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“Seja um padrão de qualidade. 

As pessoas não estão acostumadas a um 

 ambiente onde o melhor é o esperado.”  

Steve Jobs  
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RESUMO 

Este relatório de estágio, que surge na etapa final do Mestrado em Enfermagem Mé-

dico Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica, visa apresentar uma reflexão crítica e funda-

mentada do processo formativo, com particular incidência nas atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio final do referido Mestrado, evidenciando o seu contributo para a aquisição e 

desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista, as específicas do En-

fermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica, bem 

como das competências de Mestre em Enfermagem. 

No decorrer do estágio final, entre outras atividades, destaca-se o desenvolvimento de 

um projeto de intervenção, que será apresentado de forma mais detalhada ao longo deste re-

latório, acerca da temática do Transporte Intra Hospitalar do Doente Crítico, com o intuito de 

fomentar a segurança imprimindo qualidade nos cuidados prestados neste momento sensível 

à ocorrência de erros, pela sua complexidade e imprevisibilidade. Este caminho da segurança 

basear-se-á na incrementação de uma série de ações promotoras da uniformização do processo 

de transporte, investindo numa maior preparação, organização e conhecimento por parte das 

equipas, no sentido de evitar complicações e de atuar de forma eficaz e atempada, garantindo 

a segurança e uma melhoria na qualidade dos cuidados prestados.   

O processo de análise à luz da teorização em enfermagem através do Modelo para a 

Mudança da Prática Baseada em Evidência assim como a reflexão e análise crítica sobre as 

atividades desenvolvidas ao longo deste percurso formativo, manifestam-se como determi-

nantes na aquisição e desenvolvimento de competências de Enfermeiro Especialista em En-

fermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica e das competências de Mestre 

em Enfermagem.  

Palavras–Chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Transporte de Doente; Doença 

Crítica; Segurança; Qualidade dos Cuidados.  
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ABSTRACT  

This internship report, which emerges in the final stage of the Master's Degree in Med-

ical-Surgical Nursing - The Person in a Critical Situation, aims to present a critical and 

grounded reflection of the training process, with particular focus on the activities developed 

during the final stage of the aforementioned Master's Degree, highlighting its contribution to 

the acquisition and development of the common skills of the Specialist Nurse, the specific 

skills of the Specialist Nurse in Medical-Surgical Nursing – The Person in Critical Situation, 

as well as the skills of a Master in Nursing. 

During the final stage, among other activities, we highlight the development of an in-

tervention project, which will be presented in more detail throughout this report, on the theme 

of Intra-Hospital Transport of the Critically Ill, with the aim of promoting safety by providing 

quality care at this sensitive time to the occurrence of errors, due to its complexity and unpre-

dictability. This safety path will be based on the increment of a series of actions to promote 

the standardization of the transport process, investing in greater preparation, organization and 

knowledge on the part of the teams, in order to avoid complications and to act in an effective 

and timely manner, ensuring safety and an improvement in the quality of care provided. 

The analysis process in the light of nursing theorization through the Model for Evi-

dence-Based Practice Change, as well as the reflection and critical analysis on the activities 

developed along this training path, manifest themselves as determinants in the acquisition and 

development of skills of a Specialist Nurse in Medical-Surgical Nursing – The Person in a 

Critical Situation and the skills of a Master in Nursing. 

Key words: Medical-Surgical Nursing; Patient Transport; Critical Illness; Safety; 

Quality of Care.   
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um Relatório de Estágio que nasce no campo de ação da Unidade Cur-

ricular [UC] Relatório (AR, 2019a), encontrando-se esta UC inserida no 2º ano de Mestrado 

em Enfermagem [ME], com a área de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica – A 

Pessoa em Situação Crítica [EMCPSC]. Este curso teve lugar no Instituto Politécnico de Beja 

– Escola Superior de Saúde de Beja, e encontra-se sob a alçada de uma associação constituída 

pelo Aviso n º 5622/2016 de 2 de Maio (Universidade de Évora [UE], 2016) da qual fazem 

parte, o Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde, a Universidade de 

Évora – Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, o Instituto Politécnico de Beja 

- Escola Superior de Saúde, o Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de 

Saúde Dr º Lopes Dias e o Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde.  

Com o presente relatório pretende-se evidenciar, através de uma reflexão crítica e fun-

damentada, a aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas ao longo da 

UC Estágio Final, paralelamente às de mestre em enfermagem. 

O desenvolvimento do caminho a percorrer com vista à aquisição de competências, 

teve por base os documentos das Competências Comuns [CC] do Enfermeiro Especialista 

[EE] (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019a), das Competências Específicas [CE] do EE em 

Enfermagem Médico Cirúrgica [EMC], na área de especialização em EMCPSC (OE, 2018). 

Teve também como norteadora a demonstração de aquisição de competências enquanto ME, 

estabelecidas pelo documento submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (UE, 2015), baseando-se este no Artigo 15 º do Decreto-Lei n º 74/2006 e nas devidas 

alterações, com republicação no Decreto-Lei n º 65/2018 (Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior [MCTES], 2018).  
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O estágio final decorreu num serviço de urgência de uma Unidade de Saúde em Por-

tugal Continental, sendo que deste estágio fizeram ainda parte períodos de observação no ser-

viço de esterilização da mesma instituição, bem como no Comando Distrital de Operações de 

Socorro [CDOS] da cidade.  

Durante o período de estágio no serviço de urgência desenvolvemos uma Intervenção 

Profissional Major [IPM], a qual recaiu sobre a temática do Transporte Intra Hospitalar [TIH] 

do doente crítico com necessidade de intervenção cirúrgica, tendo como destino o Bloco Ope-

ratório [BO]. Esta temática encontra-se centrada na linha de investigação da área de EMC 

intitulada “Segurança e Qualidade de Vida”, relacionando-se com a área da segurança do do-

ente. Para desenvolver esta IPM tivemos por base os documentos de planeamento da UC Es-

tágio final, após aprovação da pertinência da temática pela Docente Orientadora Professora 

Doutora Maria Dulce dos Santos Santiago, das UC´s de Estágio Final e Relatório.  

O doente crítico é definido como “... aquele em que, por disfunção ou falência pro-

funda de um ou, mais órgãos ou sistemas, a sua sobrevivência esteja dependente de meios 

avançados de monitorização, terapêutica e ventilação mecânica invasiva.” (Ordem dos Médi-

cos [OM], 2008, p.8). Definição apoiada pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, 

bem como pela OE quando define pessoa em situação crítica enquanto “... aquela cuja vida 

está ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja 

sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica.” (OE, 

2018, p.19362). 

Estes doentes por apresentarem, quer um risco elevado de falência multiorgânica, quer 

uma diminuição da capacidade de se adaptarem a alterações repentinas, demonstram grande 

instabilidade que favorece o agravamento da sua condição clínica (OM, 2008). Tendo em 

conta estas necessidades, os EE em EMCPSC devem estar preparados para prestar cuidados 

“...altamente qualificados ... de forma contínua ... permitindo manter as funções básicas de 

vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação 

total” (OE, 2018, p. 19362). Estes cuidados apresentam uma relevância e um nível de exigên-

cia técnica e científica elevados, e a especialização é cada vez mais, uma realidade requerida 

a estes profissionais (OE, 2019a).  
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Para que os doentes críticos possam ter acesso aos cuidados que respondam às suas 

necessidades, é muitas vezes necessário transportá-los para outros serviços, nomeadamente 

para o BO. A OE (2019b) defende que estes períodos de transporte de doentes críticos devem 

ser assegurados por um EE em EMCPSC, reforçando a ideia da importância das competências 

destes profissionais no sucesso do transporte.  

O modelo teórico Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência 

[MMPBE] de Larrabee (2011), foi o modelo utilizado transversalmente para o desenvolvi-

mento da IPM e para a aquisição e desenvolvimento de competências.  

Como objetivos para este relatório estabelecemos:  

• Descrever o contexto clínico no qual se desenvolveu o estágio e a IPM. 

• Expor a IPM desenvolvida, utilizando as etapas da metodologia de projeto. 

• Refletir, de forma crítica e fundamentada, sobre a aquisição de competências 

de ME, as CC de EE e das CE em EMCPSC.  

Estruturámos este relatório com uma divisão em 4 partes. Na primeira faremos uma 

análise e apreciação do serviço de urgência da Unidade de Saúde em que desenvolvemos o 

estágio, abordando a estrutura e a diversa tipologia de recursos disponíveis, englobando a 

gestão dos cuidados. A segunda será dedicada à IPM, nomeadamente ao enquadramento da 

problemática da segurança do doente crítico no TIH, norteando a temática através do MMPBE 

e descrevendo a fases da IPM, através da aplicação da metodologia de projeto. Na terceira 

parte faremos uma análise das atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Final e de todo o 

percurso académico, refletindo sobre a sua importância na aquisição de competências de ME, 

assim como de EE em EMCPSC. Por último, faremos uma conclusão do relatório elaborado.  

Este documento foi elaborado em concordância com o acordo ortográfico da língua 

portuguesa, excluindo as citações diretas de autores que não utilizaram o mesmo acordo. É 

orientado pelas normas de referenciação bibliográfica da 7ª Edição da American Psychologi-

cal Association [APA], na versão original em língua inglesa (American Psychological Asso-

ciation [APA], 2020).   
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1- APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO – SERVIÇO DE URGÊNCIA 

A Unidade de Saúde na qual se desenvolveu o estágio, foi criada pelo Decreto-lei n.º 

183/2008, de 4 de setembro, que estabelece a criação de Entidades Públicas Empresariais 

[EPE] (Assembleia da República [AR], 2008a), com o objetivo de dar resposta às necessidades 

de prestação de cuidados às populações, desde os cuidados primários até aos cuidados dife-

renciados de forma transversal (AR, 2008b), desempenhando o seu papel na saúde das popu-

lações. A referida Unidade de Saúde [US] é composta por uma 1 unidade hospitalar, 13 cen-

tros de saúde, a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, a Unidade de Saúde Pública, 

o Centro de Diagnóstico Pneumológico e o Centro de Aconselhamento de Deteção bem como 

três Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (Unidade de Saúde [US], 2021).  

Os profissionais desta entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de 

Saúde [SNS], desempenham funções nestas diferentes valências, quer a nível de cuidados de 

saúde primários, hospitalares quer paliativos, abrangendo um total de 126.692 habitantes, evi-

denciando-se a faixa etária acima dos 65 anos, correspondendo esta a cerca de 30.492 habi-

tantes (US, 2021). Estes prestadores de cuidados desempenham funções tendo como enfoque 

a saúde da pessoa / família, respeitando a sua individualidade, dignidade e equidade (US, 

2021) com o propósito de contribuir para a melhoria da vida das populações que abrange.   

Esta US tem uma abrangência médico-cirúrgica, em que 7 das especialidades são do 

foro médico enquanto que 6 são cirúrgicas e as restantes 5 servem de apoio, disponibilizando 

para toda esta resposta um total de 215 camas distribuídas por: 

• Cuidados intensivos e intermédios: 13 camas.  

• Especialidades médicas: 106 camas.  

• Especialidades cirúrgicas: 96 camas.  
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Sendo uma entidade que dá resposta a este leque de especialidades e necessidades, esta 

também está munida de um serviço específico por onde se fará a entrada de doentes com 

necessidades urgentes/emergentes de cuidados (US, 2021). O serviço de urgência é caracteri-

zado como um Serviço de Urgência Médico Cirúrgica [SUMC] de tipologia geral (AR, 

2008b), o qual dá resposta a indivíduos adultos com necessidades de prestação de cuidados 

urgentes e/ou emergentes numa diversidade de valências e especialidades de apoio e exames 

complementares de diagnóstico, de forma permanente, ao longo de todos os dias do ano (US, 

2021). Deste serviço faz ainda parte a assistência pré-hospitalar através do serviço de uma 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação e duas Ambulâncias de Suporte Imediato de 

Vida, que admitem os doentes a nível pré-hospitalar em situações de urgência / emergência e 

asseguram a assistência ao seu transporte até à admissão no serviço de urgência. No que res-

peita à equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, esta é constituída por um 

médico e um enfermeiro, sendo que a maioria dos enfermeiros que integram esta equipa têm 

experiência em situações de urgência e pertencem ao serviço em questão, assegurando por 

isso uma visão alargada do doente e daquele que será o seu percurso e admissão, bem como 

das necessidades do mesmo.  

 

1.1- ESTRUTURA, RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 

O serviço de urgência encontra-se no piso 0 da US, com acesso direto ao exterior e 

comunicação interna com os restantes serviços hospitalares através de elevadores e/ou esca-

das, sendo que a comunicação com o serviço de patologia clínica, nomeadamente o envio de 

amostras, pode ser realizado através de um sistema de vácuo direto a partir deste serviço.  

Estruturalmente o serviço na zona de adultos é constituído por: 1 balcão de serviços 

administrativos; 1 gabinete de triagem; 1 balcão de primeiro contacto; 2 salas de espera, con-

soante o nível de triagem dos doentes; 1 water closet [WC]; 1 sala de reanimação, com capa-

cidade para 3 macas; 1 sala polivalente; 1 balcão de atendimento geral com 4 boxes. Está 

ainda munido de 1 sala de decisão terapêutica com 8 macas; 1 sala de ortopedia e outra de 

pequena cirurgia; 1 gabinete de psiquiatria; 1 sala de inaloterapia com 8 boxes; 1 sala de ob-

servação, com capacidade para 5 camas e 2 macas, podendo-se expandir a sua capacidade pelo 

corredor adjacente a esta sala; 2 salas de desinfeção/sujos; 1 copa; 2 WC para utentes e outros 
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2 para profissionais do serviço; 1 gabinete de gestão de enfermagem outro para a equipa de 

enfermagem; 1 gabinete para a equipa coordenadora de enfermagem; o gabinete para o diretor 

de serviço e 1 gabinete médico.   

Sendo que um dos grandes objetivos deste estágio se centra na prestação de cuidados 

à pessoa em situação crítica, foi uma das estratégias estabelecidas para dar resposta a este 

objetivo a alocação à sala de emergência com mais frequência ao longo do período de estágio. 

Como tal mostra-se oportuno especificar a estruturação desta zona. Nesta sala que se encontra 

situada junto à entrada do serviço, existem 2 boxes primárias com a possibilidade de alocação 

de terceira maca, encontrando-se as boxes equipadas com: rampas de oxigénio e de ar com-

primido; 2 aspiradores; 3 monitores com capacidade de monitorização de traçado cardíaco, 

tensão arterial, saturação periférica de oxigénio e frequência cardíaca; ventilador invasivo 

Oxylog 1000; ventilador invasivo e não invasivo Oxylog 3000; 2 monitores desfibrilhadores 

com opção de pace externo; 6 seringas infusoras B-braun; 3 insufladores manuais. Esta sala 

dispõe ainda de 1 sistema de dispensa Pyxis, quer para medicação quer para dispensa de ma-

teriais de consumo clínico, nomeadamente uma diversidade de sondas, acessos, interfaces res-

piratórias; 1carro de emergência; 1 balcão de trabalho com lavatório e biblioteca composta 

por bibliografia de interesse e normatização institucional, bem como documentação interna e 

protocolos necessários à prestação de cuidados da respetiva sala. Existe ainda 1 computador 

para proceder aos registos informáticos, 1 telefone e 1 sistema de alarme para ativação em 

caso de necessidade de reforço da equipa numa situação de emergência.  

No que respeita aos espaços físicos da sala de decisão terapêutica, balcão, sala de ina-

loterapia, bem como a sala de cirurgia e ortopedia, encontram-se equipadas com rampas de 

oxigénio, ar comprimido e aspiração; 3 Pyxis de dispensa de medicação e 4 Pyxis de dispensa 

de material de consumo clínico; um total de 11 aparelhos de avaliação de tensão arterial dis-

persos por estas unidades e com bateria, permitindo o seu transporte e utilização nas diversas 

áreas acima referidas; 1 armário com material de inaloterapia; 3 insufladores manuais. No 

Serviço de Observação podemos encontrar 5 camas e 2 macas de internamento; 7 rampas de 

oxigénio, ar comprimido e aspiração; 7 monitores de monitorização cardíaca; 1 monitor des-

fibrilhador; 1 insuflador manual; 12 seringas infusoras B-braun; 1 Ventilador não invasivo 

VIVO40; 1 Frigorífico para armazenamento de fármacos e produtos de anatomia patológica; 

2 Pyxis, um de dispensa de medicação e outro de material de consumo clínico. Desde o início 
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da situação pandémica por coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 [SARS-CoV-

2], o serviço foi expandido para um complexo amovível que se encontra anexo à entrada do 

mesmo, para o qual são direcionados os doentes com sinais e sintomas da referida patologia, 

para que sejam avaliados pela equipa médica e de enfermagem que se encontra distribuída 

para trabalhar neste complexo. O mesmo anexo é composto por sala de triagem; 1 sala de 

espera; 2 gabinetes médicos; 1 sala de colheitas; 1 sala de emergência; 1 sala de observação 

central com 4 macas e 4 cadeirões e uma zona central com secretária e balcão de trabalho para 

os enfermeiros; 2 WC para doentes; 1 armazém; 1 sala para profissionais; 1 copa e todos os 

corredores tem espaço e estão equipados com garrafas de oxigénio para possibilitar alocação 

de mais macas. Este anexo tem acesso unidirecional, ou seja, a entrada e a saída são feitas por 

localizações distintas para possibilitar o cumprimento de circuitos de pessoal, recursos mate-

riais e sujos sendo que, tanto no acesso de entrada como no de saída, se encontram antecâma-

ras para colocação/remoção de Equipamentos de Proteção Individual [EPI] por parte das equi-

pas.   

 

1.2- RECURSOS HUMANOS 

O serviço de urgência é dotado de uma equipa multidisciplinar que desenvolve ativi-

dade 24 horas por dia, 365 /366 dias por ano, tal como exige um SUMC da tipologia geral 

(AR, 2008b). Esta equipa é formada por médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e as-

sistentes técnicos, nomeadamente secretária de unidade e administrativos. Para além destes 

elementos, a US assegura os serviços de limpeza e vigilância/segurança através de contratação 

de empresas externas. Todos estes elementos desempenham as suas funções com o objetivo 

de assegurar o bom funcionamento do serviço, favorecendo a qualidade da assistência ao do-

ente crítico e família. A equipa que constitui este serviço tem sofrido inúmeras alterações nos 

últimos anos, sendo que estes ajustes foram mais evidentes desde o início da pandemia por 

SARS-CoV-2. À data do estágio a equipa de enfermagem era constituída por 87 enfermeiros 

que trabalham no sistema de “roullement”, ou seja, trabalho por turnos, 3 dos quais em funções 

de chefia e coordenação/gestão da equipa de enfermagem. É de salientar que dentro deste 

grupo de enfermeiros se encontram 20 elementos que prestam cuidados no serviço de urgência 
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pediátrica [SUPED]. Dado o enquadramento deste estágio e os seus objetivos, torna-se perti-

nente caracterizar mais pormenorizadamente a equipa que desempenha funções no SUMC de 

adultos.  

Para realizar a caraterização dos enfermeiros do SUMC elaborámos e aplicámos um 

questionário de caracterização sociodemográfica cujos dados expomos de seguida:  

• Quanto ao Sexo: 56 elementos do sexo feminino e 31 do masculino.  

• Desempenham funções em simultâneo na VMER e/ ou SIV: 16 ele-

mentos.  

• Desempenham funções em simultâneo na Imunohematologia: 4 ele-

mentos. 

• De atestado ou Licença: 4 elementos. 

• Idades: 21 – 30 anos: 20 elementos; 31 – 40 anos: 34 elementos; 41 – 50 

anos: 23 elementos; 51 – 67 anos: 10 elementos. 

• Tempo de experiência profissional no serviço de urgência: 0 a 5 anos: 

25 elementos; 6 a 10 anos: 20 elementos; 11 a 30 anos: 32 elementos; 31 a 40 anos 

– 10 elementos. 

• Qualificações académicas: 18 enfermeiros detêm formação especiali-

zada sendo 13 na área de EMC e 5 em Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica.  

• Elementos em grupos de trabalho institucionais: 3 elementos no grupo 

de trabalho da formação, 1 elemento no gabinete de qualidade, 3 elemento na 

equipa de trabalho do controlo de infeção. Salvaguardar que todos estes elementos 

são detentores de especialidades, nomeadamente na área de EMC.  

Podemos assumir esta equipa como uma equipa nova no que respeita, tanto à idade 

quanto à experiência profissional neste serviço. Enquanto académicas e profissionais enca-

ramo-la como uma oportunidade no que respeita à aquisição e desenvolvimento de aprendi-

zagens atualizadas à luz da mais recente evidência científica. Estes profissionais com menor 

experiência têm na equipa peritos nos quais podem encontrar um complemento crucial à sua 
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vontade de aquisição de competências e ao conhecimento atualizado que detêm ou se propõem 

deter. 

Foi observado, através da análise de dados, que esta é uma equipa multifacetada e 

dinâmica com ligações efetivas e funcionantes a outras valências e grupos institucionais, uma 

vez que diversos elementos representam o serviço e são a ponte de comunicação estratégica 

tanto com os grupos, como o de formação ou controlo de infeção, assim como noutras valên-

cias, nomeadamente cuidados de saúde pré-hospitalares.  

Sendo esta uma equipa de enfermagem constituída maioritariamente por enfermeiros 

de cuidados gerais, estes desempenham a sua atuação respeitando tanto o Regulamento do 

Perfil de Competências de Cuidados Gerais (OE, 2015a), como o enquadramento conceptual 

e enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), 

não esquecendo o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] e a Deon-

tologia Profissional de Enfermagem (AR, 2015a). Os EE, ao desempenhar funções acrescem 

ainda a estes documentos reguladores as especificações do Perfil de CC do EE (OE, 2019a), e 

os regulamentos das CE das diversas áreas de especialidade, sendo neste serviço o mais rele-

vante o perfil de CE de EMCPSC (OE, 2018) e os Padrões de Qualidade dos Cuidados Espe-

cializados em EMC (OE, 2017).  

Para além das orientações relativas à enfermagem referidas anteriormente, há que ter 

em conta a integração destas equipas numa instituição e, como tal, a necessidade de estas 

respeitarem as orientações e normativas estabelecidas na mesma, nomeadamente do Grupo 

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

microbianos [GCLPPCIRA].   
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1.2 - ANÁLISE DA GESTÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADOS 

Para um doente ser admitido neste serviço necessita passar por um sistema de triagem 

por forma a estabelecer a gravidade da sua situação, organizando as admissões dos doentes a 

este serviço, priorizando-as com base na clínica e em problemas identificados. Foi adotado 

pela instituição o Protocolo de Triagem de Manchester, um protocolo que nasceu em Man-

chester no ano de 1994 com o objetivo de estruturar uma conformidade entre as equipas que 

trabalham em serviços de urgência, nomeadamente médicos e enfermeiros, tendo em vista a 

determinação do risco clínico (Grupo Português de Triagem [GPT], 2021). Para desenvolver 

este trabalho o Grupo Português de Triagem [GPT] baseou a sua atuação em alguns objetivos 

específicos que lhes permitiu organizar a sua atuação, sendo estes objetivos direcionados para 

o desenvolvimento de uma nomenclatura e definições comuns para formar uma metodologia 

de triagem que, por si só, requer um programa formativo para os profissionais e criação de 

guias de auditorias que permitam a paridade na reprodução entre profissionais e os serviços 

onde se encontra implementada a mesma metodologia (GPT, 2021; OE, 2019b).  

Inicialmente, o profissional seleciona um fluxograma dos que se encontram no pro-

grama, tendo como ponto de partida a clínica sob a forma de um sinal ou sintoma. Seguida-

mente são selecionados discriminadores desse fluxograma no qual é selecionado o primeiro 

através da discriminação positiva, resultando desta análise uma prioridade clínica, sendo a 

avaliação realizada a partir da prioridade clínica mais elevada (GPT, 2021), como podemos 

compreender ao analisar a Figura 1 que seguidamente apresentamos.  
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Figura n º 1 – Tempos Alvo Previstos de Atendimento para as 5 Cores da Triagem 

de Manchester.  

 

Fonte: GPT (2021).  

Mostra-se relevante salvaguardar que a avaliação do doente deverá ser global e siste-

mática, defendendo o GPT que para realizar esta avaliação é necessário que o profissional de 

saúde tenha, pelo menos, 6 meses de experiência em serviços de urgência, bem como a com-

petência de comunicação com os doentes e estruturas que lhes dão apoio, nomeadamente a 

família (GPT, 2021). Salvaguarda ainda que este momento de triagem e priorização clínica 

deve desenrolar-se de forma tanto rápida como segura, o que acresce necessidade de compe-

tências profissionais às apresentadas anteriormente (OE, 2019b). 

Sendo este um serviço de SUMC em diversas situações se torna necessário transportar 

doentes para serviços de urgência de nível superior, com o objetivo de dar resposta às neces-

sidades dos doentes a partir de valências que não estão disponíveis nesta instituição. Os trans-

portes inter hospitalares mais comuns são realizados para Serviços de Urgência Polivalente 

com valências de neurocirurgia, plástica e reconstrutiva, gastroenterologia, nefrologia, cárdio 

torácica, cirurgia vascular e unidades de hemodinâmica. 

No serviço de urgência a equipa de coordenação do serviço realiza a distribuição se-

manal da equipa por turnos, através de um plano de trabalho no qual distribui os enfermeiros 
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pelos diferentes setores de trabalho ao longo dos turnos. Para realizar a distribuição da equipa 

tem-se em conta uma multiplicidade de critérios, entre os quais: a formação especializada, a 

experiência profissional no serviço em questão, a experiência e competências demonstradas 

em áreas e situações específicas e de maior complexidade relacionadas com o doente crítico, 

como é o caso da experiência em reanimação e trauma.  

No turno da manhã (que decorre entre as 8 horas e as 16:30 horas) e no turno da tarde 

(decorre entre as 16 horas e as 24 horas) conta-se com 13 enfermeiros, sendo que se distribuem 

pelo SUMC e SUPED da seguinte forma:   

• 1 Chefe de Equipa: Alocação hierárquica de 1 elemento que será res-

ponsável pela coordenação e organização de toda a equipa, quer de enfermagem 

quer de assistentes operacionais no turno em que se encontra. Deve ser distribuído 

a 1 enfermeiro detentor de especialidade, preferencialmente EMC (OE, 2019b), 

ou se não se encontrar nenhum neste turno, um enfermeiro perito neste serviço, 

com competências demonstradas. 

• 1 elemento de Sala de Observação. 

• 1 elemento de Balcão 1. 

• 1 elemento de Balcão 2: Desempenha funções na sala de emergência e 

reanimação. Este deverá ser um EE em EMC (OE, 2019b) ou, se nenhum dispo-

nível neste turno, deverá ser um enfermeiro com experiência e competências de-

monstradas na prestação de cuidados a doente crítico. 

• 1 elemento de Sala de Decisão Terapêutica. 

• 1 elemento de Especialidades e Evacuações: Este elemento assume a 

área de pequena cirurgia e ortopedia, ficando também responsável pelas transfe-

rências inter hospitalares de doentes urgentes/emergentes que possam ocorrer no 

seu turno.   

• 1 enfermeiro de Triagem. 
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• 1 elemento de 1º Contacto: Este elemento é não só a ponte de informa-

ção entre o serviço e os familiares/prestadores de cuidados dos doentes admitidos 

neste serviço, como também responsável por uma pré-triagem de doentes que 

apresentem a sintomatologia de Coronavirus Disease 2019 [COVID 19], encami-

nhando-os para a unidade correspondente antes da entrada no SUMC. 

• 2 elementos na unidade de COVID 19 de adultos.  

• 3 elementos para a urgência pediátrica: Sendo que um deles fica alo-

cado à unidade de COVID 19 Pediátrica.   

No turno da noite (decorrente entre as 23:30 horas e as 8:30 horas), a equipa de enfer-

magem é constituída por 8 enfermeiros:  

• 1 Chefe de Equipa. 

• 1 elemento de Sala de Observação. 

• 1 elemento de Balcão 1: Assume este posto, bem como a Sala de Decisão 

Terapêutica.  

• 1 elemento de Balcão 2. 

• 1 elemento de Especialidades e Evacuações. 

• 1 enfermeiro de Triagem: Assume também o 1º Contacto.  

• 2 elementos na unidade de COVID 19 de adultos. 

• 3 elementos para a urgência pediátrica: Sendo que um deles fica alo-

cado à unidade de COVID 19 Pediátrica. 

