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“Uma vivência, algo pelo qual simplesmente eu passei, 

eu atravessei, ou algo que me aconteceu, 

ela não é nada se ela não puder ser transformada em alguma 

narrativa compartilhável e transmissível ao grupo ao qual eu pertenço. 

É a transmissão, é o compartilhar, que transforma a vivência em experiência” 

 

Walter Benjamin
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RESUMO 

 
Objetivo: Descrever de forma crítica todo o processo de aquisição e desenvolvimento de 
competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC. Metodologia: 
Método descritivo e critico-reflexivo com recurso à pesquisa bibliográfica, bases de dados 
científicas, descrição e análise das atividades realizadas e desenvolvidas ao longo do Estágio 
Final. Recorremos ainda à Metodologia de Projeto para desenvolver o Projeto de Intervenção 
Profissional sustentado pelo Modelo de Aquisição de Competências de Patricia Benner. 
Resultados: O processo de aquisição de competências refletiu todo o percurso realizado ao 
longo do Estágio Final no Serviço de urgência de um HP. O desenvolvimento do Projeto de 
Intervenção Profissional possibilitou promover a segurança e qualidade dos cuidados prestados 
à Pessoa em Situação Crítica através da elaboração de um programa de integração para os novos 
enfermeiros. Conclusão: Foram descritas e analisadas as atividades desenvolvidas com 
enfoque na aquisição e desenvolvimento das competências. A implementação de programas de 
integração facilita a adaptação do enfermeiro ao seu novo contexto profissional com 
repercussões na melhoria na qualidade e segurança dos cuidados. 
 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Processo de Integração; Qualidade e 
Segurança; Serviço de Urgência.
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ABSTRACT 

 

Objective: To critically describe the process of acquisition and development of common and 
specific competences of nurses specialized in Medical-Surgical Nursing - The Person in Critical 
Situation, as well as a Master in Nursing. Methodology: It was used a descriptive and critical-
reflexive methodology, supported by bibliographic research, using databases, description and 
analysis of the activities developed during the final stage. We also used the Project 
Methodology to develop the Professional Intervention Project supported by Patricia Benner's 
Skills Acquisition Model. Results: The process of acquiring skills reflected the entire journey 
carried out throughout the Final Stage in the Emergency Department of a Private Hospital. The 
development of the Professional Intervention Project made it possible to promote the safety and 
quality of care provided to Persons in Critical Situation through the elaboration of a Nurse 
Residency Program for the new nurses. Conclusion: They were described and analyzed as 
activities developed with a focus on the acquisition and development of skills. The 
implementation of residency programs facilitates the adaptation of nurses to their new 
professional context, with repercussions on improving the quality and safety of care. 
 

Keywords: Medical-Surgical Nursing; Residency Program; Quality and Safety, Emergency 
Departement 
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INTRODUÇÃO 

 
Integrada no plano de estudos do 2.º ano do Mestrado em Enfermagem em associação na 

área de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na pessoa em situação crítica [EMC-

PSC] deliberado pelo aviso 5622/2016, publicado a 2 de maio de 2016 no n.º 84 do Diário da 

República - 2a série, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja 

surge a Unidade Curricular [UC] Relatório Final a qual deu origem à redação deste relatório 

(Universidade de Évora [UE], 2016).  

O presente Relatório reflete a atividade desenvolvida do longo do Estágio Final [EF] o qual 

resultou num processo de desenvolvimento e aquisição de competências no cuidado à pessoa 

em situação crítica [PSC] de forma a dar resposta ao disposto do Regulamento n.º 140/2019 das 

competências comuns do enfermeiro especialista, do Regulamento n.º 429/2018 das 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC e às competências de mestre 

conforme consta no documento apresentado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (UE, 2015) conforme o disposto no Art.º 15 do Decreto-Lei n.º 65/2018 republicado 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2018).  

