo como mencionado consideramos ter atingindo as 

competências supracitadas.  

Competência específica em EMC-PSC    
   
“3- Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 
Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. “(OE, 
2018, p. 19364).   
   
Competências de Mestre em Enfermagem    
“7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 
especialidade.”   

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) têm presentemente um 

elevado impacto negativo em doentes hospitalizados e na saúde pública em geral. Neste 

sentido, estas são para os profissionais de saúde uma realidade para a qual os mesmos 

devem encontrar-se cada vez mais vigilantes. Inicialmente as Infeções Associadas aos 

Cuidados (IACS) eram definidas como uma infeção hospitalar ou infeção nosocomial, que 

abrangiam somente as infeções adquiridas em meio hospitalar.    

Presentemente, o termo IACS refere-se não só a todas as infeções adquiridas em 

meio hospitalar, como também a todas as infeções que surgem em consequência de 

prestação de cuidados de saúde, independentemente do local onde os doentes se encontram   

(centros de saúde, lares, unidades de cuidados continuados …), (Franco, 2010). De acordo 

com Franco, o mesmo refere que a IACS ocorre em todo o mundo, atingindo tantos países 
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desenvolvidos como países em desenvolvimento. Desta feita, “o impacto das IACS é 

enorme, com centenas de milhares de doentes afetados anualmente.” (Franco, 2010, p.1).   

   

A Direção Geral da Saúde (2007, p.4), define IACS como “uma infeção adquirida 

pelos doentes em consequência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados, e que 

pode também afetar os profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade”. 

Consequentemente, está o aparecimento de infeções que se encontra ligado aos cuidados 

de saúde que são prestados, sendo o comportamento humano um fator de risco 

(profissionais de saúde, doentes e visitas).   

A OE também define as IACS como infeções contraídas pelos doentes, motivadas 

pelos cuidados e procedimentos de saúde que são prestados, podendo também ser 

contraídas pelos profissionais no decorrer da sua atividade profissional (OE, 2015a).     As 

infeções associadas aos cuidados de saúde são consideradas a maior causa de mortalidade, 

morbilidade e custos elevados nos cuidados de saúde. Segundo a DGS (2007, p. 4), “a 

Organização Mundial de Saúde reconhece que as IACS dificultam o tratamento adequado 

de doentes em todo o mundo, sendo também reconhecida como uma importante causa de 

morbilidade e mortalidade, bem como do consumo acrescido de recursos, quer  

hospitalares, quer da comunidade”.   

Considerando que existe evidência que Portugal é um dos países da União Europeia 

(UE) com uma das mais elevadas taxas de infeção associada aos cuidados de saúde, com 

maior prática de prescrição antibiótica, que a taxa de resistência aos antimicrobianos é 

preocupante, e que a perceção que todos estes problemas se encontram ligados e que devem 

ser abordados forma integrada e global, surge O Programa Nacional de Controlo de 

Infeção (1999). Juntou-se ao Programa Nacional de Prevenção de Resistência aos  

Antimicrobianos (2008), originando assim o Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), pelo Despacho nº2902/2013 de 

22 de fevereiro, publicado em Diário da Republica, nº38, de 22 de fevereiro de 2013, tendo 

como objetivos definidos a redução da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde, a 
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promoção do uso adequado e correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de 

microrganismos  com resistência a antimicrobianos.   

   

Como é do nosso conhecimento, as infeções associadas aos cuidados de saúde estão 

relacionadas a técnicas invasivas e que na maioria das vezes são realizadas por 

profissionais de enfermagem. Assim, estes, podem ser considerados agentes causadores de 

infeções e devendo assim tomar as medidas adequadas, bem como uma constante 

atualização desta temática (através de estudos/investigações, entre outros), assumindo 

assim um papel importante na prevenção da infeção. Relativamente à PSC, este assunto 

assume particular interesse, uma vez que se encontra inerente à prestação de cuidados, “o 

risco de infeção face aos múltiplos contextos de atuação, à complexidade das situações e 

à diferenciação dos cuidados exigidos pela necessidade de recurso a múltiplas medidas 

invasivas, de diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida (...)” (OE, 2018:   

p.19364), nesta linha de pensamento, o enfermeiro especialista em EMC-PSC, na procura 

constante da excelência no exercício profissional, maximiza as suas intervenções com vista 

à prevenção e controlo das IACS e das resistências aos antimicrobianos (OE, 2015a).   

   

Ao longo do EF, efetuámos pesquisa e consulta de documentos nacionais e 

internacionais considerados importantes para a  fundamentação e prestação de cuidados de 

enfermagem de qualidade assentes na melhor PBE, dos quais destacamos as orientações 

da DGS e do PPCIRA que remeteram para os feixes de intervenção da prevenção de 

infeção do local cirúrgico e do cateter venoso central, da infeção do trato urinário associada 

a cateter vesical, e da pneumonia associada à intubação/ventilação (DGS, 2015b; PPCIRA, 

2018), tal como as orientações emitidas pela OMS e pelo Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças.    