Este plano de trabalho de enfermagem, baseando-se numa metodologia de trabalho 

individual na qual cada elemento é responsável pela prestação de cuidados aos doentes aloca-

dos ao seu setor, não invalida a colaboração entre os elementos dos diferentes setores de tra-

balho, revelando-se esta colaboração mais evidente entre os setores de Balcão 1, Balcão 2 e 

Especialidades/Evacuações, recebendo todos eles a ajuda necessária por parte do Chefe de 

Equipa.  
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2 - INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 

Neste capítulo apresentaremos o enquadramento concetual e teórico que guiou o de-

senvolvimento desde o estágio até ao presente relatório, realizando uma abordagem teórica e 

analisando-a à luz do MMPBE e apresentando, posteriormente, a IPM desenvolvida ao longo 

do estágio a partir da Metodologia de Projeto.   

Sendo a Metodologia de Projeto o caminho para a resolução de problemas e aquisição 

de competências, desenvolvendo para este fim projetos em situações reais, diminuindo o hiato 

entre a teoria e a prática (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010), assumiu-se como uma forma para a 

obtenção e desenvolvimento de competências estabelecidas para esta UC Estágio e, conse-

quentemente, para a aquisição de competências na área da investigação e na prestação de cui-

dados especializados a doentes em situação crítica. Isto permite garantir a segurança dos do-

entes críticos, conduzindo à promoção da qualidade do SNS (AR, 2021; MS, 2015a), atin-

gindo-se critérios para a obtenção de Grau de ME a que esta formação académica se propõe.   

 

2.1- PROBLEMÁTICA: A SEGURANÇA DO DOENTE CRÍTICO NO TRANS-

PORTE INTRA HOSPITALAR  

A segurança é um dos conceitos que mais tem vindo a ser definido e trabalhado a nível 

global. A Organização Mundial de Saúde [OMS] emana em 2004 o documento World Alliance 

for Patient Safety (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2004), atualizado pelo “Global 

Patient Safety Action Plan 2021-2030 Towards Eliminating Avoidable Harm in Health Care” 

(OMS, 2021), visando enfatizar a segurança do doente como um objetivo estratégico, afirma-

ção corroborada pela declaração da Comissão Europeia no seu documento Patient Safety – 

Making it Hapen (Comissão Europeia [CE],2005). 
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Já a Direção Geral da Saúde [DGS] define a segurança de doentes como uma diminu-

ição para um número mínimo, quer de efeitos adversos, quer de quaisquer danos que se mos-

trem desnecessários, como consequência de cuidados de saúde que sejam aplicados aos doen-

tes, através da diminuição dos riscos e incidentes (Direção Geral da Saúde [DGS], 2012). 

Desta forma surge o Plano Nacional para a Segurança do Doente 2021-2026 [PNSD2126], 

que reforça que  

“A promoção da segurança do doente requer um esforço coordenado e per-
sistente de todas as partes interessadas e uma abordagem sistémica, contí-
nua e promotora da segurança e cultura de segurança, assente numa lógica 
não punitiva e de melhoria contínua.” (AR, 2021, p.96),  

enfatizando que este 

“... constitui-se como uma ferramenta de apoio a gestores de topo, lideran-
ças intermédias, CQS, gestores de risco e profissionais de saúde, exigindo 
um envolvimento ativo de responsabilidade de governação, coordenação e 
operacionalização nos diferentes níveis de cuidados, de modo a aumentar 
a segurança da prestação de cuidados de saúde, tendo presente o foco no 
doente e seus cuidadores.” (AR, 2021, p.98). 

Esta preocupação e responsabilização transversal assumem-se verticalmente, garan-

tindo a segurança dos doentes, ao mesmo tempo que confere preocupação com uma diversi-

dade de prismas da prestação de cuidados, caminhando no sentido da qualidade. Esta preocu-

pação com a qualidade não surge apenas na atualidade. Segundo alguns autores, existem re-

gistos da mesma desde a antiguidade com Hipócrates, passando pela “mãe” da enfermagem 

Florence Nightingale e até mesmo pelo cirurgião pioneiro Ernest Codman (Campos, Saturno 

& Carneiro, 2010). Para além desta referência à qualidade propagada no tempo, existe uma 

expansão perpendicular que envolve não só a moral e a ética como o prisma legal. Desde a 

Lei de Bases da Saúde, na qual se salvaguarda que a qualidade dos serviços é um fator a ter 

em conta na avaliação no SNS (AR, 2019b), passando pela Constituição da República Portu-

guesa na qual é salvaguardada a responsabilidade do estado e das instituições de garantir e 

adequar padrões de qualidade (AR, 2005). Também a OMS emana indicações que servem de 

base à construção da documentação a nível nacional pela DGS, da qual resulta o documento 

denominado Plano Nacional de Saúde, plano esse que assenta sobre 4 eixos estratégicos, sendo 

um deles a qualidade (DGS, 2015a).   
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Sendo a qualidade uma premissa a ter em conta na prestação de cuidados ao doente 

bem como na sua organização e gestão, torna-se essencial compreendê-la enquanto conceito. 

A OMS define-a como a garantia da prestação de cuidados de saúde seguros e centrados no 

indivíduo, sendo que estes deverão primar ainda pela sua eficácia, sentido de oportunidade, 

eficiência, equidade, com o objetivo de atingir os melhores resultados de saúde para os indi-

víduos e comunidades (OMS, 2006), conceito já anteriormente referido pelo Institute of Me-

dicine [IOM], o qual já havia em 1990 relacionado a qualidade dos resultados de saúde atin-

gidos pelos indivíduos com a obtenção da qualidade em saúde (Institute of Medicine [IOM], 

1990). A acessibilidade, equidade e obrigatoriedade de gestão de recursos existentes para a 

obtenção de um nível de excelência enquadrado nos padrões de satisfação das populações, são 

essenciais para a garantia da qualidade em saúde (AR, 2021; DGS, 2015a; MS, 2015a).  

Sendo os enfermeiros parte essencial da equipa multidisciplinar que presta cuidados 

de saúde aos doentes que recorrem a instituições de saúde, tendo estes como dever o desem-

penho das suas funções baseados em conhecimento científico e técnico atualizado e que visem 

o respeito pela vida e dignidade humana, através de medidas que promovam a qualidade dos 

cuidados que prestam (AR, 2015a), torna-se pertinente desenvolverem ações que garantam a 

qualidade clínica e organizacional, através do aumento da adesão a normas de orientação clí-

nica que assegurem a segurança dos doentes, monitorizando as ações desenvolvidas a nível 

das instituições (MS, 2015b).  

Na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 [ENQS1520] é definida 

qualidade em saúde como, 

 “a prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um nível profissio-
nal ótimo, que tem em conta os recursos disponíveis e consegue adesão e 
satisfação do cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às necessida-
des e expetativas do cidadão” (MS, 2015b, p.13551), 

defendendo a OE que é fulcral na prática dos cuidados, uma vez que salvaguarda aqueles que 

são os interesses dos doentes, os quais são alvo da prestação de cuidados de enfermagem, 

concomitantemente com a salvaguarda dos direitos e deveres da profissão (AR, 2015a, 

p.8060). 
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Existem autores que enfatizam qualidade como a existência de atributos aceites soci-

almente que devem incorporar a experiência holística e multifacetada de saber ser e saber 

fazer (Larrabee, 2011), englobando aqueles que são os conceitos de beneficência, prudência, 

justiça e valor, imprimindo no caminho da obtenção de qualidade em saúde uma obrigação 

ética e moral de todos os profissionais (Larrabee, 2011).  

Desta forma, compreende-se a relação estreita entre qualidade dos cuidados e a segu-

rança dos doentes, pois só prestando cuidados de saúde seguros através de implementações 

institucionais de projetos de melhoria contínua de qualidade, será possível obter a segurança 

dos doentes, nomeadamente do doente crítico, no qual se deve especialmente investir e salva-

guardar a prevenção, vigilância e implementação de medidas que garantam a salvaguarda da 

sua segurança (Moreno, Rhodes & Donchin, 2009).  

Esta centralização nos sistemas e processos numa cultura de segurança, em detrimento 

do enfoque nos agentes diretos da prestação de cuidados em saúde, é referida como o caminho 

para a implementação de projetos nesta área (Fragata, 2011). É necessário por isso, alterar o 

paradigma existente na prática mais tradicional o qual tem por base a intuição, a experiência, 

opinião e o raciocínio fisiopatológico, para uma Prática Baseada em Evidência [PBE] que 

englobe um pensamento crítico de colocação constante de interrogações, através do desenvol-

vimento da investigação clínica com pesquisa científica e acessibilidade aos resultados da 

investigação. 

Segundo o REPE (OE, 2012), Enfermagem é definida como uma profissão de saúde 

na qual a prestação de cuidados de saúde aos indivíduos pretende uma melhoria de qualidade 

de vida, através da exponenciação daquela que é a sua capacidade funcional de forma efetiva 

e o mais breve possível. Desta forma os enfermeiros apresentam-se como profissionais deten-

tores de cursos legalmente reconhecidos, certificando-lhes competências científicas, técnicas 

e humanas para desenvolver atividade na prestação de cuidados de enfermagem (OE, 2012), 

cuidados esses que ao envolver uma pessoa ou grupo de pessoas devem ter em conta que estes 

se enquadram num quadro de crenças, valores e desejos, influenciados por um ambiente em 

que se inserem e desenvolvem, tendo como foco a promoção dos projetos de saúde individual. 
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Assim devemos ter em conta e considerar os conceitos basilares de Saúde, Pessoa e Ambi-

ente que conferem a individualidade e respeito no caminho da obtenção da qualidade. Saúde 

refere-se ao 

 “... estado e, simultaneamente, a representação mental da condição indivi-
dual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e 
espiritual ... trata-se de um estado subjetivo; portanto, não pode ser tido 
como conceito oposto ao conceito de doença.” (OE, 2001, p.8),  

enquanto que a Pessoa é definida como 

“... ser social e agente intencional de comportamentos baseados nos valo-
res, nas crenças e nos desejos da natureza individual, o que torna cada pes-
soa num ser único, com dignidade ... própria e direito a autodeterminar-se. 
Os comportamentos da pessoa são influenciados pelo ambiente no qual ela 
vive e se desenvolve... é também centro de processos não intencionais.” 
(OE, 2001, p.8,9).  

No que respeita ao Ambiente é referente ao local  

“...no qual as pessoas vivem e se desenvolvem é constituído por elementos 
humanos, físicos, políticos, económicos, culturais e organizacionais, que 
condicionam e influenciam os estilos de vida e que se repercutem no con-
ceito de saúde.” (OE, 2001, p.9-10),  

devendo os profissionais de enfermagem centrar a sua atuação na relação Pessoa/Ambiente. 

O enfermeiro deve ter em conta estes conceitos na prestação de cuidados aos indiví-

duos de forma transversal, satisfazendo os padrões de qualidade de enfermagem. Estes pa-

drões dizem respeito à satisfação do cliente ao qual presta cuidados através da promoção da 

sua saúde, prevenção de complicações, maximizando o bem-estar e autocuidado e colabo-

rando com o cliente na sua readaptação funcional, tendo em conta a responsabilidade a nível 

da organização e gestão dos cuidados de enfermagem, com o objetivo de atingir a excelência 

na prestação desses cuidados (OE, 2001). 

Após esta reflexão envolvendo os conceitos de segurança e qualidade numa diversi-

dade de perspetivas que se encontram na dinâmica da prestação de cuidados ao doente, con-

cluímos que para desmistificar e simplificar o processo de compreensão desta dinâmica se 

deva apostar na formação dos profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados, 
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assim como a nível da gestão, utilizando o conhecimento científico mais atualizado por forma 

a gerir o risco garantindo a qualidade.  

Sendo o serviço de urgência uma porta de entrada na entidade em questão, recebe 

muitas vezes doentes que apresentam disfunção, doença ou lesão crítica e até falência de órgão 

e/ou sistemas, vendo a sua sobrevivência depender de cuidados especializados, evitando assim 

correrem risco de deterioração (NHS Foundation Trust [NHS], 2015; Tisherman et al., 2013; 

OM, 2008). Ao longo dos anos diversas entidades têm procurado definir o que é um doente 

crítico e quais as caraterísticas que estes apresentam, bem como as necessidades de prestação 

de cuidados inerentes aos mesmo. Uma das entidades que mais se tem dedicado a este tema é 

a Intensive Care Society [ICS] que veio estabelecer níveis de cuidados para doentes críticos 

adultos, por forma a facilitar a sua identificação, assim como as suas necessidades, permitindo 

ajustar e direcionar a atuação dos profissionais de saúde na assistência a estes doentes. Desta 

forma a ICS estabelece 4 níveis, sendo que o doente crítico, ou seja, o doente a que se destina 

esta IPM, se centra nos níveis 2 e 3 de cuidados críticos para doentes adultos (Intensive Care 

Society [ICS], 2019), como podemos analisar na Tabela nº1 que se segue.  

Tabela n º 1 – Níveis de Cuidados Críticos para Doentes Adultos.  

Níveis de Cuidados Críticos para Doentes Adultos   

Nível 0 Doentes cujas necessidades de cuidados podem ser respondi-
das por meio de cuidados standart de num hospital. 

Nível 1 

Doentes em risco de deterioração ou aqueles recentemente 
realocado de níveis superiores de cuidados, cujas necessida-
des de cuidados podem ser respondidas num serviço com 
aconselhamento adicional e apoio da equipa de cuidados in-
tensivos (especializada / competente). 

Nível 2 

Doentes que requerem observação ou intervenção mais espe-
cífica incluindo suporte para um único órgão em falha, cui-
dados pós-operatórios e aqueles que migram de níveis supe-
riores de cuidados. 

Nível 3 

Doentes que requerem suporte respiratório (avançado ou bá-
sico) juntamente com suporte para pelo menos dois sistemas 
de órgãos. Este nível inclui todos os doentes complexos que 
requerem suporte para falência de múltiplos órgãos. 

Fonte: Adaptado de Levels of Critical Care for Adult Patients (ICS, 2019)    
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Assumindo e compreendendo a complexidade expressa destes doentes, entende-se que 

estes tenham necessidade de realização de exames de diagnóstico e terapêutica específicos, 

assistência especializada e até necessidade de intervenção cirúrgica, podendo-nos referir as-

sim à necessidade de um nível assistencial superior (OE, 2018; OM, 2008). Para que seja 

possível dar resposta a estas situações torna-se necessário transportar os doentes entre serviços 

e, possivelmente, entre hospitais, tendo em atenção os riscos que este momento acarreta (OM, 

2008). Desta forma é necessário ponderar-se os riscos/benefícios que o transporte implica, 

quer para o doente crítico, quer para a equipa que o realiza, nomeadamente EE em EMC, dado 

que estes são capacitados de competências para responder  

“... eficazmente ao mobilizar conhecimentos e habilidades na identificação 
da intervenção especializada, na conceção, implementação e avaliação do 
plano de intervenção, numa parceria de cuidar promotora da segurança e 
da qualidade dos cuidados.” (OE, 2018, p.19360), 

Importa por isso entender que doente crítico se refere, segundo a OE (2018), à pessoa 

em situação crítica em falência, ou eminência de falência, de funções vitais e que requer meios 

avançados de vigilância, monitorização e terapêutica para que seja assegurada a sua sobrevi-

vência (OE, 2018), exigindo que os cuidados de enfermagem sejam prestados de forma con-

tínua e altamente qualificada, por forma a dar resposta às necessidades de manutenção das 

funções vitais e prevenindo complicações que possam restringir a sua recuperação total (OE, 

2018).  

 

2.2- ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL  

No âmbito deste trabalho escolhemos utilizar o MMPBE de June H. Larrabee (2011), 

na revisão mais recente, para o desenvolvimento da IPM como caminho para o desenvolvi-

mento de competências enquanto EE em EMCPSC, modelo esse que desenvolvemos segui-

damente. 

O seguinte capítulo destina-se também a uma conceptualização sobre a qualidade em 

saúde e segurança dos cuidados ao doente crítico, propósitos sobre os quais recaiu a linha de 

investigação adotada no TIH ao doente crítico.   
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2.2.1- Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência  

Estabelecer conceitos é o ponto de partida para um processo de investigação, devendo 

este ser um processo ordenado de formulação de ideias por forma a que possa ser possível 

esclarecer e fundamentar uma temática, com o objetivo de clarificar aquele que é o objeto de 

estudo (Fortin, 1999), tornando-se a fonte de aquisição de ideias do investigador. Neste sen-

tido a prestação de cuidados de enfermagem diária pretende desenvolver conhecimentos es-

pecíficos e domínio desse mesmo corpo de conhecimentos, compreendendo-se a necessidade 

de estabelecimento de fenómenos que fazem com que enfermagem seja encarada como uma 

ciência e disciplina, traduzindo-se assim numa profissão (Meleis, 2012).   

Para o desenvolver de uma Enfermagem Especializada torna-se fundamental a utiliza-

ção da PBE, destacando-se modelos como o Modelo de Iowa para a PBE (Satterfield et al., 

2009), o Modelo de PBE para Enfermeiros de Reavy e Tavernier (2008) ou o Modelo de 

Cuidados de Saúde Baseados na Evidência do Joanna Briggs Institute (Pearson et al., 2005), 

sendo que o modelo escolhido de Larrabee, o MMPBE, se destaca por resumir e interligar de 

forma funcional os diferentes conceitos dos modelos anteriores já testados clinicamente e que 

se revelaram pertinentes.   

June H. Larrabee enfermeira que se licenciou na Medical College of Georgia, conde-

corada Mestre pela Boston University School of Nursing e honorificada doutorada pela Uni-

versity of Tenesse na área da EMC centrando o desenvolvimento da sua carreira na PBE e 

qualidade nos cuidados, tendo criado e publicado dois modelos teóricos, o Modelo Teórico da 

Qualidade e o MMPBE.  

Numa versão inicial do MMPBE, a fundamentação baseava-se na pesquisa na litera-

tura sobre aspetos teóricos e empíricos da mudança, o recurso à pesquisa e a PBE (Larrabee, 

2011; Rosswurm & Larrabee, 1999), tendo este sido posto em prática e avaliado pelos autores 

originais, sendo depois aplicado por enfermeiros e outros profissionais em diversas situações. 

Os autores, ao desenvolver e testar o MMPBE, concluíram que os profissionais se deparavam 

com dificuldades em resumir os dados empíricos obtidos, bem como na incorporação de alte-

rações na prática de cuidados. Averiguaram ainda que existia uma prática baseada num raci-

ocínio interativo e crítico, promotor do desenvolvimento da investigação em enfermagem, em 

detrimento da prática baseada unicamente na intuição, resultante da experiência individual e 
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de processos assentes na opinião pessoal (Rosswurm & Larrabee, 1999). Desta forma mos-

trou-se necessária efetuar uma revisão para que os programas de melhoria contínua pudessem 

ser aperfeiçoados e nos quais se integrassem conceitos e orientações relacionadas com a qua-

lidade dos cuidados de enfermagem (Larrabee, 2011).   

No MMPBE, Larrabee define a PBE como o exercício profissional o qual cimenta a 

tomada de decisão na clínica e na melhor evidência, resultante esta da pesquisa sistematizada 

e organizada, assegurando-se que os valores do doente, não só não são esquecidos, como são 

integrados no processo (Larrabee, 2011; Reavy & Tavernier, 2008). Neste modelo as altera-

ções da prática deverão ter como base a combinação entre a experiência clínica com expressão, 

assim como a identificação e análise crítica daqueles que são os dados obtidos e de uma pes-

quisa adequada. É esta sinergia que vai estimular uma tomada de decisão clínica mais concreta 

e adequada, resultando numa melhoria da qualidade e segurança do doente crítico, sendo pos-

sível atingir cuidados em saúde individualizados, assertivos e seguros (Larrabee, 2011).   

Enquanto os enfermeiros na sua prática diária tem uma representação horizontal na 

qual desenvolvem e potenciam os processos de tomada de decisão para melhorar os padrões 

dos cuidados de enfermagem e, consequentemente, a segurança e a qualidade dos cuidados 

individualizados (Larrabee, 2011; Rosswurm & Larrabee, 1999) os líderes de enfermagem, 

assumem um papel de responsabilidade na supervisão desses mesmos cuidados e na gestão de 

recursos implicados por forma a exponenciar os resultados para o doente, promovendo a apli-

cação da PBE por parte das equipas que encabeçam. Estes líderes fazem parte da verticalidade 

deste modelo que confere responsabilidade desde os líderes de enfermagem até aos órgãos de 

direção e gestão institucional, devendo ser um exemplo para as equipas, fomentar a motivação 

das mesmas para a mudança e a melhoria na construção de serviços e instituições que baseiem 

o seu desempenho na obtenção da excelência (Larrabee, 2011). Para que este modelo obtenha 

sucesso na sua implementação é necessário ter em conta que existe a necessidade de aprendi-

zagem e aquisição de competências por parte dos enfermeiros, por forma a conseguirem ope-

racionalizar os processos de mudança, tendo as instituições responsabilidades na formação 

destes (Larrabee, 2011).   

O MMPBE de Larrabee abrange 6 etapas progressivas, uma vez que sempre que se 

revela necessário existe a possibilidade de voltar a etapas anteriores, não esquecendo que são 
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as ações englobadas em cada etapa que vão originar as ações da outra (Larrabee, 2011). Re-

sumidamente estas etapas aglomeram:   

Etapa 1 – Avaliar a necessidade de mudança da prática: Nesta etapa pretende-se 

identificar e incluir as partes interessadas [Stakeholders] no problema, obter dados internos 

sobre aquela que é a prática atual e estabelecer uma comparação com os dados externos, com 

o objetivo de validar a necessidade de mudança, nomear de forma clara o problema e interligá-

lo com intervenções e resultados. Nesta etapa propõe-se a utilização de instrumentos como o 

brainstorming e instrumentos de colheita de dados.  

Etapa 2 – Localizar as melhores evidências: Esta etapa é referente à identificação 

daquela que se mostra a mais relevante evidência existente na atualidade, utilizando para isso 

um adequado planeamento da metodologia de pesquisa, bem como adequada definição dos 

instrumentos de avaliação e análise crítica, fontes e metodologia de organização dos resulta-

dos a integrar, sendo exemplos desses as tabelas para recolha de dados.   

Etapa 3 – Fazer uma análise crítica das evidências: São aplicados os instrumentos 

de avaliação e análise anteriormente aferidos, realizada uma síntese da evidência por forma a 

avaliar a sua qualidade, viabilidade, bem como os benefícios e riscos da sua aplicação e in-

clusão na prática clínica.   

Etapa 4 – Projetar a mudança na prática: Apresenta a definição da modificação 

sugerida, nomeando recursos e valências necessárias e planeando as estratégias de implemen-

tação bem como a sua avaliação.   

Etapa 5 – Implementar e avaliar a mudança da prática: Diz respeito à implemen-

tação e operacionalização do plano que se definiu, a avaliação à qual devem ser submetidos 

os processos, resultados e implicações monetárias. Compreende ainda a apreciação, as con-

clusões e recomendações propostas.   

Etapa 6 – Integrar e manter a mudança na prática: A última fase diz respeito à 

comunicação da mudança aos Stakeholders, introdução e implementação da nova prática as-

sim como a sua conveniente monitorização quer a nível de processo quer de resultados. É 
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nesta fase que se deve inserir a disseminação dos resultados obtidos com o projeto, como 

podemos visualizar esquematicamente em seguida na Figura 2.  

Figura n º 2 – Esquema do Modelo para a Mudança da Prática Baseada em Evidência. 

 
Fonte: Adaptação de Larrabee (2011) 

O MMPBE, para além de ser analisado em si próprio, foi submetido à avaliação pela 

sua significância, consistência interna, parcimónia, adequação pragmática e testabilidade, ou 

seja, pelos critérios de Fawcett (2005). Esta significância é conferida, não só pelo reconheci-

mento da autora e seu trabalho na área, como pelo facto de ser um modelo centrado no doente, 

que incentiva a investigação, utilizando a PBE como caminho para atingir cuidados de saúde 

de qualidade potenciando os resultados dos doentes, enaltecendo a relevância para a disciplina 

do conhecimento que é a enfermagem. Este modelo, pela sua apresentação clara e estruturada 

por etapas com conteúdo concreto, com interligação entre si descrita de forma percetível com 

consistência semântica, confere-lhe consistência interna e parcimónia. No que respeita à sua 

adequação pragmática e testabilidade, após ser aplicado numa diversidade de realidades, de-

monstra ser um modelo favorável para as mudanças na prática clínica e resolução de proble-

mas efetivos e reais (Larrabee, 2011; Fawcett, 2005).  
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A sua apropriação à prestação de cuidados ao doente crítico, utilidade para a linha de 

investigação planeada e prática clínica que se mostra necessária desenvolver no contexto clí-

nico em questão, foi escolhido como modelo orientador para a IPM a desenvolver. Para além 

deste ponto referente à sua adequação nas diversas perspetivas deste trabalho, existe ainda um 

paralelismo com as metodologias de investigação nas quais se baseiam as revisões da evidên-

cia, integrativas e sistemáticas, em que as etapas constituintes se articulam de forma congru-

ente. Congruência essa, que pode ser também encontrada na construção da metodologia de 

projeto. Estas metodologias são concomitantes naquela que é a tentativa de resolução de uma 

problemática utilizando ferramentas de investigação (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

2.2.2- O Transporte Intra Hospitalar do Doente Crítico 

Segundo a Australasian College for Emergency Medicine [ACEM], a Australian and 

New Zealand College of Anaesthetists [ANZCA] e o College of Intensive Care Medicine of 

Australia and New Zealand [CICM] (2015), o TIH refere-se ao transporte de um doente de 

um serviço para outro dentro do mesmo hospital.  

Estudos como os de Winter (2010) revelaram que, apesar da aplicação de normas e 

protocolos, em 44% dos transportes ocorreram eventos adversos, destacando-se como mais 

comuns: os de origem cardiovascular como arritmias, hipotensão e hipertensão; do foro res-

piratório, sendo enaltecida a diminuição da saturação periférica de oxigénio, obstrução ou 

deslocamento tubo endotraqueal; neurológicos como o aumento da pressão intracraniana; com 

equipamentos, nomeadamente a perda de energia da bateria ou fornecimento de oxigénio; 

humanos dos quais se destacam as configurações inadequadas de ventilação mecânica ou 

transporte do doente errado (Knight et al., 2015; Nakayama et al., 2012; Fanara, Manzon, 

Barbot, Desmettre & Capellier, 2010; Papson, Russell & Taylor, 2007). A OM (2008) reforça 

os riscos para o doente e para o processo de transporte, salientando a hipóxia, a hiper / hipo-

cápnia, a instabilidade hemodinâmica, a hipertensão intra-craneana, situações de lesão verte-

bro-medular agravada e qualquer situação que leve ao agravamento da situação clínica do 

doente sem que o transporte para o serviço de destino possa trazer uma melhoria aparente.   

A transferência de um doente crítico entre diferentes serviços, exige por isso das equi-

pas cuidado e rigor na preparação, monitorização do doente e cooperação entre os elementos 

das equipas, de forma a manter uma estabilidade e otimização, nomeadamente no que respeita 
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à sedação, analgesia e consequentemente a segurança do doente. O processo de transporte e 

transferências entre macas exige movimentação, movimentação essa que por si só é geradora 

de dor e desconforto para o doente e contribui para um estado mais desperto e agitado destes 

doentes. A dor, desconforto e agitação geram instabilidade hemodinâmica, aumentando desta 

forma a dificuldade do processo do TIH em si e exponenciando os riscos já inerentes ao 

mesmo (Johnston, Franklin, Rigby, Bergman & Davidson, 2016).   

Tudo isto exige das equipas de prestadores de cuidados conhecimentos teóricos, capa-

cidade de antecipação, planeamento e treino, para lhes ser possível contornar situações de 

risco salvaguardando a segurança destes doentes. Para assegurar a segurança torna-se assim 

necessário planear, planeamento esse que segundo a OM (2008) deve ser feito tendo em conta 

as 3 fases do transporte de doentes críticos.  

Primeiro a fase de decisão, a qual é da responsabilidade compartilhada entre o médico 

assistente, chefe de equipa e diretor de serviço e na qual devem ser tidos em conta os riscos 

para o doente e processo de transporte, riscos esses que se encontram supracitados (OM, 

2008). 

A fase seguinte diz respeito à fase de planeamento a qual é da responsabilidade tanto 

da equipa médica como de enfermagem, em que ambas devem ter em conta a coordenação 

das equipas dos serviços envolvidos, comunicação com o serviço de destino, estabilização do 

doente e estabelecimento de manutenção fisiológica que se considera necessária para o caso 

específico deste doente, constituição da equipa de transporte e o meio de efetivação do mesmo, 

disponibilidade de equipamento e medicação essenciais ao tipo de transporte, características 

do transporte, documentação necessária e estabelecidas complicações espectáveis da soma das 

variáveis (OM, 2008). A OM (2008), entre todos os momentos e procedimento envolvidos, 

sublinha a passagem do doente de maca, os primeiros 5 minutos de transporte e transporte 

com mais de 30 minutos como os períodos de maior risco, sendo essencial que se tenha em 

atenção os riscos de extubação endotraqueal, a perda de acessos venosos, a reserva de oxigé-

nio, a avaria de ventilador de transporte, os incidentes com drenos torácicos e as baterias de 

equipamentos, como situações de maior prevalência (OM, 2008). 

Por último, encontramos a fase de efetivação como uma responsabilidade partilhada 

entre a equipa de transporte e os médicos que decidiram a circunstância do mesmo, sendo que 
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as equipas ao planearem devem ter em conta que durante este período a qualidade dos cuida-

dos não deverá ser inferior à do serviço de origem, antes pelo contrário, assumindo-se a me-

lhoria da vigilância para evitar eventos adversos e concomitantemente da segurança e quali-

dade dos cuidados prestados (OM, 2008).   

Para que no transporte de doentes críticos se garanta o maior nível de segurança, por 

todas as variáveis envolvidas e complexidade do processo, apela-se à qualificação técnica dos 

profissionais envolvidos no mesmo. Esta qualificação, segundo a OM (2008), prende-se quer 

com a formação dos mesmos, quer com a experiência clínica, demonstrando-se essencial a 

garantia da formação das equipas envolvidas no transporte de doente crítico, tanto de Suporte 

Avançado de Vida [SAV] como de Suporte Avançado de Trauma [SAT] (OM, 2008). O do-

ente crítico em contexto de Serviço de Urgência [SU] tem como possíveis destinos de TIH, os 

serviços de Unidades de Cuidados Intensivos, Imagiologia e BO. Para que seja possível dar 

resposta às necessidades específicas dos doentes críticos, nomeadamente no que respeita a 

procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, apesar deste transporte ter o objetivo de melho-

rar a prestação de cuidados, é necessário ter sempre em conta o risco de instabilidade que pode 

advir deste momento, sendo impreterível que se antecipem as complicações passíveis de ocor-

rer. Centrando-nos na preparação do TIH, deve ser tida em conta a coordenação dos serviços, 

a equipa que realiza o transporte, o equipamento e a monitorização necessária para aumentar 

a segurança do transporte.  

Coordenação: Necessário o contacto com o serviço de destino por forma a assegurar 

que este está pronto para receber o doente em questão. O transporte deve ser acompanhado 

pelo médico assistente, caso este transporte seja feito por uma equipa diferente, como é o caso 

de equipa de TIH, deve ser feita a transmissão de informação relativa ao doente, sendo esta 

da responsabilidade do médico assistente. É, no entanto, pertinente salvaguardar que a res-

ponsabilidade da transmissão de informação entre equipas de enfermagem é da responsabili-

dade dos enfermeiros e, como tal, deve ser efetivada por estes. Esta coordenação é ainda de 

maior importância quando falamos de doentes com necessidades especiais, como o caso de 

doentes com isolamento respiratório ou de contacto, para permitir que os elementos do serviço 

de destino garantam as medidas de isolamento, sendo aconselhado planear-se a sua execução 

no final das atividades programadas do serviço de destino, assumindo que a intervenção para 
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a qual se transporta o doente não é emergente. Finalmente registar todos os dados relativos ao 

doente durante o TIH.  

Equipa: A National Health Service [NHS] (2015), ICS (2009) e em Portugal a OM 

(2008) salientam os papéis de responsabilidade das equipas de prestação de cuidados a estes 

doentes. Desta forma estabelece-se que cabe à enfermeira chefe e chefe de turno garantir que 

o doente seja acompanhado por uma equipa de enfermagem devidamente treinada para a trans-

ferência, garantindo a disponibilidade e funcionamento de equipamentos necessários ao passo 

que cabe à equipa a responsabilidade do doente durante a transferência até ao handover ao 

pessoal do serviço de destino, se for o caso. É também a equipa responsável pela competência 

clínica pessoal apropriada para esta função, por verificar se todos os equipamentos e medica-

mentos necessários são administrados e pela conclusão do registo de transferência de cuidados 

(NHS, 2015). A constituição destas equipas deve ser concordante com critérios objetivos con-

soante as necessidades de monitorização, vigilância e cuidados ao doente. Para isso Etxebarria 

et al. (1998) escreve um artigo para o European Journal of Emergency Medicine no qual 

propõe uma avaliação que serviu de base à OM para a construção de um documento para 

avaliação para o TIH no qual podemos verificar que, para transportar um doente com neces-

sidade de intervenção urgente ou emergente, serão sempre necessários médico e enfermeiro. 

Algo que é corroborado pela ACEM, ANZCA e CICM (2015) que estabelecem que a equipa 

de transporte deve ser constituída por, pelo menos, 1 enfermeiro devidamente qualificado e 1 

médico com as competências e treino específicos necessários para o transporte em questão, 

salvaguardando que apesar de a maioria dos transportes intra hospitalares não ser realizada 

por equipas especializadas para o efeito, os princípios do transporte são semelhantes aos do 

transporte inter hospitalar. Estas sociedades nas Guidelines que emanam em 2015 salvaguar-

dam que cada equipa deve estar familiarizada com o equipamento necessário para o transporte, 

bem como apresentar experiência e competências na proteção das vias aéreas, ventilação, res-

suscitação e outros procedimentos de emergência (ACEM, ANZCA & CICM, 2015), corro-

borando as afirmações da OM explanadas anteriormente no que respeita à especialização for-

mativa das equipas.  

Equipamento: As equipas que efetivam o transporte devem assegurar-se da necessi-

dade e funcionalidade de todo o equipamento necessário para o TIH. Neste devem ter em 

conta o monitor de transporte com alarmes regulados às necessidades de monitorização; o 
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material para entubação endotraqueal, do qual deve constar 1 tubo endotraqueal adequado ao 

doente e 1 insuflador manual com válvula de Pressão Positiva no final da Expiração [Positive 

End-Expiratory Pressure - PEEP]; uma fonte de oxigénio com capacidade para o tempo de 

transporte previsto acrescido de 30 minutos; um ventilador de transporte o qual permita mo-

nitorização de volume/minuto e da pressão  da via aérea, bem com PEEP e Fração Inspirada 

de Oxigénio, sendo possível regular e definir alarmes; fármacos de ressuscitação; perfusões 

administradas por seringas ou bombas infusoras salvaguardando o nível de bateria; medicação 

adicional que possa ser necessária administrar. Esta medicação passa, muitas vezes, por anal-

gesia e/ou sedação. Autores como Singh, MacDonald & Anghari (2015) comprovam que em 

doentes críticos estas não devem ser interrompidas desnecessariamente durante o transporte, 

apesar deste facto se verificar. Os autores apontam como fatores facilitadores deste risco a 

instabilidade do doente e o treino inadequado do prestador de cuidados (Singh, MacDonald & 

Anghari, 2015). No que respeita à instabilidade do doente, esta pode ser minimizada e/ou 

controlada através da administração segura e controlada de analgesia e sedação, uma vez que 

reduz a exigência de oxigénio por parte do miocárdio, diminuindo o trabalho respiratório e 

reduzindo as respostas metabólicas e hormonais características da situação do doente crítico. 

Apesar de existirem checklists para assegurar a segurança do doente crítico no que respeita a 

medicação em transporte, alguns autores defendem ser necessária ainda recomendações de 

boas práticas para uniformizar procedimentos (Johnston, Franklin, Rigby, Bergman & David-

son, 2016). Devem as equipas ainda responsabilizar-se pela mala de transporte, caso esta 

exista na instituição. A OM (2008) preconiza a salvaguarda da existência de um conjunto de 

equipamentos, nomeadamente de uma mala de transporte, no local onde se realiza o maior 

número de transportes intra hospitalares. Dever-se-á ter em atenção que a constituição da mala 

deve estar em condições de ser utilizada em qualquer altura, pelo que se sugere que no final 

de cada utilização a equipa responsável pela sua utilização faça uma revisão e se responsabi-

lize pela sua reposição, garantindo os stocks. No entanto a existência desta mala é da respon-

sabilidade de cada instituição. Devem ainda estar disponíveis 1 aspirador e 1 carro de emer-

gência com desfibrilhador num tempo médio de quatro minutos. Todos os dispositivos ou 

medicamentos imediatamente não essenciais, como diuréticos, devem ser descontinuados du-

rante o TIH, a fim de simplificar o processo de transferência.  
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Monitorização: A OM (2008) no documento que se destina às recomendações para o 

transporte de doentes críticos, subdivide a monitorização em 3 níveis. A de Nível 1 com ca-

rácter obrigatório da qual deve constar a monitorização contínua com registo periódico, a fre-

quência respiratória, da Fração Inspirada de Oxigénio, oximetria de pulso, eletrocardiografia 

contínua, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, pressão da via aérea e capnografia 

em doentes com ventilação mecânica. A de Nível 2 com carácter fortemente recomendado, da 

qual constam a medição contínua da pressão arterial invasiva nos doentes que sejam conside-

rados instáveis e eletrocardiografia que permita deteção de arritmias. E por fim a de Nível 3 

sendo considerada a ideal, acrescentando a medição contínua ou intermitente da pressão ve-

nosa central, a medição da pressão da artéria pulmonar assim como a medição da pressão 

intracraniana.   

Por forma a sistematizar, e centrando-nos no período de preparação para o TIH sobre 

o qual recairá a incidência da IPM. Antes do transporte todo o pessoal envolvido deverá ser 

dispensado de outras obrigações, formando a “equipa de transporte”, sendo impreterível a 

estabilização do doente para evitar exponenciar os riscos inerentes, quer à situação clínica, 

quer ao processo de transporte em si. Devem ser reunidos todos os equipamentos necessários, 

segundo as diretrizes e os estudos já analisados; os dados do doente, nomeadamente antece-

dentes, alergias, medicação, situação clínica, etc. Esta suma de dados vai possibilitar um han-

dover completo no serviço de destino, de forma a ser assegurada a continuidade dos cuidados 

adequados e seguros; a monitorização do doente concordante com as necessidades, através da 

garantia da funcionalidade e regulação dos alarmes, reavaliação da estabilidade do doente, 

avaliação dos sinais vitais, segurança dos cateteres e drenagens durante todo o procedimento, 

mais atentamente nos períodos de transferência de maca. É nestes momentos de transferência 

que deve ser tida em conta a situação do doente, não invalidando a garantia do conforto do 

mesmo, devendo planear-se a rota a ser seguida por forma a diminuir o tempo de transporte e 

assegurar o mínimo de perdas de tempo possível, por exemplo, garantindo a disponibilidade 

de elevadores para o TIH. Outro aspeto a considerar na salvaguarda temporal prende-se com 

a validação da comunicação do serviço de partida com o serviço de destino, informando-se os 

responsáveis e definindo-se a hora de chegada, permitindo que as equipas de destino garantam 

as condições necessárias à agilização da admissão do doente. Esta comunicação e agilização 

vai diminuir a probabilidade de ocorrência de erros que exponenciem os já passíveis de ocorrer 
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durante o TIH de doentes complexos, do ponto de vista de estabilização hemodinâmica, como 

é o caso do doente crítico.  

O doente crítico em contexto de SU requer muitas vezes intervenção cirúrgica, o que 

torna necessário o seu TIH para o BO. O desafio será o de garantir que existe uma equipa 

detentora de conhecimentos atualizados e experiência especializada que permita uma ade-

quada prestação de cuidados aos doentes cirúrgicos em estado crítico, garantindo a diminuição 

dos riscos e efeitos adversos, garantindo a segurança e a qualidade dos cuidados prestados.  

2.2.3- Estratégias para o Transporte Intra Hospitalar do Doente Crítico do Ser-

viço de Urgência para o Bloco Operatório 

Knight et al. (2015) demonstram nos seus estudos que existem vários fatores e riscos 

que o enfermeiro deve ter em conta, exigindo por isso uma atuação com uma visão experiente 

e treinada com a capacidade de analisar, prever e atuar de forma assertiva e eficaz. Dentro 

destes fatores podemos encontrar o risco de “Não existência de Checklists” que favoreçam a 

segurança do TIH (Knight et al., 2015). Sendo a segurança, tanto dos doentes como dos pro-

fissionais, o principal objetivo ao longo de todo o período do transporte (OM, 2008) e que os 

acidentes são resultado de erros humanos em conjunto com erros organizacionais e de estru-

turas, é por isso imprescindível um estabelecimento de diretrizes no que respeita à melhoria 

do TIH de doentes críticos (Papson, Russell & Taylor, 2007; Shirley & Bion, 2004; Sfez & 

Serezat, 2001).  

O doente cirúrgico é um doente que, apesar de ser submetido a um ato visto como 

preventivo da perda de vida ou de um órgão/membro, também se encontra associado a eleva-

dos níveis de complicações e morte (Haynes et al., 2009).  

Diversos autores e sociedades indicam e propõem as checklists padronizadas como 

ferramentas potenciadoras de benefício (ICS, 2019; ACEM, ANZCA & CICM, 2015; Quenot 

et al., 2012; Papson, Russell & Taylor, 2007; Stevenson, Fiddler, Craig & Gray, 2005; Shirley 

& Bion, 2004) diminuindo as complicações que podem advir do processo de TIH bem como 

da complexidade do doente crítico cirúrgico.   
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A aplicação de checklists fez diminuir taxas de complicações bem como a taxa de 

mortalidade, o que nos pode indicar que a utilização destas leva a uma melhoria da segurança 

do doente em diversos ambientes clínicos (Haynes et al., 2009), nomeadamente no doente 

crítico preparado para intervenção cirúrgica. Estas listas de verificação permitirão verificar 

diversos fatores que possam influenciar o resultado final, com o objetivo de reduzir o risco 

associado ao processo, no caso a redução do risco inerente ao transporte do doente crítico 

cirúrgico. São exemplos destas listas de verificação, desenvolvidas para auxiliar na imple-

mentação dos protocolos propostos pelos autores e sociedades anteriormente referidos, a 

“Checklist Pré Transporte” proposta pela NHS (2015) (Anexo I) ou a de Brunsveld-Reinders, 

Arbous, Kuiper & Jonge (2015) (Anexo II), a lista “As 3 Fases de Transporte” de Alamanou 

& Brokalaki (2014) (Anexo III) ou a “Checklist Intra hospitalar” desenvolvida por Nakayama 

et al. (2012) (Anexo IV).  

O programa estabelecido pela Aliança Mundial para a Segurança do Doente, da OMS, 

com a finalidade de reduzir o número de mortes relacionadas com a cirurgia em todo o mundo, 

Cirurgia Segura Salva Vidas, tem como objetivo  

“...melhorar a segurança dos cuidados cirúrgicos em todo o mundo, através 
da definição de um conjunto de normas de segurança que pode ser aplicado 
em todos os países e em todos os contextos.” (DGS, 2010a, p.6)  

através de um reforço das práticas de segurança e promoção de uma melhor comunicação e 

trabalho de equipa multidisciplinar. A sua utilização veio a provar a ocorrência de diminuições 

significativas de complicações e taxas de mortalidade em diversos hospitais e contextos e com 

melhorias nos padrões de boa prática de cuidados.  

A nível nacional, podemos encontrar salvaguardada a sua importância naquela que é a 

ENQS1520, a qual  

“...visa assegurar que as funções de governação, coordenação e ação local, 
centradas no doente (...) com respeito pelas dimensões da efetividade, efi-
ciência, acesso, segurança, equidade, adequação, oportunidade, continui-
dade e respeito pelo cidadão.” (MS, 2015b, p.13552).  

Esta estratégia tem a missão de “potenciar e reconhecer a qualidade e a segurança da 

prestação de cuidados de saúde, para garantir os direitos dos cidadãos na sua relação com o 

sistema de saúde.” (MS, 2015b, p.13552). No seu ponto 3, relativo ao “Reforço da segurança 
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dos doentes ... Implementar os objetivos estratégicos do Plano Nacional de Segurança do Do-

ente...” (MS, 2015b, p.13552) pretende-se atingir 9 objetivos, destacando-se no âmbito desta 

temática o ponto 3 referente ao aumento da segurança cirúrgica, disponibilizando, registando 

e auditando a utilização da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. Já no seu ponto 5, 

salvaguarda que se assegurem a identificação inequívoca dos doentes, através da implemen-

tação e auditaria de práticas seguras no âmbito da verificação entre a identificação do doente 

e o procedimento a realizar. Existe ainda um ponto diretamente relacionado com a prevenção 

e controlo das infeções e a resistências aos antimicrobianos, no qual se pode e deve intervir 

na preparação preventiva do doente crítico cirúrgico (MS, 2015a).  

Como já referido anteriormente, a OMS, emana em 2021 o “Global Patient Safety 

Action Plan 2021-2030 Towards Eliminating Avoidable Harm in Health Care”, que vem sal-

vaguardar que a segurança deve ser o objetivo e a regra, tomando uma atitude de evitar o dano 

tanto no planeamento como na prestação de cuidados de saúde em qualquer lugar ou situação 

(OMS, 2021).  

Considerando a bibliografia apresentada é demonstrada a importância e atualidade da 

Segurança do Doente Cirúrgico. O Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021- 

2030, aprovado a 28 de maio de 2021, visa eliminar os danos evitáveis nos cuidados de saúde, 

e no seu todo, contempla 7 objetivos estratégicos, sendo o primeiro “Desenvolver políticas de 

saúde para eliminar danos evitáveis” (OMS, 2021). A nível nacional o PNSD2126 assenta 

num amplo processo de auscultação de profissionais de saúde com responsabilidades nas es-

truturas de qualidade, segurança do doente e gestão do risco das diferentes instituições de 

saúde, que privilegie os cuidados de saúde no domicílio e em ambulatório, em associação com 

as novas tecnologias, privilegiando, desta forma, a continuidade dos cuidados (AR, 2021).  

O doente crítico requer cuidados especializados devido à sua complexidade e instabi-

lidade, especialmente no momento do TIH que, por si só, já se provou anteriormente ser um 

momento de ocorrência de elevados riscos e alterações. A realização do TIH por enfermeiros 

qualificados e formados e a existência de uma política específica/normatização de TIH, bem 

como eficazes ferramentas e técnicas de comunicação deverão ser uns dos pilares na segurança 

do TIH. A consciencialização das equipas bem como a sua formação e prática, são imprescin-

díveis para uma política e segurança do doente crítico no TIH pré-operatório. Dos principais 
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fatores associados ao dano ao doente durante as transferências intra hospitalares, prendem-se 

com fatores associados ao doente, por exemplo, gravidade da lesão; fatores do sistema, por 

exemplo, mudança de ambiente, falta de procedimentos de segurança, instalações inadequa-

das, deficiências ou falhas de equipamento; fatores de pessoal, por exemplo, comunicação 

deficiente, treino inadequado, equipa insuficiente, falta de supervisão, existindo entre eles 

uma interação de forma sinérgica originando um dano potencial ou real ao doente crítico 

(Knight et al., 2015), a maioria evitáveis através de um planeamento correto e cuidado, bem 

como de um investimento na melhoria da comunicação e formação entre os profissionais en-

volvidos no TIH.  

Desta forma, a preparação adequada doente crítico para cirurgia requer uma consciên-

cia dos elementos que afetam o resultado para o doente. A literatura vem sugerir que são 

fatores que afetam a otimização Perioperatória em doentes críticos que necessitam TIH para 

o BO:   

•  nutrição; 

•  controle das vias aéreas; 

•  preparação de hemoderívados; 

•  profilaxia antibiótica; 

•  transporte,  

merecendo este último especial atenção (Tankel, Zimmerman, Jong, Martin-Loeches & Einav, 

2019).  

Face ao apresentado, consideramos legitimada a pertinência da temática do Transporte 

de Doente Crítico Intra Hospitalar do SU para o BO, que se enquadra na linha de investigação 

“segurança e qualidade de vida”.   
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2.3- DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO   

A fase de diagnóstico de situação é a primeira fase da metodologia de projeto, tendo 

como objetivo principal a construção da descrição da realidade acerca da qual vai incidir o 

trabalho a realizar, sendo um processo que requer alterações e mudanças ao longo do desen-

volvimento do projeto de intervenção identificando possíveis dificuldades que possam ocorrer 

ao longo do trabalho (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). É nesta fase inicial que os investigadores 

devem identificar, quer os problemas quer as necessidades da população envolvida. Ao passo 

que os problemas podem apresentar-se como défices, as necessidades assumem uma expres-

são de divergência entre o que existe e as expetativas a alcançar (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010). Este deve ser um processo amplificado, aprofundado, conciso e claro de forma a ser 

facilmente identificado e compreendido pelas equipas (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Paralelamente ao Modelo de Larrabee, esta etapa metodológica requer reconhecimento 

e validação daquelas que são as necessidades de mudança a imprimir na prática clínica, a partir 

de uma colheita de dados e confronto para análise com dados externos (Larrabee, 2011).   

Compreendendo as características desta fase, iniciámos a nossa intervenção no serviço 

de urgência com uma reunião com a enfermeira em funções de chefia no serviço e com o 

enfermeiro orientador do estágio, com o intuito de identificar as necessidades do serviço junto 

de ambos. Este método de diagnóstico e levantamento de necessidades foi complementado 

com a realização de entrevistas não estruturadas ao enfermeiro orientador, bem como a todos 

os enfermeiros responsáveis pelas chefias das equipas, sendo que para complementar estas 

entrevistas realizámos uma observação da atuação dos profissionais desse mesmo serviço du-

rante 2 semanas. Após estes procedimentos foi realizada uma nova reunião com a enfermeira 

em funções de chefia com o propósito de fazer uma proposta acerca da temática a trabalhar:  

“Transporte Intra Hospitalar de Doente Crítico do Serviço de Urgência para o 

Bloco Operatório”.   

Após aprovação da temática em reunião, tanto pelos elementos já enunciados, como 

pela docente orientadora no que toca à sua pertinência académica e prática, iniciámos uma 

análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (Strenghts, Weakness, Opportunities e 
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Threats[SWOT]) (Kodolitsch et al., 2015). Esta análise permitiu-nos refletir acerca das vari-

áveis tanto externas e internas, como positivas e negativas que fossem passíveis de influenciar 

o desenvolvimento do projeto, com o intuito de poder estabelecer objetivos claros e realistas 

por forma a progredir para a fase de planeamento com uma base favorável ao desenvolvimento 

do projeto (Apêndice I). Optámos por escolher esta análise, uma vez que é um dos métodos 

mais aplicados para o planeamento estratégico o que lhe confere evidência de fiabilidade para 

o sucesso da progressão do projeto.   

Paralelamente realizámos uma pesquisa bibliográfica sobre a temática a fim de averi-

guar a evidência científica mais atualizada assim como fazer o levantamento de conhecimento 

pertinente para a elaboração do projeto.  

Considerando a contextualização teórica e os resultados obtidos através, tanto das en-

trevistas não estruturadas aos chefes de equipas como da observação realizada à atuação dos 

profissionais de enfermagem no serviço de urgência, enquanto instrumentos de diagnóstico, 

identificámos a inexistência de uma normatização ou protocolo específicos e adaptado à situ-

ação e complexidade do doente crítico em contexto de SU para o Transporte Intra Hospita-

lar de Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório. Normatização essa 

que assegurasse a manutenção da segurança destes doentes num período caracterizado, não só 

pela sua complexidade como pela necessidade de celeridade, por forma a que as equipas con-

seguissem assegurar a maior segurança e melhor qualidade dos cuidados prestados nestas si-

tuações. Desta forma estabeleceu-se a necessidade de normalizar o procedimento de forma 

específica para o doente crítico no contexto de SU no desenvolvimento do estágio final.   

 

2.4- DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS   

A etapa seguinte prende-se com a definição de objetivos, sendo esta a estrutura ele-

mentar para a planificação e construção das restantes fases da metodologia de projeto, na qual 

se definem e apresentam aquelas que são as finalidades que se pretendem atingir (Ruivo, Fer-

rito & Nunes, 2010). Organiza-se assim esta etapa em 2 momentos, o estabelecimento do 

objetivo geral e em seguida o estabelecimento dos objetivos específicos. Enquanto que o obje-



 
 

 
 

50 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

tivo geral está relacionado com o âmbito da generalidade e abrangência, os objetivos especí-

ficos vão englobar-se no anterior, mas materializar e concretizar este em aspetos mensuráveis 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).   

Tendo em vista aqueles que foram os problemas e necessidades identificados na fase 

anterior da metodologia, definimos como objetivo geral, uniformizar procedimentos no pro-

cesso de transporte intra hospitalar do doente crítico do SU para o BO.   

Como objetivos específicos estruturamos os seguintes:   

• Elaborar uma proposta de norma para o transporte de doentes críticos do 

SU para o BO. 

• Conceber uma proposta de checklist a aplicar na preparação para o trans-

porte de doentes críticos do SU para o BO. 

• Divulgar a proposta de norma para o transporte de doentes críticos do SU 

para o BO. 

• Divulgar a proposta de checklist a aplicar na preparação para o transporte 

de doentes críticos do SU para o BO. 

 

2.5- PLANEAMENTO E EXECUÇÃO  

Na terceira fase da metodologia podemos encontrar o planeamento, na qual é feita uma 

estruturação específica e organizada, de forma detalhada, das ações a desenvolver para atingir 

os objetivos anteriormente traçados. Esta materializa-se através da elaboração e execução de 

estratégias e ações a pôr em prática para desenvolver o projeto e alcançar os objetivos propos-

tos, tendo em conta os diversos recursos disponíveis, assim como possíveis limites externos, 

que possam delimitar o decorrer do projeto (Miguel, 2013; Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

Desta forma, a concretização prática do plano de ações, ao ter em conta as condições e os 

recursos disponíveis para atingir os objetivos inicialmente propostos, assume um papel crucial 

na aquisição e desenvolvimento de competências (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  
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Podemos encontrar esta linha de pensamento, organizacional e funcional, no modelo 

de Larrabee abordado anteriormente, no qual são estratificadas em diferentes etapas a defini-

ção de estratégias, a procura pela mais recente evidência científica acerca da temática a traba-

lhar e a apresentação das alterações a realizar para a melhoria (Larrabee, 2011). Desta forma 

e dada a articulação processual e orgânica entre estas fases pensamos ser lógico analisá-las de 

forma conjunta.  

É nesta fase que se avaliam os recursos necessários mobilizar e incluir na construção 

das atividades, resultando de toda esta análise e ponderação uma proposta de projeto de inter-

venção que foi apresentada primeiramente ao enfermeiro tutor e, posteriormente à enfermeira 

em funções de chefia numa reunião, a fim de propor e validar o planeamento, ponderando 

alterações propostas. Esta proposta de projeto de intervenção, bem como os documentos ne-

cessários ao seu desenvolvimento, devidamente justificada e sustentada após aprovação pela 

docente pedagógica, pelo orientador e pela enfermeira em funções de chefia, foi entregue para 

aprovação em conselho de administração pela Comissão de Ética. Este passo permitiu o res-

peito da necessidade de validação pelos órgãos específicos responsáveis pela avaliação e au-

torização de propostas académicas em contexto hospitalar, como nos refere Nunes (2013). 

Nesta proposta (Apêndice II) seguiram, para além de outros, documentos de consentimento 

livre e esclarecido para validação da participação dos profissionais da equipa no projeto pro-

posto. Nestes salvaguardou-se o direito ao anonimato e confidencialidade dos dados, garan-

tindo a utilização destes apenas para o desenvolvimento da IPM, com o objetivo de garantir a 

manutenção da ética e ao mesmo tempo conferindo solidez ao processo de intervenção pro-

fissional (Nunes, 2013; Fortin, 1999). De referir que este pedido, após análise pelos órgãos 

supracitados, mereceu parecer positivo e como tal autorização ao seu desenvolvimento e im-

plementação (Anexo V).  

Para projetar e planear as atividades a desenvolver ao longo da UC Estágio, sendo 

nelas englobada a IPM que estamos a tratar, desenvolvemos inicialmente um Projeto de Está-

gio (Apêndice III) e de seguida o cronograma de projeto (Apêndice IV), no qual se estabele-

ceram os universos temporais para as atividades a desenvolver em cada fase da metodologia 

de projeto, especificando as estratégias para cada uma delas. O plano inicial estabelecido no 

cronograma veio a sofrer alterações devido à situação excecional em que se encontra a reali-
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dade mundial, nacional e especificamente as instituições de saúde devido à situação pandé-

mica por SARS-CoV-2, que influenciou instituições, tanto de saúde como académicas, assim 

como os seus recursos materiais, humanos e temporais. Toda esta nova realidade exigiu e 

exige de nós pessoas e profissionais uma capacidade de adaptabilidade e resiliência excecio-

nais, assim como profundas alterações na organização e dinâmica dos serviços. Dadas todas 

estas condicionantes e alterações, considerámos que seria favorável ao desenvolvimento do 

projeto assumir as estratégias estabelecidas num período temporal mais alargado e flexível e 

que permitisse respeitar as condicionantes da realidade vivenciada na instituição e na equipa 

e que, ao mesmo tempo, permitisse a evolução positiva do mesmo.   