   
Tivemos oportunidade de colaborar em técnicas mais invasivas, como a colocação 

de cateter venoso central e algaliação em doentes politraumatizados, sempre respeitando 
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as normas que por vezes se tornava complicado dada a existência de outros profissionais 

a realizarem outros procedimentos. Este aspeto foi passível de reflexão com a enfermeira 

tutora sendo que o espaço reduzido e a quantidade de profissionais ao redor do doente 

nestas condições em nada ajudam na correta execução de alguns procedimentos.   

   

Reunimos com o grupo de coordenação local do PPCIRA que nos permitiu 

conhecer as estratégias a nível institucional bem como a normalização de procedimentos 

e práticas clínicas, sendo que a nível da instituição temos a “bundle” do cateter venoso 

central, a “bundle” anti-MRSA, a “bundle” da profilaxia cirúrgica e ainda a “bundle” do 

tratamento de feridas. A “bundle” hospitalar do PPCIRA engloba ainda: Cinco momentos 

de higiene das mãos; Uso correto de luvas; Higienização de superfícies frequentemente 

manuseadas; Profilaxia antibiótica em cirurgia com duração inferior ou igual a 24h; Ordem 

de paragem de terapêutica antibiótica ao 8º dia; “Stewardship” / Consultadoria antibiótica 

entre o 2º e o 4º dia de terapêutica antibiótica.”   

   

Durante EF tivemos sempre o cuidado de utilizar os equipamentos de proteção 

individual (EPI) adequados a cada situação e de acordo com a condição do doente. Ao 

longo deste período prestamos cuidados a doentes com presença de microrganismos 

multirresistentes e que necessitavam de isolamento para evitar a transmissão. Foi nossa 

preocupação durante a prestação de cuidados de enfermagem realizar um planeamento 

rigoroso da priorização dos cuidados, de forma a minimizar o risco de infeção, adequado 

também à situação pandémica vivida. Tivemos ainda o cuidado de prestar ensinos, 

transmitir informação relevante à família/cuidador sobre a importância do isolamento, as 

medidas a adotar e a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual.   

   

Sentimos alguma dificuldade neste e noutros pontos inerentes as características do SU, 

sendo que foi alvo de discussão e reflexão com o enfermeiro orientador. Inserido no  
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EE-PSC no SU e tendo em conta o contexto pandémico em que o mesmo decorreu, tivemos a 

oportunidade de desempenhar funções no SU dedicado exclusivamente a doentes com a doença 

COVID-19. Consideramos fundamental o conhecimento e cumprimento das Precauções Básicas 

de Controlo de Infeção (PBCI) de modo a prestar cuidados de saúde seguros e de qualidade, de 

forma a garantir a que a doença não se disseminasse junto de outros doentes e dos próprios 

profissionais de saúde. Neste contexto e face à constante mudança de guidelines e indicações 

relativas ao controlo da pandemia, a procura pela atualização de conhecimentos revelou-se 

fundamental para a nossa atuação.    

   

Destacamos a importância durante a formação teórica, especificamente na unidade 

curricular Enfermagem Médico-Cirúrgica IV, onde adquirimos conhecimentos e 

desenvolvemos um trabalho que nos permitiu pesquisar tendo por base a mais recente 

evidência científica.   

Perante o exposto, e após reflexão sobre as atividades desenvolvidas consideramos 

ter adquiridas e desenvolvidas competências de forma na prevenção controlo da infeção 

perante a pessoa em situação crítica e ou falência orgânica face à complexidade da situação  
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5. CONCLUSÃO   

A redação do presente relatório, realizado no âmbito IV Mestrado em Associação 

em Enfermagem Médico-cirúrgica na vertente a Pessoa em Situação Crítica, ministrado na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, além de ser um instrumento de 

avaliação da Unidade Curricular Estágio Final, reflete todo o processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências do Enfermeiro Especialista em EMC-PSC e de Mestre 

em Enfermagem sendo que os objetivos inicialmente traçados foram considerados 

atingidos.   

   

É relevante realizar uma breve referência ao estágio do 1º ano uma vez que este 

nos ajudou e preparou para a realização do Estágio Final. Em seguida reconhecemos a 

importância de retratar o enquadramento legal da ULS, bem como realizar uma apreciação 

do contexto clínico e descrever a estrutura, recursos físicos, materiais e humanos, 

realizando uma breve análise sobre a gestão e produção de cuidados, comprovando assim, 

que o Serviço de Urgência representou o local de contexto clínico apropriado. favorecendo 

todo o processo de aquisição e desenvolvimento de competências. Ultrapassadas as 

dificuldades iniciais sentidas perante uma realidade desconhecida, o estágio realizado 

permitiu-nos um enriquecimento quer a nível profissional, quer pessoal e principalmente 

a aquisição de novos e atuais conhecimentos.   