Por forma a especificar as atividades a desenvolver assim como as estratégias estabe-

lecidas para tal, mostra-se pertinente estruturar e apresentar as mesmas a partir dos objetivos 

que nos propusemos atingir com o desenvolvimento da IPM, assim como os indicadores de 

avaliação necessários para a análise de cada um deles e os recursos necessários para os desen-

volver.  

Objetivo Específico: Elaborar uma proposta de norma para o transporte de do-

entes críticos do SU para o BO. 

Uma norma é uma regra, a qual guia condutas ou atividades, constituindo a nível ins-

titucional uma forma de especificação e estabelecimento de características a aplicar nos pro-

cessos de desenvolvimento de serviços que permitam dar resposta a necessidades sentidas 

(Instituto Português de Qualidade [IPQ], 2021). O Instituto Português de Qualidade [IPQ], 

define-as como documentos determinados por consenso, os quais são homologados por um 

organismo reconhecido e o qual estabelece regras, e diretrizes, quer para a atividades quer 

para os resultados, por forma a assegurar um nível de organização excelente num determinado 

contexto (IPQ, 2021). Todo este procedimento destina-se à implementação de melhoria con-

tínua da qualidade, conformidade e concretização pelos serviços de saúde de práticas clínicas 

de qualidade (Committee of Ministers of the Council of Europe [CMCE], 2001).   

Desta forma, estabelecemos como atividades a realizar para dar resposta ao objetivo 

específico apresentado, as seguintes:  
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• Análise da evidência científica existente sobre o transporte intra hospita-

lar de doente crítico do SU para o BO.  

• Pesquisa de diretrizes e protocolos existentes e cientificamente válidos 

acerca do transporte intra hospitalar de doente crítico.  

• Produção de uma proposta de normatização do procedimento de trans-

porte doente crítico do SU para o BO.  

• Discussão da proposta de normatização com o enfermeiro orientador, en-

fermeira em funções de chefia do serviço e orientadora pedagógica.  

• Alteração da proposta de normatização de acordo os consensos resultan-

tes da discussão anteriormente referida.   

• Apresentação da norma final ao enfermeiro orientador, à enfermeira em 

funções de chefia do serviço e orientadora pedagógica.  

Para desenvolvimento estratégico deste objetivo necessitámos de uma equipa consti-

tuída pela aluna, pelo enfermeiro orientador, pela enfermeira em funções de chefia do serviço 

e da orientadora pedagógica, a qual representa os recursos humanos necessários, equipa essa 

que trabalhou com base na mais diversificada bibliografia com origem, tanto em bases de 

dados científicas como em documentos legais e oficiais, desde o nível internacional até ao 

nível institucional, identificando-se assim os recursos materiais e tecnológicos necessários.   

Indicador de avaliação: Exposição de uma proposta final de normatização do TIH de 

doente crítico do SU para o BO, aprovada pela enfermeira em funções de chefia e a aguardar 

aprovação pelo departamento de qualidade da instituição.  

Ao estabelecer a responsabilidade de desenvolvimento não só de informação cientifi-

camente ajustada e atual que permitisse nomear estratégias para o processo de TIH de doentes 

críticos do SU para o BO, como de toda uma pesquisa bibliográfica com origens diversificadas 

a uma diversidade de níveis, desde o nível internacional até às diretrizes institucionais, das 

quais são exemplos as diretrizes da NHS ou ICS, sobre a temática a desenvolver na IPM e 

tomando-as como base para a construção da normatização para o TIH de doente crítico em 

contexto de SU para o BO, respeitámos os passos definidos por Larrabee (2011). Estes são 

essenciais ao planeamento de um projeto pelos responsáveis do mesmo, enquanto que os res-

tantes elementos assumiram um papel de consultoria ao longo do processo. Esta organização 
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para a identificação da melhor evidência científica existente, após uma análise crítica da 

mesma pelo processo de consultoria anteriormente referido, vem respeitar a segunda e terceira 

etapas do modelo de Larrabee (2011) que desenvolvemos em capítulos anteriores deste traba-

lho académico, no qual se identifica como fator de êxito de um projeto a envolvência de todos 

os stakeholders (Larrabee, 2011).   

O passo seguinte prendeu-se com a elaboração de uma norma para o TIH de doente 

crítico do SU até ao BO, a qual foi analisada pelos diversos elementos envolvidos na IPM e 

os quais propuseram alterações à mesma com a finalidade da sua melhoria para uma maior 

eficiência e eficácia do procedimento, tendo dado origem um documento final (Apêndice V). 

Objetivo Específico: Conceber uma proposta de checklist a aplicar na preparação 

para o transporte de doentes críticos do SU para o BO. 

Para este objetivo, estabelecemos como atividades a desenvolver, as seguintes:  

• Análise da evidência científica sobre o transporte intra hospitalar de do-

ente crítico do SU para o BO.  

• Levantamento de diretrizes e protocolos existentes e cientificamente vá-

lidos acerca do transporte intra hospitalar de doente crítico.  

• Elaboração de uma proposta de checklist do procedimento de transporte 

doente crítico do SU para o BO. 

• Discussão da construção e aplicação da checklist com o enfermeiro ori-

entador, enfermeira em funções de chefia do serviço e orientadora pedagógica.   

• Alteração da checklist de acordo os consensos resultantes da discussão 

em reunião com os elementos referidos.  

• Apresentação da checklist final ao enfermeiro orientador, à enfermeira 

em funções de chefia do serviço e orientadora pedagógica.   

Esta checklist, ou lista de verificação, teve como intuito estabelecer orientações espe-

cíficas e práticas para o TIH de doente crítico com necessidade de intervenção cirúrgica, do 

SU para o BO. Este documento encontra-se apresentado como anexo da norma proposta, 

sendo que na fase de execução se procederia ao preenchimento em formato de papel da res-

petiva checklist a fim de pôr em prática a norma previamente construída.   
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Os recursos humanos e materiais utilizados neste objetivo são sobreponíveis aos ne-

cessários para dar resposta ao objetivo anterior.   

Indicador de avaliação: Exposição de uma checklist final para o TIH de doente crítico 

do SU para o BO, como ferramenta integrada na norma proposta, aprovada pela enfermeira 

em funções de chefia e a aguardar aprovação pelo departamento de qualidade da instituição.   

Objetivos Específicos: Divulgar a proposta de norma para o transporte de doen-

tes críticos do SU para o BO; Divulgar a proposta de checklist a aplicar na preparação 

para o transporte de doentes críticos do SU para o BO.  

Uma vez que os meios para atingir estes objetivos específicos se mostraram sobrepo-

níveis agrupámo-los, estabelecendo para ambos as seguintes atividades a desenvolver:  

• Preparação de um plano de sessão de formação para a divulgação da 

norma e da checklist desenvolvidas (Apêndice VI). 

• Desenvolvimento de uma apresentação em formato Power Point, inte-

grando gravação de áudio correspondente.  

• Envio da formação para análise pelos stakeholders.  

• Reformulação da formação consoante propostas fornecidas pelos stake-

holders.   

• Envio de formação final para enfermeira em funções de chefia do serviço 

para divulgação e disseminação pela equipa de enfermagem através de canais in-

formáticos (Apêndice VII). 

• Aplicação de questionário de avaliação da formação, previamente desen-

volvido em formato Google Forms e acessível através de link fornecido no final 

da apresentação Power Point. (Apêndice VIII).  

Quanto aos recursos materiais utilizados, necessitámos de um computador com 

acesso ao sistema Microsoft Power Point bem como acesso à internet para elaboração e dis-

seminação da formação. Quanto aos recursos humanos necessitámos do envolvimento do 

enfermeiro orientador, da enfermeira em funções de chefia, da orientadora pedagógica, assim 

como do envolvimento de toda a equipa de enfermagem do SU.   
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Indicadores de Avaliação: Divulgação, exibição e adequação da norma e checklist 

para transporte intra hospitalar de doente crítico do SU para o BO propostas a uma percenta-

gem de, pelo menos, 40% da equipa de enfermagem.   

A opção por este formato de formação teve em conta diversos fatores, nomeadamente 

a facilidade no processo de disseminação da informação, assim como a possibilidade de acesso 

a qualquer momento pela equipa de enfermagem sendo passível cada elemento consultá-la 

consoante a sua disponibilidade e necessidade e analisá-la ao seu ritmo. Permite ainda evitar 

a sobrecarrega da equipa com sessões formativas presenciais que, para além de enfatizarem o 

cansaço já sentido pelas equipas de enfermagem neste contingente extraordinário de pande-

mia, não respeitam as diretrizes de distanciamento e segurança necessários manter no enqua-

dramento deste mesmo cenário pandémico. A partilha de informação através de sessões de 

formação e o envolvimento das equipas em períodos de feedback e de partilha de experiências 

e sugestões, vai permitir uma adequação da IPM à realidade do contexto clínico em que se 

pretende aplicar o mesmo, bem como às dinâmicas das equipas a envolver. Esta conduta vai 

orientar no sentido da melhoria contínua da sua atuação e desempenho, constituindo-se como 

uma etapa de mudança para o desenvolvimento da profissão (OE, 2021; Barbosa et al., 2011). 

Apesar desta mesma formação não ser presencial e de ser passível de ser assistida em momen-

tos diferentes, nela foi enfatizado, quer no áudio quer por escrito em diapositivo, que a qual-

quer momento poderiam ser partilhadas informações com a equipa de formadores através de 

contacto telefónico, e-mail e até mesmo presencialmente. Esta disponibilidade permite à 

equipa realizar feedback e as partilhas de experiências e conhecimentos. Concluímos assim 

que a formação no formato planeado constituiu a forma mais eficiente para a divulgação da 

norma para o TIH de doente crítico do SU para o BO, considerando, entre outros critérios, o 

contexto pandémico e as condições da equipa. 

 

2.6- AVALIAÇÃO E RESULTADOS  

Assumindo o objetivo de avaliação da sessão formativa, recorremos a um formulário 

on-line utilizando a ferramenta Google Forms, com o objetivo de avaliar a sessão de formação, 

sendo que o acesso ao mesmo pode ser feito através de uma hiperligação fornecida no final 

da apresentação da sessão Power Point.  
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Após a disseminação da formação, planeou-se uma fase de teste para aplicação da 

checklist desenvolvida, por forma a testar e clarificar se esta apresentaria o formato mais efi-

ciente e se poderiam ser ponderadas alterações ou adequações que permitissem um elevado 

nível de aderência da equipa do SU à normativa desenvolvida. Após a decisão de desenvolvi-

mento da IPM neste sentido, optou-se por ter em conta diversas especificações, nomeada-

mente, a equipa de enfermagem não tem conhecimento que este período se encontra a decor-

rer, com o intuito de tornar o processo e, consequentemente, os resultados o mais real possível, 

por forma a desenvolver uma avaliação fidedigna e construtiva de um caminho de sucesso. 

Outro aspeto que tivemos em conta foi a necessidade de envolvimento do outro serviço, no-

meadamente o BO, para que as equipas que recebem os doentes com origem no SU, pudessem 

assegurar-se que arquivariam a checklist que acompanha estes doentes por forma a permitir a 

avaliação das cheklists preenchidas. Para isso, foi realizada uma reunião com o enfermeiro em 

funções de chefia do BO para que pudesse ser explicado a IPM e solicitada a colaboração 

deste serviço, bem como da sua equipa.  

Por questões de organização e gestão do SU, bem como pelas necessidades de adequa-

ção das equipas e funcionalidade do serviço pelas exigências impressas pela situação pandé-

mica que agravou neste período, não foi possível ainda efetuar uma reunião de análise e ava-

liação da norma com o enfermeiro orientador e a enfermeira em funções de chefia do SU, pelo 

que se aguarda marcação de um momento em que serão avaliadas e auditadas as checklists 

preenchidas e no qual se fará a avaliação da IPM. Este procedimento de auditorias é o proce-

dimento preconizado para as situações de efetivação e registo de situações de transporte de 

doentes, nomeadamente doentes críticos, como preconiza a OM (2008), com o objetivo de 

avaliar a conformidade com a norma de atuação, sendo que a sua periodicidade será estabele-

cida no momento da realização das primeiras auditorias. Será também neste momento que se 

procederão a possíveis alterações, caso se mostre necessário, após as quais se poderá ou não 

adequar a norma inicialmente proposta, que será depois submetida a avaliação pelo gabinete 

de qualidade e conselho de administração da instituição em questão.   

Compreendendo a continuidade, dinâmica e adequação do processo de avaliação, este 

pode ser paralelamente analisado como a avaliação dos resultados em si, uma vez que é feita 

uma ponderação do trabalho que se desenvolveu (Issel, 2014; Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

Este processo é explicado também ele pelo modelo de Larrabee (2011) naquela que é a sua 
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quinta etapa, resultando a avaliação do projeto numa reverificação da resposta aos objetivos 

inicialmente estabelecidos através dos indicadores inicialmente construídos (Issel, 2014; 

Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).   

Considerando a linha contínua do processo de avaliação da IPM, pensamos ser perti-

nente desenvolver uma apreciação das atividades e estratégias planeadas e desenvolvidas no 

sentido de avaliar aqueles que foram os objetivos previamente estabelecidos assumindo os 

indicadores instituídos.  

Objetivo Específico: Elaborar uma proposta de norma para o transporte de do-

entes críticos de SU para o BO.  

Indicador de avaliação: Exposição de uma proposta final de normatização do TIH de 

doente crítico do SU para o BO, aprovada pela enfermeira em funções de chefia e a aguardar 

aprovação pelo departamento de qualidade da instituição.  

Como explanado anteriormente no planeamento e execução, após a implementação 

das estratégias delineadas construiu-se uma norma para TIH de doentes críticos do SU para o 

BO, a qual foi aprovada pela enfermeira em funções de chefia do serviço e que, posteriormente 

após conclusão do processo de avaliação delimitado e aprovado pela mesma, será submetida 

a avaliação pelo gabinete de qualidade da instituição e respetivo conselho de administração, 

dando resposta ao objetivo por nós traçado. Desta forma encontramo-nos no caminho favorá-

vel à obtenção do sucesso do objetivo traçado.  

Objetivo Específico: Conceber uma proposta de checklist a aplicar na preparação 

para o transporte de doentes críticos do SU para o BO.  

Indicador de avaliação: Exposição de uma checklist final para o TIH de doente crítico 

do SU para o BO, como ferramenta integrada na norma proposta, aprovada pela enfermeira 

em funções de chefia e a aguardar aprovação pelo departamento de qualidade da instituição.   

Tendo a checklist inicial sido aprovada pela enfermeira em funções de chefia e em 

conjunto ter sido delimitado um processo de avaliação para a mesma, sendo este desenhado e 

posto em prática consoante o resultado da discussão e ponderação conjunta entre os elementos 
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envolvidos no projeto, nomeadamente pela chefia do serviço, consideramos que nos encon-

tramos no caminho para atingir o objetivo a que nos propusemos.   

Objetivos Específicos: Divulgar a proposta de norma para o transporte de doen-

tes críticos do SU para o BO; Divulgar a proposta de checklist a aplicar na preparação 

para o transporte de doentes críticos do SU para o BO.  

Indicadores de Avaliação: Divulgação, exibição e adequação da norma e checklist 

para transporte intra-hospitalar de doente crítico do SU para o BO propostas a uma percenta-

gem de, pelo menos, 40% da equipa de enfermagem.   

Dada a forma como foi planeada a formação, ou seja, não sendo presencial, mas sim 

tendo um carácter mais complacente com a gestão temporal dos enfermeiros bem como a 

fadiga sentida por esta equipa devido à realidade vivida favorecendo o processo por forma a 

este ter mais aceitabilidade por parte da equipa, não é possível apurar com exatidão a percen-

tagem de elementos que assistiram a esta formação após a sua divulgação. Apesar de existir 

um questionário no final da apresentação da sessão de formação, que foi pensado como forma 

de colheita de dados, e de ser requisitada a colaboração dos elementos que a visualizam no 

sentido de realizarem o seu preenchimento, não podemos inferir que todos os elementos que 

a visualizaram realizaram o seu preenchimento. Dada esta particularidade e perante a apreci-

ação do indicador previamente definido para a avaliação do objetivo proposto, não podemos 

garantir que este foi atingido. Contudo, aguardamos a fase de auditoria do processo que nos 

clarificará e fornecerá mais dados relativos a este ponto, o que nos permite aferir que o facto 

de o processo ainda se encontrar a decorrer também a avaliação e resultados não podem ser 

especificados dada a característica de continuidade do processo.   

Apesar de a formalização da formação ser feita no formato apresentado, fomos reali-

zando momentos de formação nos períodos de serviço em situações concretas e esclarecidas 

dúvidas aos elementos da equipa de enfermagem quando estes colocavam questões relaciona-

das com a temática, aplicando os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo da IPM, 

nomeadamente na fase de revisão da literatura e pesquisa bibliográfica. 

Das respostas que obtivemos no questionário à pergunta “No seu contexto profissio-

nal sente necessidade formativa no que respeita a transporte de doentes?”, 87,5% dos 
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enfermeiros respondeu afirmativamente, enquanto que à questão “Considera a escolha da 

temática deste estudo pertinente ao desenvolvimento da sua atividade profissional no 

contexto no qual se encontra inserido?”, a totalidade dos participantes afirmou tratar-se de 

uma temática pertinente, até à data da realização do relatório, como podemos analisar nos 

Gráficos nº 1 e nº 2 apresentados seguidamente. 

Gráfico n º 1 – Necessidade Formativa da Temática do TIH de Doente Crítico no 

Contexto.  

 

Fonte: A Própria  

 

Gráfico n º 2 – Pertinência da Temática do TIH de Doente Crítico no Contexto. 

 
Fonte: A Própria   
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A última questão que se desenvolveu no questionário prendeu-se com a avaliação de 

aquisição de conhecimentos, mais precisamente com a interligação de conhecimentos adqui-

ridos na garantia da segurança e qualidade da prestação de cuidados ao doente crítico com 

necessidade de TIH para intervenção cirúrgica, tendo ponto de partida o SU. Da análise das 

respostas fornecidas, até ao momento da elaboração do relatório, construiu-se a seguinte Ta-

bela nº 2. 

Tabela n º 2 – Sistematização de Procedimentos: Garantia de Segurança e Qualidade 

de TIH de Doente Crítico de SU para BO.  

Fonte: A Própria  

Da análise dos dados fornecidos pela tabela podemos inferir que a maioria dos ele-

mentos que responderam ao questionário demonstraram que a formação lhes permitiu desen-

volver uma relação entre a padronização e sistematização de procedimentos para o TIH de 

doente crítico do contexto em questão para o BO, compreendendo a relação da importância 

desta sistematização na manutenção e garantia de segurança na prestação de cuidados e con-

sequentemente na qualidade dos mesmos.   

Depois de uma análise da visão geral das estratégias e objetivos estabelecidos inicial-

mente, ressalvamos a ideia de que o timeline para o desenvolvimento desta IPM dentro dos 

Na sua opinião a sistematização de procedimentos no transporte intra-hospitalar do 

doente crítico é essencial à manutenção de ... 

Segurança do Doente  100% 

Segurança das Equipas  75% 

Qualidade dos Cuidados  87,5% 

Estabilidade Hemodinâmica  87,5% 

Garantia de Tempos Cirúrgicos  75% 

Gestão de Recursos Materiais  62,5% 

Gestão de Recursos Humanos  65,5% 
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padrões de qualidade pretendidos foram balizados pela restrição cronológica, sendo que assu-

mimos que este seria uma IPM a dar continuidade pelo seu interesse para os serviços envol-

vidos na mesma, enquadrando-se nos padrões de segurança e qualidade pretendidos para o 

doente. Ainda assim, com as adequações a todas as condicionantes que ao longo deste trabalho 

têm vindo a ser referidas, assumindo a necessidade de extensão das ações e estratégias para 

além da baliza cronológica inicial e aceitando que estes processos de mudança necessitam do 

seu timming para se desenvolver, como defende a autora do modelo no qual nos baseamos 

para desenvolver o mesmo, Larrabee (2011), consideramos que é um trabalho de sucesso e 

que, com a fase de avaliação posterior, pretendemos comprovar a obtenção da segurança e 

qualidade de cuidados a prestar aos doentes críticos admitidos neste enquadramento de servi-

ços que necessitem de intervenção cirúrgica.   

Para terminar este ciclo de projeto mostra-se necessário divulgá-lo, a si e aos seu re-

sultados, a fim de estimular e manter uma linha de investigação e de produção de evidência 

científica que, ao mesmo tempo que desenvolve nas equipas e nos profissionais competências 

técnicas e científicas (Larrabee, 2011) para a melhoria da sua atuação na prestação de cuidados 

e no aumento da segurança do doente, bem como na melhoria dos cuidados que a estes pres-

tam, estimulam-nos e conferem-lhes gratificação por verem os seus esforços e trabalhos reco-

nhecidos e replicados (Larrabee, 2011), havendo um sentimento de satisfação neste seu cum-

primento de dever ético (Martins, 2008). Segundo diversos autores esta responsabilidade de 

disseminação do conhecimento pode ser materializada de diversas formas, sendo o desenvol-

vimento de um relatório uma das formas de desenvolvimento da mesma (Larrabee, 2011; 

Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010; Martins 2008). Sendo que o presente relatório se constrói com 

o objetivo de avaliação e discussão pública para publicação em plataforma de repositório, 

consideramos que o mesmo cumpre com o objetivo de produção e divulgação de conheci-

mento científico.  
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3- ANÁLISE REFLEXIVA DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COM-
PETÊNCIAS 

Este capítulo do relatório de estágio desenvolver-se-á a partir de uma descrição, análise 

e reflexão não só daquelas que foram as atividades desenvolvidas ao longo do período de 

Estágio, como de uma diversidade de atividade desenvolvida ao longo de diversos momentos 

do processo formativo do ME. Este processo reflexivo essencial à comprovação de aquisição 

de competências, quer enquanto EE, mais especificamente  em EMCPSC, quer enquanto Mes-

tre em Enfermagem. Podemos encontrar a explanação destas últimas no documento de pedido 

de acreditação no novo ciclo de estudos à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (UE, 2015), o qual se encontra legalmente salvaguardado pelo Decreto-Lei nº 

74/2006 (MCTES, 2006) e a sua republicação mais recente, o Decreto-Lei nº 65/2018 

(MCTES, 2018), conjuntamente com a alteração do ciclo de  estudos do ME (AR, 2019a). 

Tendo em conta a documentação supracitada, o Mestre em Enfermagem deverá: 

1. Demonstrar competências clínicas a nível da conceção, prestação, 

gestão e supervisão dos cuidados de enfermagem numa determinada área de espe-

cialização;  

2. Iniciar, contribuir, desenvolver e também disseminar investiga-

ção por forma a favorecer a promoção da prática de enfermagem baseada em evi-

dência;  

3. Integrar conhecimentos, desenvolver tomadas de decisão e gestão 

em situações complexas, considerando as implicações e responsabilidades no do-

mínio da ética aos níveis profissional e social;  

4. Desenvolver de forma autónoma conhecimentos, aptidões e com-

petências ao longo da vida;  
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5. Participar com um papel proactivo em projetos e equipas, em con-

texto multidisciplinar intersectorial;  

6. Realizar uma análise diagnóstica, desenvolver um planeamento, 

intervenção e avaliação na formação de pares e outros elementos em colaboração, 

incluindo a formação, investigação quer nas políticas de saúde no geral e em par-

ticular as de enfermagem;  

7. Evidenciar tanto as competências comuns como as específicas en-

quanto enfermeiro especialista, na área de especialidade na qual se forma (UE, 

2015). 

Considerando as competências como a “...aplicação efetiva de uma combinação de 

conhecimento, habilidade e julgamento demonstrada por um indivíduo na prática diária ou no 

desempenho no trabalho.” (International Council of Nurses [ICN], 2010, p. 17), quando fala-

mos em enfermagem, consideramos o envolvimento de conhecimento, julgamento clínico, 

compreensão de uma diversidade de capacidades tanto a nível técnico, como cognitivo, psi-

comotor e interpessoais, assim como atributos e atitudes pessoais (ICN, 2010). Para ser pos-

sível a obtenção de competências com este tipo de especificidade não se pode considerar só 

aquele que é o desenvolvimento de novos conhecimentos e técnicas, sendo sempre necessário 

desenvolver uma reflexão crítica sobre os mesmos (Benner, 2001). 

Considerando tanto a transversalidade como a complementaridade das competências, 

comuns e específicas de EMC, com as competências necessárias à aquisição de Grau de Mes-

tre explanadas, escolhemos desenvolvê-las, organizá-las e refletir sobre as mesmas de forma 

conjunta neste capítulo, sempre que tal se mostre lógico.  

 

3.1. - COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COM-

PETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

Segundo o Regulamento das CC do EE publicado em Diário da República em fevereiro 

de 2019, o  
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“...enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece competência científica, 
técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas 
de especialidade em enfermagem ... numa das especialidades em enfermagem pre-
vistas no artigo 40º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.” (OE, 2019a, p.4744).  

Esta competências abrangem uma diversidade de dimensões, sendo elas a da educação 

tanto dos clientes como dos pares, a responsabilidade da orientação e liderança, a do desen-

volvimento e incentivo ao mesmo de investigação científica com o objetivo de traçar um ca-

minho de melhoria contínua na prática da enfermagem enquanto profissão (OE, 2019a). Para 

a organização destas competências optou-se por uma divisão em quatro domínios, sendo eles 

o da responsabilidade profissional, ética e legal, o da melhoria contínua da qualidade, o da 

gestão dos cuidados e o do desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do Domínio da Responsa-
bilidade Profissional, Ética e Legal 

A1 - Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, 
agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

A2 – Garante práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as respon-
sabilidades profissionais 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éti-
cas, profissionais e sociais.  

 

Enquanto EE, o respeito e ponderação pelas dimensões éticas, assim como legais, 

exige o estabelecimento de uma relação de cooperação, tanto com o cliente e o suporte familiar 

no qual se encontra integrado e no qual reconhece essa mesma integração, como na interação 

com a equipa que integra e/ou lidera. São estas relações nas suas diversas dimensões que vão 

permitir que o enfermeiro especialista construa uma tomada de decisão assertiva e apropriada, 

apoiando-se na deontologia profissional e no enquadramento jurídico, expandindo este modo 

de atuação à equipa na qual se encontra integrado e/ou lidera, assumindo um papel não só de 

condutor como de consultor das equipas, demonstrando-se assim um reconhecimento pela sua 

especialização. Esta conduta de valorização da partilha e desenvolvimento de conhecimentos 
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para a possibilidade de discutir e decidir tomadas de posição em situações com um elevado 

nível de complexidade, tomaram uma posição relevante naquele que foi o percurso que de-

senvolvemos. 

Para contribuir para a obtenção e certificação destas competências vários foram os 

contributos nos quais fomos beber, desde logo na UC de Epistemologia, Ética, Deontologia e 

Direito em Enfermagem que permitiu compreender as situações na sua imensidão de enqua-

dramentos e dimensões da responsabilidade que se encontra associada ao exercício da profis-

são de Enfermagem. Este reconhecimento e compreensão permitem basearmo-nos naqueles 

que são os documentos de base para regulação da profissão nas suas diferentes dimensões, 

tais como a da responsabilidade civil presente naquele que é o Código Civil, a responsabili-

dade profissional e disciplinar que se encontra explicita no REPE e Código Deontológico [CD] 

da profissão e ainda a dimensão penal que se encontra abrangida por aquele que é o código 

penal. Este conhecimento e entendimento permitiram-nos mobilizar os conhecimentos no sen-

tido de conduzir a tomada de decisão ética, respeitando os valores e normas deontológicas 

(OE, 2015b). Esta linha de atuação constitui não só uma competência, mas também um dever 

do enfermeiro explicito no REPE naquele que é o seu artigo 8º em que se institui que no 

exercício das suas funções o enfermeiro deve atuar de forma responsável, ética e respeitosa 

no que concerne, tanto aos direitos, como aos interesses dos cidadãos aos quais presta cuida-

dos (OE, 2015b; OE, 1996). 

Para cumprir com a deontologia da profissão, a qual se refere às regras e princípios de 

conduta, especificamente aos deveres inerentes à profissão e os quais assumem um papel nor-

mativo e vinculativo para o seu desenvolvimento, torna-se necessário construir um caminho 

reflexivo acerca da praxis dessa mesma profissão. Desta forma respeita-se a finalidade em si 

mesma que se prende com a interseção entre “...dimensão da praxis em ambiente moral e os 

deveres concretos, comportamentos de natureza profissional ao serviço de um bem comum, 

fundado e decorrente do mandato social assumido.” (Nunes, 2011, p.196), assegurando desta 

forma que a profissão se constrói a partir de diretrizes e regras que vão direcionar aquela que 

será a vivência profissional (Nunes, 2011, p.196).  

No que respeita à Enfermagem, a deontologia profissional é alicerçada pela publicação 

do REPE no ano de 1996, no qual se encontram explanados os conceitos e clarificadas as 
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definições de competências destes profissionais, salvaguardando-se os seus direitos, deveres 

e responsabilidades, sendo que a sua regulação enquanto profissão vem a ser estabelecida pela 

OE aquando da publicação dos seus estatutos em 1998. Neste ano publica-se o documento no 

qual se encontra o CD dos Enfermeiros, vigorando este no Capítulo VI - “Deontologia Profis-

sional” da Lei n º 156/2015 de 16 de Setembro (AR, 2015a). O CD materializa uma ferramenta 

legal para a regulamentação da profissão conferindo, segundo Nunes (2011), uma autonomia 

essencial para a regulação de uma profissão ao mesmo tempo que responsabiliza esta profissão 

por defender e zelar pelos direitos das pessoas. Desta forma torna-se compreensível que no 

estatuto da OE se encontre explanada a preocupação pela defesa e dignidade, quer das pessoas 

quer dos enfermeiros, bem como os deveres deontológicos dos enfermeiros, enfatizando estes 

o cumprimento das normas deontológicas, das leis regentes da profissão, a responsabilização 

pelos atos praticados e pelos delegados noutros profissionais, assim como o dever de proteção 

dos indivíduos quando possa existir risco de práticas ilegais, não éticas e que coloquem em 

risco o bem comum (AR, 2015a). 

No dia a dia, quando desempenhamos as nossas funções pretendemos atingir a exce-

lência através do cuidar, cuidar esse que nos obriga a refletir acerca de diversas dimensões, 

tanto éticas como legais, que permitam assegurar aqueles que são os direitos dos doentes atra-

vés do cumprimento dos nossos deveres enquanto profissionais. Esta preocupação constante 

com o assegurar da privacidade, da dignidade, da segurança, da confidencialidade, bem como 

pelos valores e crenças dos indivíduos, provam que neste cuidar tem de existir o respeito pelo 

outro enquanto ser individual e único. Adequando esta atuação ao contexto no qual foi desen-

volvido o estágio procurámos, nas condições específicas deste serviço e perante as situações 

individuais e necessidades de cada indivíduo, promover a sua privacidade, o que dadas as 

características deste serviço se mostrou muitas vezes um desafio, obrigando à criação de es-

tratégias a fim de assegurar este direito e ao mesmo tempo cumprir com o dever enquanto ser 

enfermeiro. Este processo aplicou-se também na manutenção do conforto e de condições pas-

síveis de favorecer o bem-estar dos doentes que nos surgiram ao longo deste período, favore-

cendo o incentivo a cuidados mais humanizados. Um dos acontecimentos que nos inquietou, 

que se encontra normalizado no serviço, tem a ver com a realização do espólio com os per-

tences dos doentes, nomeadamente a roupa ou próteses dentárias. Compreendemos que seja 

um serviço com um elevado número de movimentações, tanto de doentes como de profissio-

nais, e que por vezes pode tornar-se caótica dada esta elevada rotatividade e gravidade do 
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estado de alguns doentes, o que geram uma maior probabilidade de ocorrência de problemas 

ou desaparecimentos destes bens e que pode acarretar custos elevados e situações legais para 

a instituição e profissionais. Contudo, pensamos que podem ser estabelecidas estratégias para 

diminuir a probabilidade da ocorrência destes problemas, se os doentes e a situação clínica 

permitirem a manutenção de tais bens. Para tal, e dando um primeiro passo no sentido da 

mudança, integramos na nossa IPM a garantia da permanência dos bens junto dos doentes, 

nomeadamente de próteses dentárias e auditivas, sob a justificação da manutenção da comu-

nicação essencial entre os profissionais e os doentes, no sentido da diminuição da ocorrência 

de erros e garantia da segurança dos cuidados.  

O desenvolvimento da IPM contribuiu ainda para a aquisição desta competência, uma 

vez que para a desenvolver procurámos considerar os princípios éticos do processo de inves-

tigação, através do pedido de autorização e aprovação do mesmo pela comissão de ética da 

instituição, o pedido de consentimento livre e esclarecido para o questionário aplicado aos 

profissionais e na garantia da confidencialidade dos dados trabalhados e anonimato dos parti-

cipantes. Não podemos neste tempo limitado mudar o mundo, mas pensamos ter contribuído 

para o início da mudança no aperfeiçoamento da humanização dos cuidados.  

Outra das muitas preocupações que visámos ter na nossa atuação prendeu-se com a 

garantia do sigilo que prevê que o doente tem o direito ao respeito pela confidencialidade dos 

seus dados e situação pessoal, que se encontra salvaguardado na Deontologia da Profissão no 

seu Artigo 106º, assegurando o estabelecido de forma cardeal pela Lei de Bases da Saúde 

(AR, 2019b).  

Paralelamente a esta atuação realizámos reflexões e respetivas partilhas e discussões 

com o enfermeiro tutor ao longo de todo o estágio no sentido de fortificar o nosso conheci-

mento, possibilitando tomadas de decisão congruentes, nomeadamente em situações comple-

xas como as que se encontram os doentes críticos que dão entrada neste serviço e que podem 

levar os profissionais a focarem-se mais prementemente nos procedimentos e técnicas para 

suporte de vida, remetendo para segundo plano as questões mais ligadas à humanização dos 

cuidados. Surgiram nestes momentos de partilha conhecimentos atuais à luz da evidência e as 

vertentes e dimensões ética, deontológica e legal, com enfoque na individualidade dos doen-

tes, permitindo-nos este processo crescer enquanto profissionais e respeitar o CD, quer na 
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vertente técnica e tecnológica das ciências humanas, como na vertente dos direitos humanos 

dos doentes e no respeito pela sua dignidade referida neste documento naquele que é o n º 3 

do Artigo 99 (AR, 2015a). 

Olhando ao exposto consideramos ter atingido o objetivo de desenvolver as compe-

tências no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal bem como a competência 

de mestre acima referidas. 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do Domínio da Melhoria da 
Qualidade 

B1 - Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas es-
tratégicas institucionais na área da governação clínica;  

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de me-
lhoria contínua;  

B3 - Garante um ambiente terapêutico e seguro.  

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidiscipli-
nares e intersectoriais.  

 

A qualidade em saúde, como já analisado em capítulos anteriores deste trabalho, tem 

vindo a assumir uma posição de destaque, quer a nível internacional quer nas políticas nacio-

nais, sendo esta evidente no Global Patient Safety Action Plan 2021 Towards Eliminating 

Avoidable Harm in Health Care (OMS, 2021), bem como na ENQS1520 (MS, 2015b) ou no 

PNSD2126 (AR, 2021). A um nível profissional analisámos o documento dos Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), os Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem Médico Cirúrgica (OE, 2017) bem como o Regulamento das 

CC do EE (OE, 2019a), os quais estruturam e orientam a prática de enfermagem e reforçam a 

segurança dos doentes como pilar na obtenção da qualidade para os cuidados prestados.  
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Para ser possível atingir esta competência, antes de aplicar conhecimentos na prática, 

fomos fortificar os nossos conhecimentos bebendo informação nos documentos acima referi-

dos, assim como nas UC de Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde e UC Gestão em Saúde 

e Governação Clínica.  

Ao desenvolvermos a IPM a que nos propusemos, trabalhámos no sentido de elaborar 

um projeto de melhoria contínua da qualidade, que permitisse garantir a segurança dos doentes 

críticos com TIH deste serviço para intervenção cirúrgica, assegurando a melhoria da quali-

dade dos cuidados prestados. Este foi um projeto apresentado e aprovado pela instituição após 

ter sido identificado e reconhecido como uma área de melhoria relevante e pertinente, tendo 

sido construído com base em evidência científica, normativos internacionais, nacionais e ins-

titucionais e elaborado a partir de um modelo teórico largamente testado e aceite. Todo o 

desenvolvimento da IPM foi discutido com os orientadores, a chefia do serviço e com ele-

mentos de referência na área de EMCPSC.  

A nível de atuação no serviço, utilizámos estratégias de colheita de dados, observação 

de atuação e momentos de partilha com elementos de referência nas equipas, no sentido de 

obter informação relacionada com recursos existentes, bem como dados relacionados com a 

produção de cuidados, planos vigentes relacionados com a promoção da segurança do doente 

e projetos de melhoria contínua da qualidade implementados.  

A preocupação com a correta confirmação da identificação inequívoca dos doentes, 

nomeadamente através de pulseiras de identificação, adquire uma relevância significativa uma 

vez que, para além de ser o primeiro ato antes de qualquer intervenção a realizar ao doente, 

reduz ocorrência de eventos adversos e garante a manutenção de um ambiente seguro. Estes 

erros são passíveis de ocorrer em qualquer momento da prestação de cuidados e implicar, por 

exemplo, inadvertidas administrações terapêuticas ou técnicas invasivas, como é o caso de 

uma intervenção cirúrgica. O Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021-2030 

(OMS, 2021), o 1º e 5º pilares da cultura de segurança e práticas seguras mencionadas no 

PNSD2126 (AR, 2021) bem como a normativa da DGS (2011), já referidos em capítulos an-

teriores, veem salvaguardar a importância de medidas de garantia da segurança dos doentes, 

nomeadamente no que se refere à correta identificação dos doentes, prevenindo a ocorrência 

de erros. Este risco vê-se aumentado quando se trata de doentes críticos com alteração do 
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estado de consciência e alterações significativas nos processos de comunicação. Estes conhe-

cimentos vieram orientar o nosso trabalho diário, no sentido de verificar e assegurar que todos 

os doentes se encontravam devidamente identificados, especialmente os doentes críticos, em 

que a complexidade e urgência das suas situações requer uma agilização da atuação com a 

manutenção da segurança.  

Assumindo um patamar mais prático, na prestação de cuidados procurámos garantir 

um ambiente seguro, dando primazia à prevenção da ocorrência de riscos, identificando, ge-

rindo, mitigando ou eliminando os mesmos na prestação segura de cuidados ao doente. Esta 

postura foi similar no que respeita à prevenção da Infeção Associada a Cuidados de Saúde 

[IACS], em que procurámos fortalecer os nossos conhecimentos baseando-nos em informação 

fornecida por normas em vigor a nível institucional, nomeadamente as normas de orientação 

clínica e de boas práticas, por forma a atuar em concordância com o estabelecido nas mesmas, 

e posteriormente discuti-lo coma equipa em que nos integramos por forma a potenciar esta 

competência.  

Enfatizamos a prevenção das IACS e a confirmação da correta identificação dos do-

entes admitidos no serviço na aquisição das competências, primeiramente porque se apresen-

tam como indicadores de qualidade em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem e, como 

tal, permitem refletir a qualidade dos cuidados prestados, especialmente ao doente crítico (So-

ciedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias [SEMICYUC], 

2017). No caso específico da prevenção das IACS, na mesma medida, enfatiza também como 

uma competência específica do EE EMCPSC que mais à frente desenvolveremos. 

A salvaguarda da segurança e qualidade dos cuidados na prestação de cuidados diária 

aos doentes neste serviço é garantida em diferentes valências, nomeadamente através dos re-

gistos de enfermagem e de momentos estruturados de transição segura de cuidados. No que 

respeita ao primeiro aspeto, preocupámo-nos em elaborá-los de forma completa, estruturada 

e individualizada, salvaguardando uma avaliação o mais completa possível dos doentes, bem 

como de outras informações que pudessem ser úteis à posteriori para a continuidade dos cui-

dados. Preocupação que se estendeu a outros momentos como os de passagem de turno ou 

transferência de doentes de setor ou serviço, sendo que em todos eles aplicámos e fomos de-
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senvolvendo a técnica aplicada pelo Identify, Situation, Background, Assessment e Recom-

mendation [ISBAR] como preconizado pela norma da DGS (2017a), respeitando assim as 

diretrizes institucionais que respeitam o indicado por esta norma. Para que fosse possível apli-

car esta técnica, mostrou-se essencial o trabalho desenvolvido na UC de Enfermagem Médico-

Cirúrgica 1 na qual trabalhámos a comunicação através do ISBAR.  

Portanto, consideramos ter desenvolvido as competências comuns do EE do domínio 

da melhoria da qualidade, bem com a competência de mestre expostas.  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do Domínio da Gestão de 
Cuidados 

C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a arti-
culação na equipa de saúde;  

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando 
a garantia da qualidade dos cuidados.  

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na su-
pervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada.  

 

A competência de EE na gestão dos cuidados prende-se não só com a prestação de 

cuidados direta aos doentes, como também com a gestão das equipas e da sua atuação, dele-

gando e supervisionando tarefas, tanto à equipa de enfermagem como aos profissionais fun-

cionalmente dependentes, analisando as competências demonstradas por estes e orientando, 

sempre que necessário, de forma assertiva na manutenção de um ambiente seguro. Esta com-

petência é também um dever e encontra-se salvaguardada na deontologia profissional na qual 

se estabelece que o enfermeiro se responsabiliza tanto pelas suas tomadas de decisão, como 

por os atos praticados e delegados (AR, 2015a). Esta gestão passa pelos recursos necessários 

à prestação de cuidados seguros, gestão essa que deve ser efetivada consoante um estilo de 

liderança mais adequado ao enquadramento da situação (OE, 2019a). Estas características con-

ferem a esta competência uma abrangência que exige dos EE o conhecimento dos cuidados 
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mais adequados e atualizados, da mesma forma que uma visão integrativa e aprofundada, re-

conhecendo a complexidade, nomeadamente na prestação de cuidados ao doente crítico. Esta 

compreensão advém, não só da experiência profissional que adquirimos na nossa prática diá-

ria, como das bases teóricas que adquirimos e desenvolvemos ao longo das diferentes UC’s 

do atual percurso académico, assim como da reflexão crítica e partilha feita com os pares no 

decurso das atividades desenvolvidas. 

O papel de chefe de equipa no SU é desempenhado por um EE, sendo dada primazia 

a EE em EMCPSC e destes assumido o elemento que, detendo esta especialidade, tem mais 

tempo de serviço, sendo consideradas as competências demostradas pelos mesmos. São estes 

enfermeiros que harmonizam as competências formais com a sabedoria da experiência. Nos 

raros casos em que não existe um EE no turno, esta posição é assumida por um enfermeiro 

que seja reconhecido como perito que, segundo salienta Benner (2001) no seu modelo de 

aquisição de competências, se refere a um enfermeiro com elevada experiência e que de forma 

intuitiva, é capaz de compreender a especificidade de uma situação que se lhe apresente, de-

preendendo de forma direta os problemas e respondendo a partir daquela que é uma compre-

ensão profunda e globalizada da situação.  

Este funcionamento permitiu que, ao longo do estágio, pudéssemos acompanhar o ori-

entador clínico no desempenho das suas funções enquanto chefe de equipa, adquirindo conhe-

cimentos e experiência sobre os quais discutimos e refletimos de forma sistemática, mos-

trando-se uma mais valia no caminho da aquisição desta competência. O orientador com quem 

tivemos a oportunidade de trabalhar, revelou um padrão de liderança, na maioria das vezes, 

democrática demonstrando escutar, entender e discutir os pontos de vista de forma bilateral, 

justificando as suas opções através de uma comunicação assertiva o que, segundo Chiavenato 

(1987), favorece melhores resultados e um maior índice de satisfação. Por ser um dos EE em 

EMCPSC com mais tempo de serviço ficava na maioria das vezes destacado como chefe de 

equipa, o que foi vantajoso do ponto de vista da aquisição desta competência, mas que pode 

ter limitado outras experiências, no sentido em que não foi possível observar diferentes estilos 

de liderança neste contexto.  

Assumindo que não existe uma definição única de liderança, dado ser um fenómeno 

constituído e influenciado por diversas variáveis e que na profissão de enfermagem se baseiam 
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em pressupostos como o conhecimento, a capacidade de comunicar, a energia, a própria ação 

e o alcance de objetivos estabelecidos (Tappen, Grimley & Weiss, 2019), consideramos que 

os estilos de liderança podem adequar-se às situações e necessidades das mesmas bem como 

às caraterísticas das equipas que se lideram. Desta forma, ao realizar uma reflexão acerca da 

adequação de estilos de liderança, pensamos que a adoção de um estilo de liderança de forma 

permanente não deve ser o caminho para uma postura assertiva enquanto líder. Especialmente 

no contexto em questão, a especificidade e urgência das situações devem orientar a postura 

do enfermeiro chefe de equipa enquanto líder. Desta forma pensamos que, mesmo um líder 

maioritariamente democrático, poderá adotar uma postura mais autocrática em situações de 

emergência, nomeadamente quando falamos de doente crítico e da sua instabilidade, por 

forma a garantir rapidez, eficácia e eficiência na atuação da equipa e, concludentemente, na 

prestação de cuidados que daí advém. Esta capacidade de permuta e ajuste é essencial, na 

medida em que demonstra a aptidão de reconhecer a liderança adequada à situação, por forma 

a garantir segurança e qualidade dos cuidados prestados (OE, 2018; OE, 2015b).  

Uma das situações que nos permitiu depreender a aquisição desta competência prende-

se com o facto de, por diversas vezes ao longo do estágio, vários colegas e outros profissionais, 

procuraram junto de nós assessoria em situações específicas nas quais nos reconheceram as 

competências de líderes. Aproveitámos estes momentos para discutir e refletir com o objetivo 

de desenvolver processos de tomadas de decisão de forma colaborativa com a equipa multi-

disciplinar. 

Um dos campos em que se salientou a nossa atuação foi na gestão de recursos, nome-

adamente de recursos humanos e materiais. Este estágio decorreu num período em que tive-

mos diversos surtos pandémicos de SARS-CoV-2, que obrigaram a uma reorganização cons-

tante destes mesmos recursos, nomeadamente na carga de trabalho e alterações no plano de 

trabalho de enfermagem, por forma a minimizar as complicações, quer para a prestação de 

cuidados seguros aos doentes, quer para o funcionamento fluente do serviço. Desta forma, 

uma das principais funções do chefe de equipa de enfermagem é a gestão de cuidados após 

análise dos recursos necessários perante os disponíveis, tendo a capacidade para proceder a 

ajustes na equipa e nos recursos materiais, compreendendo a sua finitude, aos mesmo tempo 

que salvaguarda a resposta neste tipo de contingentes, assegurando a manutenção da segurança 

do doente e da obtenção da qualidade dos cuidados prestados. Este é um papel com um elevado 
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nível de exigência e que requere, para alem de um elevado nível de assertividade, a capacidade 

de gestão de conflitos que deste processo possam advir.  

A IPM que desenvolvemos permitiu-nos também trabalhar e desenvolver esta compe-

tência, na medida em que nos permitiu otimizar os recursos existentes dentro da realidade 

vivida no momento e do contexto, bem como da sua constante necessidade de adaptabilidade. 

Esta gestão de recursos aliada ao planeamento da IPM, permitiram-nos desenvolver compe-

tências na área estratégica de liderança.  

Analisando o exposto, apesar de não termos tido a oportunidade de exercer de forma 

autónoma as funções de gestão e liderança enquanto chefe de equipa, consideramos que a 

observação, as ações desenvolvidas, os momentos pontuais de liderança e a análise reflexiva 

das situações acima explanadas, permitiram o desenvolvimento das competências focalizadas.  

Competência Comum do Enfermeiro Especialista do Domínio do Desenvolvimento das 

Aprendizagens Profissionais 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade.  

 

Enquanto EE devemos demonstrar competências de autoconhecimento necessário à 

prática da profissão de enfermagem, na medida em que esta profissão requer o estabeleci-

mento de relações terapêuticas e multiprofissionais (OE, 2019a). Segundo Phaneuf (2005) es-

tas relações são favorecidas pelo autoconhecimento das diversas contexturas da nossa perso-

nalidade e do seu funcionamento, tal como a reação que os outros desenvolvem às mesmas, 

permitindo uma consciencialização de nós próprios e das estratégias que necessitamos pôr em 

prática por forma a nos potenciarmos e desenvolvermos. Desta forma a evolução enquanto EE 

está intrínseca à evolução enquanto pessoa, sendo que esta relação de evolução paralela é 

também espelhada nas relações estabelecidas entre EE e o doente (Rasheed, 2015) bem como 

com as equipas multidisciplinares que integramos.  

O estágio no SU revelou-se desafiante ao mesmo tempo que uma oportunidade para 

estimular e desenvolver o autoconhecimento, apreciação e avaliação do ser humano e do ser 

enfermeiro, nomeadamente EE. Esta foi uma experiência fundamental na interação com dife-

rentes profissionais, bem como na aprendizagem da necessidade de adaptabilidade a diferentes 
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metodologias de trabalho, abrindo portas à reflexão, sem esquecer a relevância dos recursos 

acessíveis, dos limites existentes e das competências pessoais ao fomento do autoconheci-

mento.  

Desta reflexão não pode ser excluído o reconhecimento e análise das nossas limitações 

enquanto pessoas e enquanto enfermeiros. Este aspeto transporta-nos para situações específi-

cas nas quais sentimos estar menos preparados de início, nomeadamente no que respeita à 

prestação de cuidados a doentes politraumatizados a dar entrada nesta tipologia de serviço. O 

reconhecer destas limitações/dificuldades junto do nosso orientador, para além de demonstrar 

autoconhecimento, permitiu estabelecer objetivos e organizar o trabalho a desenvolver no sen-

tido de esclarecer dúvidas e colmatar esta necessidade. Esta estratégia passou, não só pelo 

investimento do ponto de vista teórico, mas procurando doentes com estas características para 

que lhes pudéssemos prestar cuidados com a finalidade de desenvolver competências que re-

conhecemos ter em falta.  

Ao longo deste percurso académico tivemos a oportunidade de desenvolver self-awa-

reness1 que nos permitiu trabalhar, tanto a auto consciencialização em si, como estratégias de 

autoavaliação e imprimir mudanças que nos permitiram desenvolvermo-nos enquanto pessoas 

com habilidades para trabalhar emoções e, por isso, influenciaram a forma de nos relacionar-

mos com os outros. Contribuíram para este ganho de competências as UC de Desenvolvimento 

Pessoal em Saúde Mental, na qual se desenvolveu um investimento no desenvolvimento do 

SER EU PESSOA, sendo que na UC Enfermagem Médico Cirúrgica 1 desenvolvemos traba-

lho sobre a temática da comunicação de más notícias e a forma com esta interfere e influencia 

a relação com os outros, no caso do nosso trabalho, nomeadamente com o doente/família/fa-

miliar significativo.  

Ao longo do estágio procurámos promover momentos reflexivos, tanto individuais 

como junto dos orientadores e equipa do serviço, por forma a fomentar o autoconhecimento e 

procurar delimitar as nossas particularidades enquanto promotores de relações favoráveis com 

o outro. Este processo reflexivo provou também ter influência na gestão de conflitos, assim 

como em situações complexas e urgentes as quais, por si só, imprimem stress nas equipas, 

beneficiando estas de tomadas de posição céleres e assertivas, por forma a obter resultados 

 
1 1 autoconsciência. Consciência/compreensão de si mesmo.  
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favoráveis. Desta forma pensamos que trabalhámos a autorreflexão no sentido de desenvolver 

e capacitar o EU para tomadas de decisão e ações assertivas que possam, nomeadamente no 

contexto do SU, assegurar a segurança do ambiente e dos cuidados, permitindo garantir um 

nível de qualidade crescente no caminho da excelência.  

Refletindo de forma crítica sobre o processo e o caminho, tendo em conta o explanado 

acima, demonstramos ter alcançado a competência proposta.  

Competência Comum do Enfermeiro Especialista do Domínio do Desenvolvi-
mento das Aprendizagens Profissionais 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.  

Competências de Mestre em Enfermagem 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
Enfermagem baseada na evidência;  

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.  

 

Consideremos, como exposto em capítulos anteriores, a prática baseada na evidência 

como aquela que se apoia na melhor evidência científica, resultante de uma pesquisa que res-

peita uma metodologia organizada, sistemática e sistematizada, em consonância com a que 

advém da experiência e julgamento clínicos, não esquecendo os valores e vontades do doente 

naquela que é tomada de decisão fundamentada (Larrabee, 2011; Reavy & Tavernier, 2008; 

Pearson et al., 2005). No que se refere à atuação do EE, esta deve basear-se em tomadas de 

decisão alicerçadas numa diversidade de dimensões do conhecimento, tanto atuais quanto per-

tinentes, com bases científica, ética, estética, pessoal e enquadrada do ponto de vista sociopo-

lítico (OE, 2019a)  

Avocando o CD dos enfermeiros, no artigo 100º, o qual define como dever do enfer-

meiro o garantir uma atualização dos conhecimentos permanente, nomeadamente através da 

participação em ações consideradas de qualificação profissional (AR, 2015a), reforçando o 

artigo 109º no qual se destaca que estes profissionais devem procurar a excelência, assumindo 
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o dever de manter continuamente atualizados os conhecimentos e “...utilizar de forma compe-

tente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências huma-

nas” (AR, 2015a, p.8080), não esquecendo que esta atividade profissional deverá ser desen-

volvida considerando a dignidade humana, o direito à vida e saúde das populações, por forma 

a assegurar a qualidade do cuidados (AR, 2015a). Todas estas situações se maximizam quando 

falamos de doente crítico dado à complexidade inerente ao mesmo, no que respeita ao pro-

cesso terapêutico e aos recursos necessários, implicando dos profissionais de saúde, com en-

foque nos EE EMCPSC, a competência para avaliar e analisar a viabilidade da evidência ci-

entífica disponível (Deutschman & Neligan, 2019), levando a que os cuidados exigidos ne-

cessitem de um constante fomento dos conhecimentos. Esta exigência conduziu a uma neces-

sidade permanente de atualização, quer através da procura de evidência, quer através da con-

sulta e análise de documentos reguladores da profissão, políticas de saúde e institucionais bem 

como de conteúdos lecionados e discutidos ao longo do presente percurso académico. Esta 

postura de pesquisa e procura de documentação prova que realizámos um caminho no sentido 

da prática baseada em evidência a qual, segundo Larrabee (2011), se destaca como a busca 

profissional da melhor evidência científica naqueles que são os saberes resultantes da experi-

ência prática e nos valores do doente.  

Desde logo as UCs deste percurso académico estabeleceram o mote para a promoção 

de uma prática baseada em evidência científica, desde a UC de Investigação, em que tivemos 

a oportunidade de desenvolver um artigo de revisão sistemática da literatura e desta forma 

incrementar conhecimentos sobre a metodologia de investigação, passando pela UC Enferma-

gem Médico Cirúrgica 3, na qual desenvolvemos uma revisão sistemática que resultou na 

construção de um poster sobre “Simulação e o Desempenho da Equipa em Catástrofe”. 

Este poster foi apresentado em congresso internacional (Anexo VI) e mereceu publicação em 

livro (Anexo VII). Esta postura de investigação foi transversal a todas as UC nas quais foi 

necessário desenvolver trabalho, o qual nos preocupamos que fosse o mais atual e fundamen-

tado possível. 

O desenvolvimento da IPM a que nos propusemos, permitiu também desenvolver as 

competências que aqui salientamos, na medida em que a aplicação da metodologia de projeto 

possibilitou a utilização de ferramentas de investigação tanto com base nas necessidades sen-
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tidas na prática clínica, como num prisma de investigação-ação, tal como descrito em capítu-

los anteriores. Desta forma, todo o caminho desde o diagnóstico com base numa necessidade, 

passando pelo planeamento e execução da IPM, especificando a parte formativa para a equipa, 

a divulgação do trabalho e dos documentos elaborados, culminando na possível avaliação re-

alizada, tendo em conta a realidade temporal e do contexto bem como os constrangimentos já 

referidos, julgamos que este foi um trabalho expressivo das competências adquiridas naquela 

que é uma postura de atuação de prática baseada em evidência. Foi fundamental para este 

planeamento formativo da equipa a UC de Formação e Supervisão em Enfermagem na qual 

desenvolvemos conhecimentos, desde os referenciais teóricos de aprendizagem, formação e 

supervisão clínica, culminando na operacionalização da formação em contexto clínico, através 

do desenvolvimento de um trabalho de projeto de formação em serviço, percorrendo todo o 

caminho que vai desde o levantamento das necessidades formativas até à avaliação dos resul-

tados, trabalho este que se revelou de extrema importância para o desenvolvimento da IPM e 

consequente aquisição desta competência.  

Decorrente da temática da IPM, surgiu a oportunidade de elaborar um artigo científico 

com recurso a uma revisão sistemática intitulado “Transporte Intra-Hospitalar de Doente 

Crítico: Checklist como Caminho para a Segurança – Uma Revisão Sistemática da Lite-

ratura” (Apêndice IX), artigo esse que teve ponderação quantitativa para a avaliação na UC 

do Estágio e o qual foi submetido para publicação em revista científica (Apêndice X).  