   

Tonando-se imperativo fundamentar todo o processo de aquisição e 

desenvolvimento de competências num referencial teórico e conceptual, optamos por 

adotar o Modelo para a Mudança da PBE em enfermagem, considerando o mesmo 

adequado na área de intervenção à PSC. Este modelo atual, orienta para a pesquisa e 

reflexão acerca de necessidades identificadas em contextos reais estendendo-se aos 

interesses individuais de formação de forma a dar resposta aos interesses da instituição. 
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 A PBE incide na utilização da melhor evidência disponível para tomar decisões 

sobre o cuidado a prestar ao doente. A utilização da evidência em enfermagem leva à 

elaboração de uma reflexão crítica e construtiva relativas às práticas de enfermagem, 

contribuindo para o desenvolvimento de cuidados mais ajustados visando a qualidade de 

vida dos doentes.   

   

Desenvolvemos um Projeto de Intervenção em Serviço (PIS) enquadrado na linha 

de investigação, Qualidade e Segurança do doente, dentro do enunciado descritivo dos 

Padrões de Qualidade dos Cuidados da OE, tendo por base a prevenção de erro de 

medicação, com o qual pretendemos dar resposta a uma necessidade que detetamos em 

contexto clínico. Este teve como base a Metodologia de Projeto e adaptado no Modelo 

para Mudança da PBE.    

   

Delineamos um plano interventivo que permitisse atenuar as necessidades 

identificadas, nomeadamente o desenvolvimento de ferramentas que possibilitassem a 

identificação dos MAM e LASA aquando da sua utilização, normalizando procedimentos. 

Todo este trabalho foi realizado com base na mais recente evidência científica, 

desenvolvido e divulgado à equipa através de uma ação formativa on-line, após a 

aprovação da mesma pela chefia do serviço e pela orientação pedagógica. Desta forma, 

cremos que a ação desenvolvida contribuiu para tornar o procedimento uniforme tendo 

como foco a segurança nos cuidados ao doente crítico contribuindo para a qualidade dos 

cuidados e consecutivamente os ganhos em saúde.   

   

Assumindo a situação de exceção provocada pela pandemia por Sars-CoV-2 e 

tendo implicação o limite cronológico, não foi possível avaliar adesão da equipa e muito 

menos os ganhos em saúde para o doente. No entanto, podemos referir que o mesmo se 

encontra em desenvolvimento, tendo como objetivo dar continuidade através da 
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monitorização do mesmo após o término do estágio, possibilitando a mudança na nossa 

prática clínica de enfermeiro generalista para EE-EMC-PSC.  

  

Consideramos ter desenvolvido todas as atividades que previamente delineamos no 

projeto de estágio inicial, resignando as respetivas alterações circunstanciais conforme 

previsto como resposta às realidades clínicas encontradas. Não foi, de todo, um percurso 

fácil, exigindo uma enorme capacidade de resiliência. No entanto, permitiu-nos alterações 

e aprendizagens que conduziram ao desenvolvimento pessoal e profissional, assumindo e 

acreditando que a mudança é possível, melhorando o desempenho profissional de forma a 

garantir a qualidade em saúde.   

   

Face ao exposto, acreditamos ter alcançado os objetivos estabelecidos para o 

presente relatório, aguardando assim as provas de defesa pública do mesmo, no sentido de 

finalizar esta etapa do nosso percurso.   
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APÊNDICE IX- RESUMO DA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL) RESUMO   

Este relatório surge no âmbito do IV Curso de Mestrado em Associação ministrado pela Escola 

Superior de Saúde (ESS) do Instituto Politécnico de Beja (IPB) na área de especialização 

Enfermagem Médico-cirúrgica- A pessoa em Situação Critica. (EMC-PS) tendo como objetivo 

demonstrar a aquisição de competências de Mestre em Enfermagem, Enfermeiro Especialista e 
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Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica EE EMC-PSC), que foram adquiridas 

durante o Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, através de uma análise reflexiva das 

atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Final (EF) e o seu contributo na respetiva área.   

No decorrer do estágio é realizada a descrição do contexto clínico onde o mesmo se desenvolveu, 

descritas as etapas que possibilitaram a realização e a implementação de um Projeto de Intervenção 

em Serviço (PIS), com base na metodologia de Projeto (MP) e  enquadrada no Modelo para 

Mudança da Prática Baseada em Evidência em Enfermagem de Larrabee, tendo o projeto como 

objetivo uniformizar a atuação dos enfermeiros aquando da utilização de medicação de alerta 

máximo e medicamentos (MAM) e medicamentos “Look alike-sound alike” na prevenção do erro 

de medicação, partindo do pressuposto que a instabilidade do doente crítico bem como a rápida 

atuação da equipa de enfermagem na administração de medicação para a estabilidade do doente 

requer a implementação de práticas que visem promover a qualidade dos cuidados de enfermagem 

na área da segurança do doente.   

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Erro de Medicação dos MAM e 

medicamentos LASA; Segurança do doente; Prevenção no Serviço de Urgência   
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