Durante o segundo semestre deste Mestrado, inseridos na UC Médico Cirúrgica 4, re-

alizámos os cursos de Basic Life Support [BLS] Operacional (Anexo VIII), o Advanced Life 

Support [ALS] Provider (Anexo IX), ambos sob a tutela do European Resuscitation Council, 

e ainda o International Trauma Life Support [ITLS] Advanced Provider Course (Anexo X). 

Estes cursos tiveram um contributo muito positivo, quer para a atuação prática na prestação 

de cuidados ao doente crítico, quer na aquisição das competências supracitadas.  

Desenvolvemos neste percurso atividades participativas em diversos cursos e congres-

sos, nos quais tivemos também publicações ativas, nomeadamente no internacional “1º Con-

greso de Equipo Multidisciplinar em Sanidad” (Anexo XI) que decorreu entre os dias 1 e 

3 de Dezembro de 2020 no qual apresentamos um poster sobre “Simulação e o Desempenho 
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da Equipa em Catástrofe” (Anexo XII), tendo sido este trabalho publicado em livro (Anexo 

VII).  

Considerando a realidade pandémica vivida, e reconhecendo as nossas necessidades 

formativas na área de SARS-Cov-2, participámos no curso COVID-19 Skills, Preparation 

Course, ministrado pela European Boards for Accreditation in Cardiology. Este curso esten-

deu-se entre os meses de Novembro e Dezembro de 2020 e contou com um total de 24 créditos 

divididos em 2 momentos, um momento formativo teórico inicial (Anexo XIII) seguido de 

um programa de treino local (Anexo XIV).  

Durante o período de estágio participámos em duas ações formativas de relevância, 

tendo sido elas o “VI Simpósio de Enfermagem 2021 – Ontem, Hoje e... Amanhã” (Anexo 

XV) e no “2º Seminário de Enfermagem em Emergência Extra-Hospitalar” (Anexo XVI), 

as quais nos permitiram, não só adquirir conhecimentos, como partilhar experiências com 

profissionais de saúde reconhecidos na área da prestação de cuidados ao doente crítico, em 

diferentes contextos.  

Considerando este percurso e a pro atividade na procura pela melhor e mais atualizada 

evidência científica, nomeadamente através de ações de formação, assumindo a formação con-

tínua como essencial ao desenvolvimento enquanto EE, ao mesmo tempo que respeitando um 

dever enquanto EE no que se refere a certificação de um permanente investimento na atuali-

zação dos seus conhecimentos (OE, 2011) e perante tudo o exposto, consideramos ter adqui-

rido com sucesso as competências em questão.   
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3.2.- COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA – A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COM-

PETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

A delineação das CE do EE em EMC, integra o perfil de competências comuns do EE 

no qual se gera um mapa concetual que rege, define e concretiza a prática de enfermagem 

especializada juntamente com as competências clínicas específicas da área, conduzindo a um 

enquadramento de regulação para certificação das competências (OE, 2018) e que se apresen-

tam em Decreto-Lei. Neste documento definem-se as competências de EE EMC, como:  

“a) Cuida da pessoa e família/cuidadores a vivenciar processos médicos 
e/ou cirúrgicos complexos, decorrentes de doença aguda ou crónica; 

b) Otimiza o ambiente e os processos terapêuticos na pessoa e família/cui-
dadores a vivenciar processos médicos e/ou cirúrgicos complexos, decor-
rentes de doença aguda ou crónica; 

c) Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência 
a antimicrobianos perante a pessoa a vivenciar processos médicos e/ou ci-
rúrgicos complexos decorrente de doença aguda ou crónica.” (OE, 2018, 
p.19359).  

Segundo a OE (2018), que arroga a abrangência da área da EMC, assim como a neces-

sidade de se especificar competências nas diferentes áreas que emergem, existiu a necessidade 

de criar áreas específicas. Seguidamente analisaremos as competências relativas apenas à 

EMCPSC, mantendo a congruência no que refere a esta análise, na medida em que as compe-

tências para obtenção do grau de Mestre em Enfermagem serão analisadas em conjunto com 

as competências específicas, sempre que se mostre adequado.  

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa 
em Situação Crítica 

1 - Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica.  

Competência de Mestre em Enfermagem 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida.  
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Tendo presente o conceito de pessoa em situação crítica, assumindo-se o estabelecido 

pela OE (2018) que refere que, será toda a pessoa em que a vida se encontre ameaçada pela 

ocorrência de falência ou risco elevado de falência de/das função/funções vitais, em que a sua 

sobrevivência irá estar dependente de meios avançados de vigilância, monitorização e tera-

pêutica. Esta complexidade e urgência conduzem-nos para uma necessidade de cuidados  

“... altamente qualificados prestados de forma contínua ... 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, p.19362).  

Doravante, compreendendo este nível de especificidade, devemos ter em conta na aná-

lise das CE de EE em EMCPSC a necessidade que estes profissionais têm de mobilizar uma 

diversidade de conhecimentos e competências que lhes permitam prestar cuidados de forma 

atempada, proporcional, individual e holística (OE, 2018).  

Ao longo do estágio no SU tivemos a oportunidade de prestar cuidados a diversos 

doentes em situação crítica, centrando-se o nosso foco de atuação na sala de emergência, fa-

vorecendo um contacto com os doentes críticos de forma mais regular. Esta é a sala deste 

serviço onde se realiza o primeiro contacto com o doente crítico, sendo possível contactar com 

pessoas que apresentam diversas patologias e estados de instabilidade hemodinâmica, exi-

gindo uma atuação rápida e eficaz que imprime, por vezes, emergência às intervenções (Ma-

rini & Dries, 2019), por forma a evitar riscos e prevenir complicações.  

Foi neste espaço que contactámos com diversas situações emergentes, nomeadamente 

a doentes em paragem cardiorrespiratória, nas quais foi possível aplicar conhecimentos e téc-

nicas apreendidos e trabalhados nos cursos de BLS e ALS, sedimentando os mesmos no ca-

minho da aquisição de CE enquanto EE EMCPSC. Destas situações ressalta a primeira que 

pudemos experienciar, na qual entraram na sala os bombeiros com um doente politraumati-

zado que tinha entrado em paragem cardiorrespiratória no momento da admissão no SU, numa 

situação decorrente de um transporte para a instituição após acidente de viação. Quando este 

doente deu entrada na sala de emergência estávamos acompanhados do orientador clínico e 

de imediato intervimos, priorizando as ações de acordo com os conhecimentos apreendidos. 

Após o pedido de ajuda iniciámos manobras de SAV, e integrámos a equipa de reanimação 
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enquanto elemento da mesma ao longo do processo de reanimação, tendo o doente recuperado 

a circulação espontânea, possibilitando a continuidade dos cuidados ao mesmo.  

Esta continuidade de cuidados centrou-se bastante naquela que é a abordagem ao do-

ente politraumatizado, segundo a metodologia CABCDE (Instituo Nacional de Emergência 

Médica [INEM], 2019; American College of Surgeons [ACS], 2018; American Heart Associ-

ation [AHA], 2016) para o doente politraumatizado (INEM, 2019; ACS, 2018), em que o 

primeiro C é referente ao controlo de possível hemorragia exsanguinante encontrando se em 

primeiro lugar, uma vez que estas hemorragias são referidas por Campbell, Alson & Chapter 

(2016) como umas das principais causas de morte nas vitimas de trauma; o A se refere à 

abordagem da via aérea com controlo da cervical; o B à ventilação com administração de 

oxigénio; o C à parte da circulação; o D à avaliação de disfunção neurológica; o E à exposição 

com controlo de temperatura corporal para avaliação da vítima (Campbell, Alson & Chapter, 

2016). Esta abordagem institui a adoção de um conjunto de procedimentos sistematizados e 

com uma sequência no que respeita à avaliação da vítima e às intervenções a adotar (INEM, 

2012).  

Esta situação permitiu-nos colocar em prática não só os conhecimentos adquiridos na 

UC Enfermagem Médico Cirúrgica 2, nomeadamente com a realização de um trabalho sobre 

esta temática, como também dos conhecimentos adquiridos e trabalhados no curso de ITLS. 

Ao refletir sobre a nossa postura em situações como esta, apuramos que os conhecimentos 

científicos que se encontravam presentes, juntamente com a nossa postura assertiva e a capa-

cidade de gestão de stress em situações deste nível de complexidade e gravidade, nos permitiu 

gerir e atuar de forma efetiva e com outcomes favoráveis para o doente.  

Os momentos seguintes à estabilização de um doente crítico na sala de emergência, 

passam por efetuar o seu transporte ou transferência para o local mais indicado, tendo em 

conta as necessidades de tratamento e o panorama da sua situação clínica. Tendo isto em con-

sideração, importa referir que ao longo deste estágio tivemos a oportunidade de fazer o trans-

porte de doentes críticos para a realização de exames de imagiologia, bem como a sua trans-

ferência para serviços como o BO ou para a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. Para 

efetuar o transporte destes doentes críticos era tida em conta a situação clínica do doente para 

que fosse possível estabelecer as necessidades do mesmo e preparar os meios que pudessem 
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dar resposta a essas mesmas necessidades por forma a evitar ocorrência de efeitos adversos, 

salvaguardando a sua segurança. Assim, recorria-se a meios de monitorização e ventilação de 

transporte que se mostrassem necessários, bem como a recursos materiais, como medicação 

ou material adjuvante para assegurar via aérea, devendo todo estes ser organizados e assegu-

rados pela equipa, nomeadamente o enfermeiro. Havendo na instituição em questão diretrizes 

para o transporte de doentes, detetou-se a não existência de uma diretriz específica para o 

transporte de doente crítico para o BO a fim de realizar uma intervenção cirúrgica. Sendo este 

um momento de elevada especificidade na prestação de cuidados ao doente crítico, juntamente 

com a falta de normativos específicos, foi possível analisar que estes eram momentos que 

geravam dúvidas nas equipas que não são compatíveis com a agilização do processo, levando 

a um aumento do stress e consequentemente a riscos para a estabilidade do doente crítico, 

como abordámos em capítulos anteriores. Esta experiência pessoal juntamente com os conhe-

cimentos teórico e evidência que consolidámos sobre a temática do TIH de doente crítico 

vieram, entre outros, a fomentar o desenvolvimento da IPM a que nos propusemos.  

A prestação de cuidados a doentes do foro respiratório teve também ela um grande 

peso neste período de estágio, especialmente devido ao facto de nos encontrarmos no meio de 

um período pandémico de SARS-CoV-2, que levou a que pudéssemos experienciar momentos 

de surtos na região e que implicaram a detenção de conhecimento para suportar a nossa atua-

ção, tornando-a eficaz e assertiva. O fortalecimento dos conteúdos teóricos e práticos acerca 

da abordagem a doentes diagnosticados com SARS-CoV-2 que adquirimos, quer com a fre-

quência do curso já anteriormente referido quer com o nosso investimento diário pela procura 

de atualizações de diretrizes e normativas, foi a chave para que pudéssemos atuar de forma 

eficaz na prestação de cuidados segura a estes doentes.  

Muitas vezes estes doentes apresentam necessidades específicas no suporte ventilató-

rio, tanto invasivo como não invasivo e que exigiram de nós apoio do know-how da experiên-

cia prévia, consolidado com teoria fornecida pelas UC do mestrado, bem como pelo nosso 

investimento na procura da evidência sobre a temática e a partilha desses conhecimentos com 

as equipas que integrámos. A prestação de cuidados seguros alicerçada no conhecimento não 

demonstrou importância apenas na dimensão dos conhecimentos da patologia em si, mas tam-

bém dos conhecimentos mais intimamente relacionados com a gestão de recursos e de orga-
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nização e metodologia de trabalho, uma vez que a afluência destes doentes ao serviço de ur-

gência neste período obrigou a uma gestão minuciosa desses mesmos recursos pela sua fini-

tude e, em alguns momentos, escassez.  

Notando a diversidade e complexidade dos processos vivenciados pelo doente crítico 

e respetiva família/cuidadores, os EE em EMCPSC devem ter competência para dar resposta 

eficaz, através da mobilização de conhecimentos e habilidades especializados, permitindo-

lhes construir, implementar e avaliar um plano de intervenção, como objetivo de promover a 

segurança e a qualidade dos cuidados, considerando a estrutura familiar numa parceria do 

cuidar (OE, 2018). O doente crítico não existe por si só, está integrado num sistema familiar, 

nas mais diversas construções possíveis do mesmo, tendo o enfermeiro como dever informá-

los no que respeita à prestação de cuidados de enfermagem a que estes são, ou possam vir a 

ser, submetidos (AR, 2015a). Reconhecendo a situação crítica dos doentes e a incerteza do 

que envolve a sua condição, é exigido ao EE a capacidade para intervir sempre que necessário, 

assegurando que a informação é clara e chega de forma eficaz ao recetor, diminuindo o im-

pacto físico e psicológico negativo que daí possam advir, favorecendo a adaptação à situação, 

quer do doente quer da família. Estas ideias regularam a nossa postura ao longo do estágio no 

que toca à comunicação com o doente crítico assumindo, perante as condições existentes, uma 

postura de informar e esclarecer acerca de procedimentos e da evolução da situação do doente, 

transversal a todo o momento da prestação de cuidados. Procurámos informar e esclarecer as 

famílias, assim que as condições estivessem reunidas, com o intuito de diminuir os sentimen-

tos de dúvida e incerteza, assegurando que estas informações se balizaram sempre dentro das 

nossas áreas de competências.  

Para se estabelecer a relação com o doente crítico torna-se fundamental compreender 

e reconhecer primeiramente a comunicação em si como um instrumento essencial à criação e 

manutenção de uma relação terapêutica, na qual a existência de empatia e confiança entre 

profissionais e recetores dos cuidados adicionam valor aos cuidados de saúde prestados (Pha-

neuf, 2005). Esta comunicação tem contornos específicos quando se trata de um doente crítico, 

uma vez que as capacidades de comunicação, nomeadamente por alterações neurológicas, po-

dem encontrar-se diminuídas. Este facto exige dos EE a capacidade para identificar as barrei-
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ras existentes à comunicação, para que depois possa trabalhar no sentido de investir em estra-

tégias alternativas e que favoreçam a comunicação com o doente crítico, sendo exemplos 

meios de comunicação não verbal tais como a escrita ou através de imagens. 

A revisão dos conteúdos lecionados nas UC de Enfermagem Médico Cirúrgica e Fisi-

opatologia e Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada, foram um dos grandes 

contributos para a aquisição das competências em análise. Associadas a estas, reforçar tam-

bém a pesquisa autónoma através de outras fontes de publicação de evidência científica, no-

meadamente bases de dados fidedignas, por forma a trabalhar competências para prestar cui-

dados aos doentes com processos de doença crítica, disfunção e/ou falência orgânica (OE, 

2018).  

Reconhecendo a imprescindibilidade do desenvolvimento e aprimoramento destas 

competências na abordagem ao doente crítico, após o exposto, consideramos ter atingido as 

CE de EE em EMCPSC supramencionadas. 

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Si-

tuação Crítica 

2 - Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação.  

 

Situações de emergência, exceção e catástrofe, como o nome indica, são situações que 

ocorrem de forma esporádica e, como tal, necessitam de planos específicos que possibilitem 

aos serviços dar resposta efetiva e eficaz no caso da sua ocorrência. Esta ideia está intrínseca 

na Lei de Bases da Proteção Civil a qual define catástrofe como 

 “...acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem 
elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensa-
mente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na tota-
lidade do território nacional.” (AR, 2006, p.4696).  

Já a emergência multivítimas refere-se a situações que se envolve um número de 

vítimas tão elevado que influencie e seja passível de alterar o funcionamento dos serviços de 

emergência que lhes dão resposta, sobrecarregando a prestação da prática direta dos cuidados 

de saúde aos doentes (OE, 2017).  
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Esta especificidade requer a criação de planos institucionais que possibilitem dar res-

posta às mesmas, salvaguardando o papel da liderança nestas situações, sendo esta da respon-

sabilidade dos EE em EMCPSC, enfatizando-se assim como uma das CE destes (OE, 2017).  

Para ser possível atingir a competência, começámos por realizar uma análise dos pla-

nos de emergência e catástrofe da unidade hospitalar, bem como as normas e protocolos acerca 

da temática. Seguidamente promovemos uma discussão e reflexão junto do orientador clínico 

acerca do analisado. 

Ao longo do estágio tivemos a oportunidade de vivenciar um aumento exponencial de 

afluência ao serviço decorrido de diversos surtos por SARS-CoV-2 que ocorreram, em simul-

tâneo, em diferentes estabelecimentos na área de abrangência da instituição em questão, no-

meadamente em lares. Um elevado número de doentes, em situação crítica e instabilidade, 

com um elevado número de patologias associadas, deu entrada em simultâneo no serviço de 

urgência o que exigiu do serviço, bem como dos profissionais, uma adaptação instantânea e 

um delineamento de estratégias. Esta atitude visou colmatar as necessidades requeridas pela 

situação de exceção, gerindo os recursos existentes, tanto materiais como humanos. Como já 

salientado em competências anteriores, esta é uma situação que requer uma visão alagada e 

abrangente das necessidades, bem como um conhecimento científico que permita atuar de 

forma célere e atempada junto destes doentes críticos, evitando a confluência de efeitos ad-

versos e assegurando a segurança destes, bem como a qualidade dos cuidados de que carecem.  

Quanto à gestão dos recursos materiais e do espaço físico para, por exemplo, alocar as 

macas destes doentes, requereu visão e estratégias organizacionais que dessem resposta ao 

elevado número de doentes. Mas a maior dificuldade sentida adveio da gestão dos recursos 

humanos prestadores de cuidados, nomeadamente enfermeiros. Nesta fase, a equipa já se en-

contrava saturada pelo cansaço acumulado que advém do arrastamento da situação pandémica, 

em associação com as insuficiências no staff a trabalhar no serviço, não só por diminuição do 

rácio enfermeiro/doente, como por enfermeiros infetados com SARS-CoV-2 e com necessi-

dade de cumprir isolamentos à data, no mínimo, de 14 dias o que fez aumentar a necessidade 

dos enfermeiros terem que seguir turno ou a sobrecarregar a equipa com horas extraordinárias 

para dar resposta às necessidades do serviço. Julgamos que um dos problemas que contribuiu 
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para o stress impresso na equipa nesta situação se prende com o fato de o plano de contingên-

cia existente não estar preparado para situações específicas como esta, sendo que o protocolo 

que se encontra estabelecido e testado em simulação, se prende especificamente com a Tria-

gem em Situações de Catástrofe, o que se revelou insuficiente para encarar a situação exposta.  

As dificuldades sentidas e a análise reflexiva desta situação, abre portas para uma pro-

posta de desenvolvimento de futuras IPM na área de exceção e catástrofe neste serviço, pro-

posta essa que foi discutida com o orientador clínico e apresentada à enfermeira em funções 

de chefia do serviço, sendo que ambos concordaram e anotaram a possibilidade de IPM futu-

ros nesta valência.  

A fim de enriquecer as atividades para atingir as competências explanadas, procurámos 

realizar um estágio de observação no CDOS da cidade, tendo para tal avançado com um pe-

dido de autorização, tanto à instituição académica (Apêndice XI), como ao comandante do 

CDOS (Apêndice XII). Após a receção de autorização, no dia 1 de Setembro de 2021 diri-

gimo-nos ao CDOS para realizar este estágio (Anexo XVII). Neste dia fomos recebidos pelo 

comandante operacional distrital e pelo 2º comandante operacional distrital, elementos cons-

tituintes e responsáveis deste serviço (AR, 2013). Ao longo do dia acompanhámos os opera-

cionais, a fim de compreender tanto as competências do CDOS, como o papel dos profissio-

nais que aí desempenham funções. Pertencendo à Autoridade Nacional de Emergência e Pro-

teção Civil, tem como principais competências garantir o funcionamento, operacionalidade e 

articulação com todos os agentes de proteção civil no âmbito do distrito, assegurar o comando 

e controlo das situações que exijam a sua intervenção, responsabilizando-se por mobilizar 

recursos materiais e humanos indispensáveis à concretização das operações (AR, 2013). Está 

ainda na sua área de competências, entre outras, garantir a gestão dos meios aéreos a nível 

distrital, coordenando entidades e instituições comprometidas com operações de socorro (AR, 

2013). 

O entendimento do funcionamento do serviço responsável por receber as indicações 

de possíveis situações de emergência e catástrofe sinalizadas, organizando, gerenciando e dis-

tribuindo meios para lhes dar resposta permite-nos, enquanto EE em EMCPSC, refletir sobre 

de que forma é que podemos gerir a resposta dos nossos serviços a situações destas caracte-
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rísticas, importando competências apreendidas de organização, estratégia e liderança obser-

vadas neste estágio. Outro aspeto que pensamos ser relevante com o desenvolvimento deste 

estágio, é o facto de, a acontecer uma situação de exceção ou catástrofe, compreendendo a 

distribuição de meios, podemos comunicar de forma mais eficaz com as entidades de resposta 

a situações de socorro. Acreditamos que com o desenvolvimento deste estágio, para além de 

termos adquirido os conhecimentos já referidos, demonstrámos uma atitude proactiva no sen-

tido de investimento no conhecimento, bem como na visão ampla e englobante de diversas 

dimensões da resposta a situações de emergência e/ou exceção e catástrofe, reconhecendo a 

nossa função no domínio das competências profissionais (DGS, 2010b)., que conduzem ao 

empoderamento enquanto EE em EMCPSC.  

Outro contributo positivo para aquisição da competência foi a participação no Semi-

nário de Enfermagem em Emergência Extra-Hospitalar (Anexo XVI) no qual foram dis-

cutidas visões, experiências e ideias acerca de situações de catástrofe, nomeadamente no papel 

do EE em EMCPSC enquanto gestor e líder nestes processos. Estas apresentações foram rea-

lizadas por enfermeiros com reconhecimento na área, o que permitiu sistematizar a gestão de 

situações com estas características, conduzindo a um caminho formativo intrínseco ao desen-

volvimento da competência referida. 

De salientar o contributo da UC de Enfermagem Médico Cirúrgica 3, na qual abordá-

mos esta temática e elaborámos um poster científico intitulado “Simulação e o desempenho 

de equipas de atuação em catástrofe” (Apêndice XIII) ressalvando a sua importância nos 

conhecimentos e aquisição de competência adquiridas.  

Desta forma, consideramos que adquirimos a competência em apreciação.  

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Si-

tuação Crítica 

3 - Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a Antimicro-
bianos 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.  

 

Importa compreender o que são as IACS, uma vez que a sua relevância atinge a glo-

balidade mundial, o que restringe a obtenção da qualidade dos cuidados prestados, assumindo-



 
 

 
 

90 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

se assim como uma ameaça aos doentes e potênciando a incidência, tanto da morbilidade 

como, em última instância, da mortalidade, amplificando os gastos em saúde por aumentarem, 

nomeadamente, os internamentos (DGS, 2017b). Desta forma, o impacto do aumento das 

IACS vem afetar não só os outcomes na saúde de um doente, mas toda a estrutura social e 

monetária global, pelo que estes não podem desvalorizar o investimento nesta área pelas im-

plicações que daí advêm e que causam impacto negativo nos custos associados a consumo dos 

recursos hospitalares e da comunidade (DGS, 2018). Guiando-nos pela análise da European 

Centre for Disease Prevention and Control (2019) existe, do ponto de vista epidemiológico, 

um desequilíbrio na prevalência destas infeções, apresentando-se mais elevada a sul da Eu-

ropa, região na qual se destacam os multirresistentes Pseudomonas aeruginosa e Staphylo-

coccus aureus como mais comuns. Não só a incidência tem vindo a aumentar, como também 

a resistência aos antimicrobianos, sendo que aumenta cada vez mais o número de bactérias 

suscetível a um número diminuto de antibióticos, aumentando o grau de dificuldade no que 

toca ao tratamento das infeções (MS, 2015a).  

Analisando um prisma mais específico e centrando-nos nos cuidados de saúde, as 

IACS apresentam-se como o efeito adverso mais comum associado à prestação de cuidados, 

segundo dados divulgados pela OMS (2011), estimando-se, todavia, que um terço das mesmas 

poderiam ser evitáveis (DGS, 2018). O progresso nos cuidados de saúde, a utilização sistémica 

de novos meios, terapias e dispositivos invasivos, aliado ao aumento da esperança média de 

vida das populações, são fatores salientados como fatores de risco no aumento da infeção 

inerente à prestação de cuidados de saúde (DGS, 2018). Ponderando a relevância das IACS, 

torna-se impreterível o envolvimento e responsabilização dos profissionais de saúde na sua 

atuação diária, no sentido de responsabilização pela prevenção destas infeções. Tendo em 

conta o enquadramento nacional estratégico na segurança dos doentes, o PNSD2126 (AR, 

2021) estabelece enquanto objetivo estratégico a redução das IACS e da resistência aos anti-

microbianos, sendo patente na documentação da OE (2017) que é o EE em EMCPSC o agente 

que assume o papel de relevância na prevenção do controlo de infeção e resistência a antimi-

crobianos. 

Para desenvolver trabalho baseado em conhecimento, começamos por analisar docu-

mentação pertinente sobre a temática das IACS, quer documentação com validade internaci-

onal e nacional, quer pareceres e indicações emanados por entidades acreditadas. Entre estes 
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documentos salientar a consulta e análise dos documentos: Precauções Básicas do Controlo 

de Infeção (DGS, 2013), o Relatório Anual referente às Infeções e Resistência aos Antimicro-

bianos (DGS, 2018) ou a norma relativa ao “Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infeção 

de Local Cirúrgico (DGS, 2015b).  

A nível institucional, este é um serviço que integra uma unidade hospitalar na qual 

existe um GCLPPCIRA, que trabalha em 4 áreas fundamentais, sendo elas, a formação, a 

vigilância, o apoio aos serviços e a emanação das orientações na prevenção e controlo de 

infeção. Desta forma, analisámos os documentos através da plataforma da instituição, na qual 

este grupo coordenador disponibiliza os mesmos. No que respeita SU, existem grupos de tra-

balho na área do controlo de infeção, bem como enfermeiros de referência e que exercem o 

papel de ponte entre GCLPPCIRA e os profissionais dos serviços. Desta forma facilitam-se e 

organizam-se as vias de comunicação, potenciando o envolvimento dos profissionais, com o 

objetivo major de promover trabalho na área da prevenção e controlo de infeção, bem como 

na criação, revisão e divulgação das normas, protocolos e procedimentos, baseados nas reco-

mendações e normas publicadas por entidades científicas idóneas.  

O facto de o estágio se ter desenrolado num período com características singulares e 

de exceção, devido a pandemia por SRAS-CoV-2, fez com que aspetos como a formação se 

encontrassem em stand by, quer pela exaustão da equipa, quer pela necessidade de estar a dar 

resposta às exigências na gestão e volume de trabalho, enfatizada também pelo défice de rácio 

de profissionais. Este facto não nos permitiu assistir a formações em serviço, por estas não se 

encontrarem a ser realizadas no momento do estágio. Contudo, existe um plano para retomar 

a atividade formativa, nomeadamente presencial, bem como a revisão de algumas normas e 

protocolos que carecem de atualização. A existência deste plano formativo espelha o investi-

mento que a equipa pretende fazer na área da prevenção das IACS, salvaguardando a segu-

rança e qualidade dos cuidados prestados.  

Ao longo de todo o estágio, foi nossa preocupação analisar lacunas na área do conhe-

cimento das IACS e, após procedermos ao investimento teórico como anteriormente referido, 

preocupámo-nos em analisar as situações diárias da clínica, nomeadamente na prestação de 

cuidados ao doente crítico. Esta conduta desenvolveu-se no sentido de cumprir com os conhe-

cimentos apreendidos, aplicando normas e protocolos e favorecendo momentos de análise 
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junto do orientador clínico e com as equipas nas quais nos inserimos, tanto acerca das práticas 

implementadas como da nossa prestação e dos pontos a investir no sentido da melhoria.  

Foi nossa preocupação que na IPM que desenvolvemos, acerca de TIH de doente crí-

tico para intervenção cirúrgica, as intervenções agilizassem o processo, não só pela manuten-

ção da segurança do doente crítico, mas também para assegurar um menor risco à ocorrência 

de infeções, nomeadamente na preparação da pele e higienização das feridas respeitando o 

“Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infeção de Local Cirúrgico (DGS, 2015b) e a nor-

mas institucionais para esta preparação do doente, imprimindo a sua importância na prática 

clínica diária.  

Neste período de estágio realizámos uma observação no serviço de esterilização da 

instituição, com o intuito de compreender a importância do serviço, do trabalho que desem-

penha e das técnicas utilizadas, analisando todo o circuito de limpos e sujos que o material 

cumpre desde que entra neste serviço até ao momento que é devolvido aos serviços de origem 

devidamente acondicionado. A reflexão sobre importância da esterilização enquanto método 

de salvaguarda da segurança, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde, revela 

que este momento de observação foi uma mais valia no nosso percurso, tendo também contri-

buído para a obtenção da CE de EE em EMCPSC supramencionada.  

Após a análise reflexiva consideramos ter atingido esta competência com sucesso.  

Competência de Mestre em Enfermagem 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua área de 
especialidade.  

 

Ao considerar a reflexão crítica, assim como a descrição e fundamentação daquelas 

que foram as atividades desenvolvidas durante o estágio, bem como ao longo deste capítulo 

do relatório, consideramos que atingimos a competência supracitada no que respeita à aquisi-

ção de gau de ME.  
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4- CONCLUSÃO 

O relatório elaborado reflete o concluo do caminho formativo do curso de ME, cen-

trando-se na UC de Estágio Final e finalizando a UC Relatório, integrando o contributo das 

UC académicas e aprofundando o desenvolvimento de competências essenciais para a obten-

ção de grau de Mestre, possibilitando a obtenção do título profissional de EE em EMCPSC, 

conferido pela OE. 

Reconhecendo a abrangência dos contextos onde o EE em EMCPSC pode desempe-

nhar funções, espera-se que contribua com as suas competências para enfrentar desafios de 

elevada complexidade e urgência, no sentido de encontrar formas idóneas e eficazes para a 

melhoria dos cuidados prestados e na garantia do percurso no sentido da qualidade em saúde. 

Esta atuação não é linear, mas sim centrica, exigindo do EE uma constante atuação no sentido 

de diagnóstico, planeamento, execução e avaliação para que, ciclicamente, possam retomar o 

início do processo, imprimindo a necessidade de desenvolver um processo reflexivo contínuo 

dos conhecimentos e competências, tendo sempre por base a melhor evidência científica.  

Este caminho na construção da constante melhoria com base científica sólida foi o que 

adotamos no decorrer da UC de Estágio Final, em que procurámos, compreendendo a especi-

ficidade e singularidade do local de estágio escolhido, analisar e refletir sobre as situações 

com que nos deparámos, reconhecendo estas como experiências únicas de aprendizagem, na 

aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências.  

Acompanhando a linha de investigação, qualidade e segurança do doente, dentro do 

enunciado descritivo dos Padrões de Qualidade dos Cuidados da OE, enquadramos a nossa 

IPM na prevenção de complicações. Para o seu desenvolvimento identificámos, primeira-

mente, as necessidades de normatização dos procedimentos no TIH de doente crítico para 

intervenção cirúrgica. De seguida, estruturámos um plano interventivo que permitisse colma-

tar as necessidades identificadas, nomeadamente o desenvolvimento de uma ferramenta que 
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possibilitasse a agilização do processo e a manutenção da segurança do doente crítico, inte-

grando a mesma num documento que permitisse normalizar estes procedimentos, sendo todo 

este trabalho realizado com base na mais recente evidência científica. Este trabalho desenvol-

vido foi 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, acreditamos que a 

IPM desenvolvida contribuiu para tornar o procedimento uniformizado, o que permite almejar 

a segurança nos cuidados ao doente crítico como caminho para a qualidade.  

O reconhecimento das limitações na atuação para estabelecer futuros planos fazem 

parte da visão integrativa que deve ser executada pelo EE. Desta forma, assumindo o limite 

cronológico e a situação de exceção provocada pela pandemia por SARS-CoV-2, na qual se 

desenvolveu o estágio e a IPM, não nos foi possível avaliar a adesão da equipa ao trabalho 

desenvolvido nem os ganhos para o doente crítico. Todavia, estes são objetivos de área de 

atuação que permanecem ativos, bem como o desenvolvimento da IPM, encontrando-se a 

nossa equipa a trabalhar neste projeto mesmo após o término do período de estágio, no sentido 

da procura da excelência.  

Quanto ao referencial teórico adotado para sustentação da IPM, MMPBE de Larrabee 

(2011), revelou-se adequado e sólido para responder às necessidades exigidas pela prestação 

de cuidados complexa ao doente crítico enquanto EE em EMCPSC, na medida em que permite 

entrosar a evidência científica com a experiência e visão clínica, englobando o doente na sua 

individualidade enquanto ser humano.  

A reflexão crítica exposta acerca das atividades desenvolvidas ao longo do estágio para 

desenvolvimento das competências necessárias à aquisição de grau de Mestre em Enferma-

gem e EE em EMCPSC, bem como a construção do processo do pensamento que relaciona a 

segurança com uma diversidade de prismas, nomeadamente da prestação de cuidados, gestão, 

governação e liderança demonstra, por si só, a aquisição destas competências. Esta relação e 

reflexão apoiam-se na medida em que, o conhecimento das diversas variáveis passíveis de 

influenciar a prestação de cuidados ao doente crítico e do seu encadeamento e interligação, 

comprovam o pensamento de EE e fundamenta-o ao nível de um ME.  
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Perante o exposto, acreditamos ter alcançado os objetivos estabelecidos para o presente 

relatório, aguardando as provas de defesa pública do mesmo, no sentido de finalizar esta etapa 

do nosso percurso, quer na perspetiva académica quer na profissional.  

Este foi um período de profundas alterações e aprendizagens e que conduziram ao 

desenvolvimento pessoal e profissional, assumindo agora a responsabilidade que estes títulos 

conferem e ambicionando continuar a desenvolver um trabalho de mudança nos contextos, 

com o olhar na melhoria do desempenho profissional e na garantia da qualidade em saúde.   
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Fa
to
re
s P
os
iti
vo
s 

Fatores Internos 
Fatores N

egativos 

Forcas Fraquezas 
Inexistência de normativos na institui-
ção sobre a o TIH de doente crítico de 
SU para BO.  

Procedimento com necessidade de es-
clarecimentos. 

Aprovação e consentimento da enfer-
meira em funções de chefia e enfer-
meiro orientador. 

Aprovação do projeto pelo conselho 
de administração e comissão de ética. 

Interesse da equipa pela temática do 
TIH de doente critico e manutenção 
da segurança. 

Ausência de formação na área da se-
gurança do doente.  

Formação relacionada com o projeto 
estar disponível on-line em dispositi-
vos pessoais.   

Ausência de custos no desenvolvi-
mento e implementação do projeto.  

Existência de protocolos desatualiza-
dos e desadequados á especificidade 
do doente crítico em contexto de SU 

Elevada rotatividade da equipa.  

Não adesão da equipa.  

Falta de disponibilidade para dar con-
tinuidade ao projeto.  

Risco de desmotivação da equipa de-
vido a cansaço.  

Formação não presencial pode limitar 
ou dificultar partilha de experiências.  

Oportunidades Ameaças 
Ganhos em saúde associados à pre-
venção de ocorrência de eventos ad-
versos contribuindo para a melhoria 
da segurança do doente crítico e con-
sequente melhoria na organização 
hospitalar.  

Estímulo à prática baseada em evidên-
cia.  

Cumprimento do Plano Nacional para 
a Segurança dos Doentes 2015-2020.  

Fortalecimento da imagem da equipa 
perante os restantes profissionais da 
instituição.  

Período de elevado número de ele-
mentos com férias.  

Resistência de elementos da equipa à 
mudança/implementação de procedi-
mentos.  

Fatores Externos 
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APÊNDICE II – Pedido de Consideração e Parecer à Comissão de Ética.   
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SIGLAS  

CC - Competências Comuns  

CD - Código Deontológico  

CE – Competências Específicas 

EE – Enfermeiro Especialista  

EMCPSC - Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Crítica  

IPM - Intervenção Profissional Major 

REPE - Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

UC – Unidade Curricular  
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INTRODUÇÃO  

No âmbito do Mestrado em Enfermagem, Especialidade em Enfermagem Médico-

Cirúrgica - A Pessoa em Situação Crítica, a Unidade Curricular de Estágio Final, na qual a 

vertente clínica se irá realiza num Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de uma instituição 

a sul de Portugal, formaliza-se como uma fase indispensável naquela que é a aplicabilidade 

dos conhecimentos e competências adquiridos e desenvolvidos nas diversas Unidades Curri-

culares [UC´s] que constituem o curso de Mestrado anteriormente referenciado.  

Cumprindo com o Planeamento da UC Estágio Final, na qual se salvaguarda que o 

estudante na fase inicial deve desenvolver um projeto de estágio, torna-se essencial a criação 

e planeamento do mesmo, a fim de dar resposta a este requisito. Este projeto pretende-se 

prático, preciso e sistematizado, com necessidade de estabelecimento de objetivos e ativida-

des a desenvolver para darem resposta aos mesmos, baseando-se estes numa prática reflexiva 

antecessória, tornando-se a coluna central na aquisição e desenvolvimento das competências, 

tanto comuns como específicas do Enfermeiro Especialista [EE] em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Crítica [EMCPSC].  

Assim, o documento que se elabora tem como objetivo criar um plano para a aquisição 

e desenvolvimento de competências relativos ao Estágio Final.  

Para dar resposta a este objetivo foram delineados os seguintes objetivos específicos:  

- Concretizar uma reflexão sobre os hiatos de aquisição de conhecimentos, competên-

cias e necessidades para o desenvolvimento de aprendizagens.  

- Traçar atividades a desenvolver para a aquisição e desenvolvimento das competên-

cias comuns de EE.  

No que respeita à seleção do serviço para o desenvolvimento do Estágio Final, é jus-

tificado na medida em que dá resposta a doentes em situação crítica, nomeadamente do foro 



 
 

 136 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

médico e traumatológico, permitindo desta forma fomentar o desenvolvimento das compe-

tências necessárias à aquisição do grau de Mestre em Enfermagem e reconhecimento en-

quanto EE em EMCPSC.  

A estrutura do presente projeto tem em conta diretrizes delineadas no planeamento do 

Estágio Final e do planeamento do Relatório, ambos referentes à área de especialidade de 

EMCPSC., norteando-se pela referenciação American Psychological Association (7ª ed.), fa-

zendo-se redigir pelo novo acordo ortográfico, excetuando as situações em que nas citações 

diretas o autor citado não se regulou pelo mesmo.  
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1. PROJETO DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COM-

PETÊNCIAS  

A complexidade e abrangência dos cuidados prestados às populações, nomeadamente 

ao doente crítico, exigem dos profissionais conhecimentos e competências diferenciados e 

especializados, obrigando a que estes profissionais sejam não só detentores do conhecimento, 

mas que desenvolvam de forma permanente uma reflexão crítica e consciente, gerando valor 

aos cuidados de saúde por eles prestados.  

Com vista a integrar esta visão reflexiva e construtora de pensamento crítico acerca 

dos conhecimentos, consideraremos neste documento as competências comuns [CC] DE EE, 

assim como as competências especificas [CE] de EE em EMCPSC.  

Desta forma assumimos as CC de EE estabelecidas pelo Regulamento 140/2019 (OE, 

2019) e as CE de EE EMCPSC exposta no Regulamento 429/2018 (OE, 2018) como linha 

orientadora no planeamento de atividades a desenvolver durante o estágio final.  
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1.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista no Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal 
Competência Atividades a Desenvolver 

A1 - Desenvolve uma prática profissional, 

ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios 

éticos e a deontologia profissional.  

 

A2 – Garante práticas de cuidados que respei-

tam os direitos humanos e as responsabilida-

des profissionais.  

• Revisão dos conteúdos analisados na UC de Ética, Deontologia e Direito;  

• Leitura e análise de documentos orientadores da profissão de Enfermagem, tais como 

o Código Deontológico [CD] e o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfer-

meiros [REPE];  

• Análise de pareceres da Ordem dos Enfermeiros [OE] sobre ética e deontologia;  

• Leitura e análise de documentos jurídicos orientadores do direito em saúde, nomeada-

mente relativos ao desenvolvimento da praxis clínica; 

• Desenvolvimento tomadas de decisão baseados nos conhecimentos e competências éti-

cas e deontológicas trabalhadas em contexto académico;  

• Reflexão crítica acerca dos processos de tomada de decisão do ponto de vista ético, 

deontológico e jurídico em saúde; 

• Aplicação, na prestação de cuidados de saúde, do respeito pela garantia da confidenci-

alidade, segurança, autonomia e individualidade de crenças e valores da pessoa.  
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista no Domínio da Melhoria da Qualidade 
Competência Atividades a Desenvolver 

B1 - Garante um papel dinamizador no de-

senvolvimento e suporte das iniciativas estra-

tégicas institucionais na área da governação 

clínica. 

 

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, ge-

rindo e colaborando em programas de melho-

ria contínua.  

 

B3 - Garante um ambiente terapêutico e se-

guro.  

• Revisão das matérias lecionadas na UC de Gestão em Saúde e Governação Clínica;  

• Conhecimento do enquadramento do local de estágio, nomeadamente no que diz res-

peito à sua estrutura física e organização, bem como aos processos de trabalho e re-

cursos envolvidos; 

• Observação da atuação da equipa nas valências clínicas existentes no contexto clínico;  

• Desenvolvimento entrevistas informais às equipas e elementos do serviço, nomeada-

mente elementos da chefia e orientador clínico;  

• Conhecimento os projetos implementados no serviço de urgência em questão;   

• Prestação cuidados de Enfermagem especializados, considerando os protocolos e pro-

jetos implementados, salvaguardando as diretrizes nacionais, normas de orientação 

clínica 

• Análise e reflexão sobre a evidência disponível, atendendo à especificidade do doente 

a que se destinam;  

• Identificação áreas de melhoria continua na prestação de cuidados ao doente do foro 

médico-cirúrgico, nomeadamente em situação crítica; 

• Desenvolvimento de uma Intervenção Profissional Major [IPM] direcionada para dar 

resposta a uma necessidade do serviço no que respeita à prestação de cuidados Espe-

cializada ao doente crítico, visando a melhoria da qualidade;  
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• Elaboração um artigo científico sobre a temática anteriormente referida.  
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista no Domínio da Gestão dos Cuidados 
Competência Atividades a Desenvolver 

C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimi-

zando a resposta da sua equipa e a articula-

ção na equipa de saúde.  

 

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recur-

sos às situações e ao contexto, visando a ga-

rantia da qualidade dos cuidados.  

 

• Identificação de situações clínicas com necessidade de sinalização, intervenção e co-

laboração por parte de outros grupos de profissionais de saúde;  

• Colaboração nos processos de tomada de decisão para a prestação de cuidados ao 

doente crítico; 

• Delegação, orientação, avaliação e discussão de tarefas delegadas noutros profissio-

nais funcionalmente dependentes;  

• Análise e reflexão das técnicas de liderança postas em prática pelo orientador clínico 

e restantes EE do serviço;   

• Aplicação de uma postura de gestão de recursos eficiente e ajustada às necessidades 

de cuidados dos doentes.  
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Competências Comuns do Enfermeiro Especialista no Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profis-
sionais 

Competência Atividades a Desenvolver 

D1 - Desenvolve o auto - conhecimento e a 

assertividade. 

 

D2 - Baseia a sua praxis clínica especiali-

zada em evidência científica.  

 

• Reflexão sobre as competências pessoais e profissionais preponderantes na prestação 

de cuidados de enfermagem especializados; 

• Desenvolvimento de estratégias para gestão de situações de stress no momento com-

plexo de prestação de cuidados urgente e emergente; 

• Reflexão crítica acerca de posturas e atitudes que se mostrem importantes no estabe-

lecimento de uma relação profissional favorável à prestação de cuidados ao doente crí-

tico; 

• Reconhecimento de circunstâncias passiveis de causar conflitos; 

• Reflexão sobre estratégias de cooping a desenvolver para a resolução de conflitos; 

• Desenvolvimento de conhecimentos e competências favorecedores da prática clínica 

especializada e baseada em evidência;  

• Identificação das necessidades formativas do serviço e equipa através de entrevistas 

não estruturadas aos pares e observação direta da prática da equipa; 

• Participação em eventos formativos favoráveis ao desenvolvimento de conhecimen-

tos e competências na área da pessoa em situação crítica.  
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1.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM MÉDICO- CIRÚRGICA, NA 

ÁREA DA PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA  

Competência Atividades a Desenvolver 

1- Cuida da pessoa, família/cuidador a viven-

ciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica.  

 

• Revisão das matérias lecionadas na UC específicas da área da especialidade;  

• Desenvolvimento de registos relacionados com a prestação de dados de cuidados de 

Enfermagem Especializada que possam contribuir para o desenvolvimento das com-

petências propostas;  

• Identificação de focos de instabilidade do doente crítico por forma a desenvolver uma 

intervenção antecipatória;  

• Aplicação de cuidados de elevada complexidade ao doente crítico;  

• Planeamento de cuidados de Enfermagem Especializados e protocolos terapêuticos 

complexos ao doente crítico;  

• Implementação de cuidados especializados ao doente crítico, nomeadamente no que 

refere a protocolos terapêuticos; 

• Aplicação de competências em situações que requeiram Suporte Avançado de Vida e 

de Suporte Avançado de Vida em Trauma;  

• Reflexão sobre os conteúdos lecionados na UC de Desenvolvimento Pessoal e Saúde 

Mental;  



 
 

 144 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

• Reconhecimento da importância da construção do EU, pessoal e profissional, no esta-

belecimento de uma relação terapêutica com o doente crítico e estrutura familiar/signi-

ficativa envolvente;  

• Utilização de estratégias facilitadoras de comunicação individualizada considerando o 

estado clínico do doente crítico, considerando as possíveis barreiras à comunicação 

existentes nestes doentes e no contexto;  

• Demonstração de conhecimentos e competências nas tomadas de decisão antecipató-

rias relacionadas com a prestação de cuidados em situações críticas;  

• Realização de transporte de doente crítico, intra hospitalar e inter hospitalar, se existir 

essa oportunidade;   

• Implementação de um PIM que potencie a melhoria da qualidade, relacionado com 

uma área de necessidade identificada no serviço; 

• Realização de um artigo científico acerca de uma temática relacionada com a prestação 

de cuidados do doente crítico.  
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Competência Atividades a Desenvolver 

2 - Dinamiza a resposta em situações de emer-

gência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação.   

• Revisão das matérias lecionadas na UC de Enfermagem Médico-Cirúrgica 3;  

• Conhecimento do plano de resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe do 

serviço e da instituição;  

• Participação em formações e treinos na área de emergência, exceção e catástrofe caso 

ocorram durante a o período do Estágio Final;  

• Participação em ações de formação, nomeadamente congressos, sobre situações de 

emergência, exceção e catástrofe, se estes existirem durante o período de desenvolvi-

mento do Estágio Final;  

• Desenvolvimento de Estágio de Observação no Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Beja.  
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Competência Atividades a Desenvolver 

3 - Maximiza a intervenção na prevenção e 

controlo da infeção e da resistência a Antimi-

crobianos perante a pessoa em situação crí-

tica e/ou falência orgânica, face à complexi-

dade da situação e à necessidade de respostas 

em tempo útil e adequadas.  

 

 

• Revisão das matérias lecionados na UC de Enfermagem Médico-Cirúrgica 5;  

• Leitura dos protocolos existentes no serviço e instituição acerca da prevenção e con-

trolo de infeção e de resistência aos antimicrobianos;  

• Revisão do programa nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e da resistência 

aos Antimicrobianos;  

• Revisão de normativos nacionais sobre a temática da prevenção e controlo de infeção;  

• Análise das Guidelines e bundles de cuidados, com enfoque na prestação de cuidados 

ao doente crítico;  

• Observação, analise e reflexão acerca de práticas de prevenção e controlo de infeção 

na prestação de cuidados ao doente crítico;  

• Aplicação das normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde vigentes, relacionadas 

com as boas práticas e orientação clínica na prestação de cuidados ao doente crítico;  

• Desenvolvimento de um estágio de observação no serviço de Esterilização da institui-

ção na qual decorrerá o Estágio Final;  

• Participação em ações de formação no período de Estágio Final, quer no espetro da 

instituição quer fora da mesma, caso estas ocorram e se mostrem pertinentes.  
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1.3 COMPETÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE GRAU DE MESTRE EM ENFER-

MAGEM 

Considerando o Decreto-Lei n º 65/2018 (Ministério da Saúde, 2018), que altera o 

regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior e o documento apresentado na Agên-

cia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Universidade de Évora [UE], 2015), é 

esperado que o Mestre em Enfermagem deva ser detentor das seguintes competências:  

“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 respon-

sabilidades éticas, profissionais e sociais; 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 

ao longo da vida;  

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidis-

ciplinares 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.” (EU, p.24)  

Desta forma, a todas as competências clínicas descritas anteriormente, acrescentam-

se as de ordem científica, nomeadamente as relacionadas com a investigação. Considerando 

estes requisitos pretende-se que seja elaborado um artigo científico que incide sobre uma te-

mática relacionada com uma necessidade formativa do serviço onde vai decorrer o Estágio 

Final, bem como um Projeto de Intervenção Major, que pretendemos relacionado com a 

mesma temática, sendo este possível de enquadrar nas CC B1, B2 e B3 e na CE 1, desenvol-

vidas anteriormente.  

O Projeto de Intervenção Major, enquanto produto da aquisição de competências na 

interligação da investigação-ação, pretende desenvolver uma ponte entre as UCs de Estágio 

Final e Relatório, englobando-se numa das linhas de investigação definidas para o Mestrado 

em Enfermagem, “Da Segurança e Qualidade de Vida”. Será para isso desenvolvida um le-

vantamento das necessidades formativas do serviço e colocadas as propostas a aprovação pela 
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orientadora académica do Estágio Final e Relatório, paralelamente à aprovação pelo orienta-

dor clínico e responsável do serviço em questão, em momentos de reunião informal com os 

mesmos. Considerando a fase embrionária deste projeto, esta temática encontra-se ainda em 

lapidagem para que se possa passar as fases de efetivação e desenvolvimento.  

Sendo as UCs Relatório e Estágio Final distintas, a sua articulação é tanto necessária 

como co-dependente, na medida em que a sua interligação vai possibilitar a efetivação da 

aquisição de competências de Mestre em Enfermagem. Salvaguarda-se a importância dos co-

nhecimentos adquiridos e desenvolvidos nas restantes UCs deste percurso académico com 

vista à elaboração do referido documento. O desfecho deste processo será efetivado com o 

desenvolvimento do Relatório de Estágio, que será́ submetido a apresentação e defesa pública 

para que possa ser aprovado e permitindo assim a aquisição do título de Mestre em Enferma-

gem.   
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CONCLUSÃO 

A construção deste documento permitiu uma reflexão sobre o percurso a percorrer no 

desenvolvimento de competências para aquisição dos Graus e Títulos anteriormente referidos, 

estabelecendo a definição de objetivos e o seu planeamento estruturado, estabelecendo as ati-

vidades a desenvolver para aquisição dos mesmos. Este documento assume um carácter ori-

entador da ação para o processo de aquisição e desenvolvimento de competências comuns e 

específicas para o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica – A Pessoa em 

Situação Crítica, salvaguardando-se a possibilidade de ocorrência de modificações e ajustes 

que possam decorrer das circunstâncias e do percurso realizado, bem como das necessidades 

que venham a ser identificadas e das oportunidades de aprendizagem que possam ocorrer. A 

análise e avaliação do projeto apresentado neste documento será́ efetivada no Relatório de 

Estágio, no qual se apresentará o Projeto de Intervenção Major, cujo cronograma será́ opor-

tunamente e em documento conveniente.   
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APÊNDICE IV – Cronograma de Projeto. 
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Fases Atividades Abril Maio Junho Julho Setembro Outubro Novembro 
26-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-26   

D
ia
gn
ós
tic
o 
de
 S
itu
aç
ão
 Reunião com a enfermeira em funções de chefia 

           

Identificação das necessidades formativas (entre-

vistas não estruturadas com enfermeiro orientador 

e chefes de equipa. Observação de profissionais 

do serviço) 

           

Reunião com enfermeira responsável e orientador 

para proposta de tema 

           

Análise através de instrumento diagnóstico 

SWOT 

           

Pesquisa Bibliográfica            

Definição de Objetivo Geral            

Pl
an
ea
m
en
to
 

Elaboração de Cronograma de Projeto            

Construção de estratégias e atividades a desenvol-

ver 

           

Estabelecimento de recursos necessários            

Desenvolvimento de proposta de Projeto de Inter-

venção 

           

Entrega de proposta de projeto para autorização 

pela Comissão de Ética e Conselho de Adminis-

tração 

           

Ex
ec
uç
ão
 

Pesquisa Bibliográfica            

Elaboração de Checklist para Transporte Intra 
Hospitalar de Doente Crítico 

           

Elaboração de Norma para Transporte Intra Hos-

pitalar de Doente Crítico 

           

Reunião com o enfermeiro orientador e enfer-

meira em funções de chefia para apresentação e 

discussão de documentação proposta 

           

Execução de alterações do projeto inicial            

Desenvolvimento de sessão de formação            

Disseminação de sessão de formação            

Avaliação de Sessão de formação            

A
va
lia
-

çã
o Análise dos Objetivos Estabelecidos na Elabora-

ção do Relatórios de Estágio 
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APÊNDICE V – Norma “Transporte Intra Hospitalar de Doente Crítico com necessidade 
de intervenção cirúrgica do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório”.   
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1. OBJETIVO   

Definir e uniformizar o processo de Transporte Intra Hospitalar [TIH] de Doente Crítico em contexto 

de Serviço de Urgência [SU] para intervenção cirúrgica em Bloco Operatório [BO] no Hospital José 

Joaquim Fernandes da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE [ULSBA].   

   
   

2. APLICAÇÃO   

A todos os Doentes Críticos com necessidade de intervenção cirúrgica, admitido em Serviço de Ur-

gência [SU] do Hospital José Joaquim Fernandes da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 

[ULSBA].    

   
   

3. REFERÊNCIAS   

 

- Assembleia da República [AR] (2018). Regulamento nº429/2018 de 16 de julho: Regulamento das 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. Anexo II. Diário da República, 2.a Série, nº 135, 

1936219364. 

 – Australasian College for Emergency Medicine [ACEM] Australian and New Zealand College of 

Anaesthetists [ANZCA] College of Intensive Care Medicine of Australia and New Zealand [CICM] 

(2015). Guideline for transport of critically ill patients. Disponível em 

https://www.anzca.edu.au/getattachment/bd5938d2d3ab-4546-a6b0-014b11b99b2f/PS52-

Guideline-for-transport-of-critically-illpatients     
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- Brunsveld-Reinders, A., Arbous, M., Kuiper, S. & Jonge, E. (2015, Maio). A comprehensive method 

to develop a checklist to increase safety of intrahospital transport of critically ill patients. Critical 

Care, 1 (19), 214. DOI:  10.1186/s13054-015-0938-1    

- Direção Geral da Saúde [DGS] (2013). Cirurgia Segura Salva Vidas. Lisboa, Portugal: Direção Geral 

da Saúde.    

- Fanara, B., Manzon, C., Barbot,O., Desmettre,T. & Capellier,G. (2010, Maio). Recommendations 

for the intra-hospital transport of critically ill patients.  Critical Care, 3 (14), 1-10. Doi: 

10.1186/cc9018   

- Intensive Care Society (2019). Guidance On: The Transfer Of The Critically Ill Adult .In The Faculty 

of Intensive Care Medicine. Disponível em https://www.ficm.ac.uk/sites/default/files/transfer_criti-

cally_ill_adult_2019.pd f    

- NHS Foundation Trust (2015). Transfer of the critically ill patient Standards and guidance for intra 

and inter hospital transfer. South East Coast Operational Delivery Networks. Disponível em: 

https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/south-east-coast-criticalcarenetwork/transfers/poli-

cies-and-guidelines/secccn-transferguidelinescomplete-document   

- Ordem dos Médicos [OM] (2008). Transporte de Doentes Críticos Recomendações. Disponível em: 

https://ordemdosmedicos.pt/wpcontent/uploads/2017/09/Recomendacoes_D oente_Critico.pdf    

- Quenot, J-P., Milési, C., Cravoisy ,A., Capellier, G., Mimoz, O., Fourcade, O. & Gueugniaud, P-Y. 

(2012,Fevereiro). Intrahospital transport of critically ill patients (excluding newborns) recommen-

dations of the Société de  Réanimation de Langue Française (SRLF), the Société Française 

d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), and the Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU). 

Annals Intensive Care a SpringerOpen Journal, 1 (2). Doi: 10.1186/2110-5820-2-1 

- Tisherman, S., Kaplan, L., Gracias, V., Beilman, G., Toevs, C., Byrnes, M. & Coopersmith, C. (2013, 

Julho). Providing Care for Critically Ill Surgical PatientsChallenges and Recommendations. JAMA Sur-

gery, 148(7), 669-674. Doi: 10.1001/jamasurg.2013.1208    
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 .. 

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS   

  
DEFINIÇÕES:    

   
Doente Crítico / Pessoa em Situação Crítica: 

 “...aquela cuja vida está ameaçada por falência ou eminência de falência de 

uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica” (Assembleia da República [AR], 2018, 

p.19362).  

 

Doente Crítico Cirúrgico: todo aquele que “...requer tratamento ... com doença ou lesão crítica, in-

dependentemente da intervenção cirúrgica.” (Tisherman et al., 2013, p.670).  

 

Checklist: Lista de verificação que permite verificar diversos fatores que possam influenciar o resul-

tado final com o objetivo de reduzir o risco associado ao processo. (Intensive Care Society, 2019; 

ACEM, ANZCA & CICM, 2015; Quenot et al., 2012).  

 

ABREVIATURAS:    

BO – Bloco Operatório    

SU – Serviço de Urgência    

TIH – Transporte Intra Hospitalar    

ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE     
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5. REQUISITOS   

Todos os Enfermeiros que prestam os cuidados ao Doente Crítico em contexto de SU e que o trans-

portam para intervenção cirúrgica em BO, deverão ter competências para avaliar as necessidades 

inerentes à complexidade do Doente Crítico do foro Cirúrgico bem como aos requisitos necessários 

para manutenção da sua segurança e salvaguarda da melhoria da qualidade dos cuidados, conside-

rando o seu código deontológico.   

   
   

6. RESPONSABILIDADES   

6.1 - É da responsabilidade do enfermeiro prestador de cuidados na sala de emergência do SU:    

- Reconhecer e Avaliar as necessidades do Doente Crítico proposto para intervenção cirúrgica;   

- Prestar cuidados compatíveis com as necessidades anteriormente referidas;   

- Garantir a qualidade e segurança dos cuidados prestados segundo as Leis em vigor no território 

nacional, bem como no código deontológico e normativos institucionais em vigor;   

-Garantir a aplicação dos elementos posteriormente apresentados, nomeadamente da Checklist 

para TIH de Doente Crítico em contexto de SU para BO.   

   

6.2 - É da responsabilidade do enfermeiro de primeiro contacto e/ou triagem:    

- Participar na coleta de dados necessários ao preenchimento de requisitos da  Checklist junto da 

família, acompanhantes e/ou equipas de transporte do Doente Crítico até ao SU.    

   

6.3 - É da responsabilidade do enfermeiro chefe de equipa:   

- Garantir a gestão da equipa de enfermagem por forma a dar resposta mais eficaz e competente 

ao Doente Crítico com necessidade de TIH para BO;   

- Garantir o funcionamento correto de materiais e equipamentos necessários para situações de 

TIH, bem como stocks de materiais.   
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO   

 
• Assegurar-se de que o doente tem indicação de TIH para o BO, informado este e a famí-

lia/pessoa significativa.    

• Verificar que a identificação do doente e antecedentes, bem como alergias se encontram 

bem identificadas e registadas em pulseiras próprias que acompanham o doente, sendo 

estas colocadas num membro que não cause interferência com o campo cirúrgico.   

• Verificar junto do doente/família/equipa de transporte o jejum.   

• Assegurar-se que o doente tem os consentimentos cirúrgicos e anestésicos devidamente 

preenchidos e assinados. Se não for possível devido à falta de informação e/ou condição do 

doente averiguar o consentimento expresso para a intervenção proposta.    

• Realizar abordagem ABCDE para avaliação constante do doente crítico, garantindo que to-

dos os cuidados prestados e enfatizados de seguida se coadunam com as necessidades e 

ricos do doente.   

• Monitorizar o doente com o monitor de transporte, segundo as necessidades, e assegurar-

se que todo o equipamento se encontra com bom funcionamento, com bateria e os seus 

alarmes devidamente calibrados.    

• Garantir fornecimento de oxigénio necessário para o transporte.   

• Canalizar acessos e mante-los permeáveis e funcionantes com medicação prescrita em 

curso.   

• Garantir que medicação SOS se encontra preparada.    

• Colher sangue para análises padronizadas e outras que se mostrem necessárias segundo a 

situação do doente.    

• Assegurar-se de administração e profilaxia antibiótica, tromboembólica e de hipotermia.    

• Colocar todos os cateteres libertos e seguros para o transporte.    

• Atestar as especificidades relativas ao local cirúrgico, nomeadamente tricotomia e marca-

ção.    

• Verificar a existência de próteses e adornos que possam ser removidas e realizado o espo-

lio das mesmas.     
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• Contactar o BO, nomeadamente os enfermeiros, para confirmar hora e condições do TIH, 

nomeadamente se existem necessidades especificas como é o caso de isolamento de con-

tacto ou outros equipamentos necessários.    

• Garantir a disponibilidade de elevadores para o momento do transporte.    

• Todo o Handover deverá ser feito através da metodologia ISBAR [Identify, Situation, Back-

ground, Assessment; Recommendation] conforme preconizado pela literatura e salvaguar-

dado a nível institucional pelo Procedimento 346.o   

“Comunicação Eficaz na Transição de Cuidados de Saúde”.    

• Todas as confirmações e/ou alterações e notas que se possam mostrar relevantes devem 

ser registadas em checklist própria e algum registo que se mostre necessário deve ser com-

pletado na plataforma informática.   

 

 
Doente emergente e Life Saving    
 

Todas as verificações e sua necessidade/relevância deverão ser ponderadas segundo a situação es-

pecifica do doente crítico. Nestes casos devem ser priorizadas as necessidades, sendo utilizadas 

para isso as competências e experiência dos profissionais deste serviço que asseguram a sala de 

emergência.    

 

 

8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS    

 

- Procedimento 367.0: “Cuidados de Enfermagem no Pré-Operatório – Pessoa Preparada em Ser-

viço de Urgência”.    

- Procedimento 127.0 e 180.0: “Transporte de Doentes”.    

- Instrução de Trabalho 264.0: “Transporte de Doente Cirúrgico para o Bloco  Operatório”.    

    PR.xxx.x       

TÍTULO       
REVISÃO   

    FOLHA   
    

        / 16
0 
24
0 
          



 
 

 161 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 

- Norma 51.0 “Prevenção da Infeção do Local Cirúrgico”    

- Procedimento 374.0: “Acolhimento ao Doente no Bloco Operatório”.    

- Instrução de trabalho 270.0: “Acolhimento do Doente no Bloco Operatório”.    

- Procedimento 346.0: “Comunicação Eficaz na Transição de Cuidados de Saúde”.    

- Norma 85.0. “Consentimento Informado”.   

- Procedimento 378.0 “Normotermia no Período Perioperatório”.    

- Instrução de Trabalho 322.1 “Banho com Esponja Impregnada com  

Clorohexidina no Serviço de Urgência”    

   
   

9.  ANEXOS    

   
ANEXO I – “Checklist para Transporte Intra Hospitalar de Doentes Críticos do Serviço  de Urgência 

para o Bloco Operatório”    
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Checklist para Transporte Intra Hospitalar de Doente Crítico do Serviço de Urgência 
para o Bloco Operatório   

   
Hora de Admissão em SU: ____H___     
Hora de Decisão de Transporte: ____H___  
Hora de Transporte para BO:  ___H___   
       
   Sim    Não   Observações   

Identificação e Informações Relevantes  

Pulseira de identificação?   
Devidamente preenchida e colocada    

         

Alergias conhecidas?    
Devidamente identificadas com pulseira no 
doente   

         

Antecedentes relevantes   

Patologias e Medicação?   
   

         

Antecedentes Cirúrgicos?   
   

         

Antecedentes Anestésicos?   
   

         

Hora da última refeição?            

Consentimento Cirúrgico assinado?  Se-
gundo Norma 85.0   

         

Consentimento Anestésico assinado? Se-
gundo Norma 85.0   

         

Monitorização   
Alarmes ligados e regulados, baterias de monitores e dipositivos carregadas e funcionantes   
Tensão Arterial?            

ECG?             

Oximetria?             

Parâmetros Ventilatórios?             

Oxigenoterpia assegurada?    
Bala de oxigénio com capacidade para as ne-
cessidades e tempo de transporte?    

         

 
ETIQUETA DO DOENTE 
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Disponíveis Ressuscitador Manual, Válvula 
de PEEP e Máscara Facial?   

         

Acessos e Produtos Sanguíneos   
 

Acessos Venosos Periféricos e/ou Centrais 
funcionantes e seguros?   
O maior calibre possível e no mínimo 2 aces-
sos (no caso de Acesso Venoso Periférico) 
preferencialmente no membro   
Superior esquerdo    

         

Colheita de sangue para análises?    
Hemograma (2 tubos), Bioquímica (1 tubo),  
Coagulação (1 tubo) e Gasimetria   

         

 
(devidamente identificada com venosa ou ar-
terial)   

      

Tipagem realizada?   
Pulseira de sangue devidamente identificada 
e colocada   

         

Perfusões    
Alarmes de seringas ligados e regulados, baterias de carregadas e funcionantes   

Perfusões suficientes para o transporte?            

Medicação extra necessária preparada?            

Foi administrado antibiótico?    
Registar em observações: qual, dosagem e 
hora de administração?    

         

Todos os cateteres encontram-se funcionan-
tes e seguros?   
Ex: Sonda nasogástrica, algalia, dreno torá-
cico,etc.   

         

Local Cirúrgico   

Higienização sumária e limpeza de feridas? 
De acordo com IT.322.1 e NR.51.0   

         

O local a intervencionar devidamente mar-
cado?   
Seta ou outra   
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Tricotomia realizada?   
De acordo com a NR.51.0   

         

Prevenção    

Meias Antitromboembolismo?    
Em caso de intervenção a membro inferior 
unilateral calçar meia contralateral   

         

Conforto térmico mantido?    
Manter níveis de Temperatura Periférica  se-
gundo PR.378.0   

         

Aquecimento passivo e/ou ativo?  Registar 
em observações qual   

         

 
Doente tem próteses?    
Ex: Dentária, Lente de Contacto   

         

Contactos para Transporte    

Contactado Bloco Operatório?   
Confirmar momento e condições de  
Transporte   

         

Elevadores disponíveis para transporte?            
 
_______________________________________________- (_________)    
O enfermeiro responsável pelo Transporte Intra Hospitalar (Número Mecanográfico)   

   
Data: _____ / _____ / _____    
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APÊNDICE VI – Plano de Sessão de Formação.
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Plano de Sessão de Formação 
Tema Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 

Serviço/Destina-
tários 

Serviço de Urgência / Enfermeiros do Serviço de Urgência Duração 45 minutos  

Formador Joana Guerreiro Domingos Recursos 
Materiais  

Computador e acesso a 
internet 

Orientadores Enfº Pedro Amaro e Professora Drª Dulce Santiago 

Objetivo Geral 
Incrementar a qualidade e a segurança nos cuidados de saúde prestados ao doente crítico em contexto de serviço de urgência 
com necessidade de transporte para o Bloco Operatório.  
Uniformizar procedimentos no processo de TIH do doente crítico do serviço de urgência para o BO. 

Objetivos Espe-
cíficos 

Dar conhecer aos enfermeiros o projeto de intervenção profissional elaborado. 
Apresentar os principais conceitos que servem de base para a construção do projeto de intervenção profissional.  
Expor evidência científica sobre a temática. 
Enquadrar a temática nos normativos institucionais já existentes.  
Divulgar a checklist para o transporte do doente crítico do SU para o BO. 
Divulgar a norma para o transporte do doente crítico do SU para o BO. 

 Conteúdos Metodologia Duração 

Introdução Apresentação aos formandos. 
Apresentar os objetivos da sessão de formação e o sumário da sessão de formação.  

Método Expositivo: 
Apresentação de diapositi-
vos e explanação oral (gra-

vação de áudio) 

5 minu-
tos 

Desenvolvimento 

Clarificação de definição e classificação de doente crítico.  
Expor a importância e as complicações do TIH. Apresentar as fases do TIH e as 
atividades a desenvolver em cada uma delas. Enfatizar o papel do Enfermeiro antes 
do TIH do doente crítico.  
Justificação da importância de aplicação de checklists na manutenção da segurança 
do doente critico no período de transporte para o BO.  
Enquadramento da normatização institucional.  
Apresentação de proposta de norma.  

30 minu-
tos 

Conclusão Resumo dos pontos-chave da sessão. 
Fornecimento de canais alternativos para esclarecimento de dúvidas e propostas.  

5 minu-
tos 

Avaliação Aplicação de questionário de avaliação da sessão através de Google Formsâ Preenchimento de Questio-
nário 

5 minu-
tos 
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APÊNDICE VII – Sessão de Formação “Transporte do Doente Crítico do Serviço de Ur-

gência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança”.   
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APÊNDICE VIII – Questionário de Avaliação de Sessão de Formação.  
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Transporte de Doente Crítico do Serviço de  
Urgência para o Bloco Operatório - Uma 
Perspetiva de Segurança  
A Vossa Exª:    

A Enfermeira Joana Filipa Guerreiro Domingos, com o número mecanográfico 
20810, a desenvolver funções no Bloco Operatório da ULSBA, EPE, vem solicitar a 
sua colaboração no desenvolvimento do Projeto de Intervenção “Transporte do Do-
ente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório - uma perspetiva de se-
gurança.”, através do preenchimento do seguinte questionário que se destina á cara-
cerização da equipa do Serviço de Urgência da ULSBA,EPE,  bem como á pertinência 
e identificação das necessidades de formação na área do transporte intra-hospitalar 
do doente crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório.   

Este Projeto de Intervenção encontra-se englobado no estágio final para a aquisição 
de   
Grau de Mestre naquele que é o 4º Curso de Mestrado em Enfermagem com   
Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica - Pessoa em Situação Crítica, a ter 
lugar na Escola Superior Saúde do Instituto Politécnico de Beja no Serviço de Urgên-
cia da ULSBA, E.P.E.   

Desde já grata pela atenção e disponibilidade prestadas. Atencio-
samente  

Enfª Joana Filipa Guerreiro Domingos    

  
*Obrigatório  

Email *     
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1. Tem experiência em transporte de doente crítico? *  

Marcar apenas uma oval.  

Sim  

Não  

2. No seu contexto profissional sente necessidade formativa no que respeita a  

transporte de doentes? * Marcar apenas uma oval.  

Sim  

Não  

Talvez  

3. Considera a escolha da temática deste estudo pertinente ao desenvolvimento da 

sua atividade profissional no contexto no qual se encontra inserido? * Marcar 

apenas  

uma oval.  

Sim  

Não  

Talvez  

4. Na sua opinião a sistematização de procedimentos no transporte intrahospitalar 
do doente crítico é essencial à manutenção de *  

Marcar tudo o que for aplicável.  

Segurança do Doente  
Segurança das Equipas  
Qualidade dos Cuidados  
Estabilidade Hemodinâmica  
Garantia de Tempos Cirúrgicos  
Gestão de Recursos Materiais  
Gestão de Recursos Humanos  
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

 Formulários   



 
 

 192 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IX – Resumo de Artigo Científico.   
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TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE DOENTE CRÍ-
TICO: CHECKLIST COMO CAMINHO PARA A SEGURANÇA 
– UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Joana Domingos ª; Maria Dulce Santos Santiago b 
ª Licenciatura em Enfermagem. Aluna de Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica – a Pessoa em Situação Crítica, 
Mestrado em associação, Instituto Politécnico de Beja, Portugal. b Professora Doutora, Escola Superior de Saúde de Beja, 
Instituto Politécnico de Beja, Portugal 
 

 

Resumo: Transportar doentes críticos entre serviços de uma instituição de saúde é 

necessário para ser possível realizar intervenções diagnosticas e/ou terapêuticas. Por exigir 

deslocação física entre diferentes serviços de um doente que esta suscetível de instabilidade, 

podemos encontrar um somatório de fatores de risco à ocorrência de incidentes, nomeada-

mente efeitos adversos, o que exige que as equipas que realizam estes transportes intra-hos-

pitalares tenham uma visão que englobe uma série de vetores por forma a assegurar que todas 

as medidas para salvaguardar a segurança do doente são tomadas, utilizando para isso ferra-

mentas que auxiliem no transporte do doente crítico. O objetivo desta revisão sistemática da 

literatura foi o de avaliar qual o impacto da utilização de uma checklist para transporte intra-

hospitalar na promoção da segurança do doente crítico. Foram utilizadas as bases de dados 

EBSCOhost e PubMed e realizada pesquisa entre junho e setembro de 2021, utilizando termos 

validados previamente no MesH. Foram lidos títulos e subtítulos, resumos e após aplicação 

de critérios de inclusão e exclusão eliminados estudos que não dessem resposta a questão 

colocada tendo sido aplicados aos restantes, critérios de avaliação metodológica utilizados 

pelo Joanna Briggs Institute. Obtiveram se estudos observacionais de diferentes desenhos dos 

quais se conclui que a aplicação de uma checklist permite sistematizar e organizar o procedi-

mento de transporte, diminuindo a incidência de incidentes, assegurando a segurança do do-

ente crítico e melhorando a satisfação das equipas, trazendo simultaneamente ganhos para as 

instituições. 

Palavras Chave: Transporte de Doente, Doença Crítica, Segurança, Lista de Verifica-

ção 

 

Abstract : Transporting critically ill patients between services of a health institution 

is necessary to be able to carry out diagnostic and/or therapeutic interventions. Because it 

requires physical movement between different departments of a patient who is susceptible to 

instability, we can find a sum of risk factors for the occurrence of incidents, including adverse 
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effects, which requires that the teams that carry out these intra-hospital transports have an 

encompassing vision a series of vectors in order to ensure that all measures to safeguard pa-

tient safety are taken, using tools that assist in the transportation of the critical patient. The 

aim of this systematic review was to assess the impact of using a checklist for intra-hospital 

transport in promoting critically ill patient safety. The EBSCOhost and PubMed databases 

were used and research was conducted between June and September 2021, using terms pre-

viously validated in MesH. Titles and subtitles, abstracts were read and, after applying the 

inclusion and exclusion criteria, studies that did not answer the question were eliminated, and 

methodological evaluation criteria by the Joanna Briggs Institute tools were applied to the 

others. Observational studies of different designs were obtained from which it is concluded 

that the application of a checklist allows to systematize and organize the transport procedure, 

reducing the incidence of incidents, ensuring the safety of critically ill patients and improving 

team satisfaction, simultaneously bringing profits for the institutions. 

Keywords: Patient Transfer, Critical illness, Safety, Checklist  
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APÊNDICE X –Submissão de Artigo para Publicação em Revista.   
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07/03/22, 16:20 Gmail - Proposta de Submissão de Artigo

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=889c740e3a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7464450136763256128&simpl=msg-a%3Ar-4124462386404… 1/1

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com>

Proposta de Submissão de Artigo 
2 mensagens

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com> 20 de janeiro de 2022 às 15:44
Para: revista@aesop-enfermeiros.org

Boa tarde, 

Gostaríamos de submeter o seguinte artigo para publicação. 

Caso seja necessário algum esclarecimento ou informação agradecemos contacto para os contactos do 1º autor
disponibilizados. 

Gratos pela atenção
Sem mais de momento

Enfª Joana Domingos 
Prof Drª  Dulce Santiago 

8 anexos

Proposta de Publicação.pdf 
380K

Formulario de Consentimento e Cedência.pdf 
425K

1 - Tabela 1 - Estrategia PICO.docx 
14K

3 - Tabela 2 – Avaliação de Qualidade Metodológica de Artigos Incluídos na Revisão baseado em
Aromataris & Munn.docx 
14K

4 - Tabela 3 - Resumo de Estudos Incluídos na Revisão.docx 
23K

TIH Doente Crítico (1) .docx 
14K

2 - Imagem 1 – Diagrama PRISMA 2020 para RSL baseado em BMJ.docx 
40K

TIH Doente Crítico (2).docx 
33K

revista@aesop-enfermeiros.org <revista@aesop-enfermeiros.org> 23 de janeiro de 2022 às 12:05
Responder a: revista@aesop-enfermeiros.org
Para: joanaguerreirodomingos@gmail.com

Bom dia 

Confirmo a receção do artigo em formato word e dos restantes documentos. 

Obrigado mais uma vez pelo interesse em publicar na Revista AESOP. 

Atenciosamente 
Daniela Dias 
[Citação ocultada]
[Citação ocultada]
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APÊNDICE XI – Pedido de Autorização Académico para Realização de Estágio no 

CDOS.   
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21/10/21, 12:43 Gmail - Pedido de Estágio CDOS Beja

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=889c740e3a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3378711916168823824&simpl=msg-a%3Ar-4658578564367… 1/1

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com>

Pedido de Estágio CDOS Beja 
1 mensagem

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com> 26 de julho de 2021 às 16:15
Para: "ana.canhestro@ipbeja.pt" <ana.canhestro@ipbeja.pt>
Cc: Maria Dulce dos Santos Santiago <dulce.santiago@ipbeja.pt>

Boa tarde

Joana Filipa Guerreiro Domingos, aluna nr 1529 do Mestrado de Enf Medico Cirúrgica A Pessoa em Situação Crítica ,
venho  por este meio requerer um estágio de observação no CDOS de Beja a fim de  desenvolver competências na
área de emergência e catástrofe. 

Grata pela atenção dispensada
Continuação de bom trabalho 

Joana Domingos 
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APÊNDICE XII – Pedido de Estágio de Observação ao Comandante do CDOS.   
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21/10/21, 12:04 Gmail - Pedido de Estágio de Observação

file:///Users/joanafgdomingos/Desktop/CDOS Pedido de Estágio de Observação.html 1/3

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com>

Pedido de Estágio de Observação  
4 mensagens

Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com> 27 de julho de 2021 às 09:46
Para: "codis.beja@prociv.pt" <codis.beja@prociv.pt>

Exmº Sr Comandante Operacional Distrital Carlos Pica

Joana Filipa Guerreiro Domingos, enfermeira no Bloco Operatorio da ULSBA,EPE,
encontrando-se neste momento a frequentar o Mestrado em Enfermagem- A Pessoa em
Situação Crítica, vem por este meio solicitar autorização para efetuar um estágio de
observação de no CDOS- Beja, de forma a dar resposta à competência de catástrofe e
emergência.

Pede deferimento
Com os melhores cumprimentos
Joana Domingos 

CODIS Beja <codis.beja@prociv.pt> 27 de julho de 2021 às 17:35
Para: Joana Domingos <joanaguerreirodomingos@gmail.com>
Cc: 2CODIS CDOS Beja <2codis.beja@prociv.pt>, Joao Guedes <joao.guedes@prociv.pt>

Exmª Senhora Enfermeira Joana Domingos

 

À semelhança dos seus colegas de mestrado, coloco á sua consideração o agendamento da(s) data(s) que lhe
será/serão mais favoráveis, para acertarmos os procedimentos seguintes e a podermos receber neste serviço

Quanto á disponibilidade da SALOC/CDOS Beja é total.

 

Com os melhores cumprimentos

 

Carlos Pica

Comandante Operacional Distrital de Beja / District Operational Commander of Beja

(em regime de substituição)

Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja

 

   

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE BEJA

Rua D. Nuno Álvares Pereira - Ed. antigo Governo Civil | 7800-054 Beja | Portugal

Tel.: +351 284 311 160 | www.prociv.pt



 
 

 201 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 
 



 
 

 202 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

  



 
 

 203 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE XIII – Resumo de Póster “Simulação e o Desempenho de Equipas de Atuação 

em Catástrofe”   



 
 

 204 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

Simulação e o Desempenho de Equipas de Atuação em Ca-
tástrofe  
  
Inácio, David1,3; Domingos, Joana2,3; Martins, Jorge1,3; Fezes, Paula1,3; Dias, Pedro1,3; Marques, Jorge4 & Pe-
reira, Mariana5  
  
(1) Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo [ULSBA] – Hospital José Joaquim Fernandes [HJJF] – Serviço de 
Urgência; (2) ULSBA - HJJF – Bloco Operatório; (3) Mestrando no 4.º Mestrado em Enfermagem em Associação 
na área de especialização de Enfermagem Médico – Cirúrgica – a pessoa em situação critica – Instituto Politéc-
nico [IP] de Beja – Escola Superior de Saúde [ESS] ;  (4) Professor na ESS do IP Portalegre; (5) Professora 
Adjunta na ESS do IP Setúbal  
  

 

Introdução: Catástrofe é uma ocorrência que causa danos, desequilíbrio eco-
lógico e perda de vidas humanas, numa escala suficiente para desencadear a ne-

cessidade de uma resposta extra à comunidade afetada. O treino baseado na prática 

simulada tem sido amplamente aplicado na área da saúde e na emergência de modo 

a permitir a mobilização de conhecimentos e aplicação das competências numa res-

posta de emergência sistematizada, integrada, rápida, ágil e eficaz. Traçamos como 

objetivo analisar o impacto da prática simulada, no desempenho de equipas de atu-

ação em catástrofe.  

Conclusões: A aplicação da prática simulada no treino de equipas de atua-
ção em catástrofe, tem evidência na melhoria do desempenho da equipa em cenário 

de catástrofe simulada. É necessária a utilização de métodos padronizados de me-

todologia de treino e tipo de resultados avaliados. Ensaios futuros deverão analisar 

os resultados para o doente. Estudos futuros devem ser realizados com elevado 

rigor científico tendo como preocupação reduzir o viés, sobretudo através da oculta-

ção da alocação.  

Palavras-Chave: Simulação; Incidentes com Feridos em Massa; Desastres; 

Equipe de Desastre; Desempenho Psicomotor   
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ANEXOS  
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ANEXO I – “Checklist Pré Transporte” de NHS (2015).  
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ANEXO II – “Checklist Pré Transporte” de Brunsveld-Reinders, Arbous, Kuiper & 

Jonge (2015).



 
 

 209 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 



 
 

 210 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – “As 3 Fases de Transporte” de Alamanou & Brokalaki (2014).  
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ANEXO IV – “Checklist Intra Hospitalar” de Nakayama et al. (2012).   
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ANEXO V - Aprovação de Projeto de TIH de Doente Crítico do SU para o BO.  
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ANEXO VI – Certificado de “1º Congreso de Equipo Multidisciplinar em Sanidad”.   
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ANEXO VII – Certificado de Autoria de Capítulo de Livro “Simulação e o Desempenho 

da Equipa em Catástrofe”.   
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ANEXO VIII – Certificado de Basic Life Support.
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         ................................

JOANA Guerreiro DOMINGOS
06/11/1988

Recebeu a qualificação de ERC

Basic Life Support (BLS)

Operacional

Em Beja, Portugal

Maria Do Céu Mendes Pinto MARQUES

  Course Director

Data do último curso: 11/09/2020

Este certificado é válido de 16/09/2020 e expirará em 12/09/2025, 

a menos que a trajetória de recertificação dinâmica seja iniciada antes de 11/09/2022 em https://Cosy.ERC.edu

O titular deste certificado é responsável pela atualização periódica dos seus conhecimentos, competências e reciclagem. 

Para verificar a validade deste certificado, por favor aceda a https://cosy.erc.edu/en/verify-certificate e digite ERC-177-969384
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ANEXO IX – Certificado de Advanced Life Support. 
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JOANA Guerreiro DOMINGOS
06/11/1988

Received the ERC qualification

Advanced Life Support (ALS)

Provider

In Beja, Portugal

Isabel SANTOS

  Course Director

Date last course: 12/09/2020

This certificate is valid from 12/09/2020 and will expire on 12/09/2025 unless 

the dynamic recertification trajectory is started before 12/09/2022 on https://cosy.erc.edu

The holder of this certificate is responsible for the periodical update of their knowledge, skills and retraining. 

To verify the validity of this certificate please visit https://cosy.erc.edu/en/verify-certificate and enter ERC-578-790526
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ANEXO X – Certificado de International Trauma Life Support.  
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ANEXO XI – Certificado de Comunicação Científica “Simulação e o Desempenho da 
Equipa em Catástrofe”.  
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ANEXO XII –Póster “Simulação e o Desempenho da Equipa em Catástrofe”.   
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ANEXO XIII – Certificado de Curso “C19 SPACE – Formação Teórica”.   
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Joana Domingos Portugal
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ANEXO XIV – Certificado de Curso “C19 SPACE – Formação Prática”.   
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ANEXO XV – Certificado de “VI Simpósio de enfermagem Ontem, Hoje e ... Amanhã”. 
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Certificado de Participação

Certifica-se para os devidos efeitos que Joana Domingos, participou no VI Simpósio de enfermagem 2021, realizado
Online, no dia 14 de junho de 2021. (Duração:12horas)

c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a.FLH
D
F.E
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ANEXO XVI – Certificado de “2º Seminário de Enfermagem em Emergência Extra-Hos-
pitalar”. 
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                                                  Joana Filipa Guerreiro Domingos                                                                         
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ANEXO XVII – Certificado de Estágio no CDOS.  



 
 

 239 

Transporte do Doente Crítico do Serviço de Urgência para o Bloco Operatório – Uma Perspetiva de Segurança 
 

 