O presente relatório incide sobre as atividades desenvolvidas no processo de aquisição de 

competências durante o EF visto que através do processo de reconhecimento e validação de 

competências mediante avaliação do percurso profissional decorrido na Unidade de Cuidados 

Intensivos [UCI] de um hospital público foi obtida validação da UC Estágio em Enfermagem à 

Pessoa em Situação Crítica. Assim este relatório, resulta da compilação da análise e reflexão 

das atividades desenvolvidas na UC EF que permitiu a aquisição e o desenvolvimento de 

competências com vista à obtenção do título enfermeiro especialista em EMC-PSC e do grau 

de mestre em enfermagem, após discussão do mesmo em provas públicas. 

De forma a dar resposta, ao definido pela Associação de Escolas Superiores de Enfermagem 

e Saúde (2017) para a UC EF e Relatório de mestrado em enfermagem, foi elaborado um Projeto 

de Estágio [PE] o qual permitiu definir as estratégias e atividades para a aquisição e 

desenvolvimento das competências e que agora serve de suporte para a redação deste relatório. 

O EF foi realizado no período definido entre o dia 16 de Novembro de 2020 e 23 de Abril de 

2021 no Serviço de Urgência [SU] de um hospital privado e num Serviço Municipal de Proteção



Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 

jun-22 | Página 17 
 

 

 

Civil [SMPC] onde foram cumpridas as horas de estágio previstas no âmbito da prestação de 

cuidados à PSC. De acordo com a Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018), PSC “é aquela cuja 

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

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

19362).   

Para dar resposta à aquisição de competências na área da investigação e com vista à 

melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados realizamos durante o EF um Projeto de 

Intervenção Profissional [PIP] intitulado Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência. 

Os enfermeiros recém-admitidos nas instituições de saúde, quer se trate de um novo 

contexto profissional quer na transição de estudante para a prática clínica enfrentam 

dificuldades pessoais e profissionais durante esse período de transição. Os estudos têm 

demonstrado que a falta de confiança, elevada carga de trabalho, o medo, a frustração, a falta 

de apoio pelo líder e inexistência de programas de orientação clínica são principais dificuldades 

encontradas neste período de transição. O impacto negativo provocado por estas dificuldades 

pode afetar a intenção do enfermeiro em permanecer no seu novo contexto profissional. Os 

líderes e gestores das instituições de saúde podem desempenhar um papel proativo naquilo que 

são as estratégias de retenção dos novos enfermeiros. Os programas de integração estruturados 

podem ter um impacto positivo nesta fase de transição, na medida que possibilitam assimilar o 

novo ambiente profissional bem como fornecem ferramentas essenciais no desempenho das 

suas funções (Pertiwi & Hariyati, 2019).  

Ancorados nesta premissa e após a análise dos resultados obtidos através dos instrumentos 

de diagnóstico de situação, constatamos a existência de um problema que remetia para a 

inexistência de um programa de integração estruturado. Para a elaboração da proposta de 

programa de integração foi fundamental alicerçar-nos no Modelo de Aquisição de 

Competências de Patricia Benner, que dá enfoque ao processo pelo qual o enfermeiro passa até 

se especializar numa determinada área de cuidados. Durante este processo ocorrem alterações 

de comportamento que permitem ao longo do tempo a aquisição de habilidades profissionais 

que promovem o desempenho profissional de maior qualidade (Benner, 2001). 

Assim, para o presente relatório foi definido como objetivo geral:  

- Descrever de forma crítica todo processo de aquisição e desenvolvimento de competências 

comuns e específicas do enfermeiro especialista em EMC-PSC. 
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 De forma a dar resposta ao nosso objetivo geral, definimos os seguintes objetivos 

específicos: 

-  Caracterizar o contexto clínico onde se realizou o EF; 

- Descrever detalhadamente o processo de desenvolvimento do PIP; 

- Analisar todo o percurso no processo de aquisição e desenvolvimento de competências. 

De forma a facilitar a leitura e análise deste relatório, o mesmo foi dividido em quatro 

capítulos, no primeiro capítulo será realizada uma apreciação do contexto onde se realizou o 

EF através da caracterização da sua estrutura física, recursos humanos e materiais e da 

população alvo. No segundo capítulo será realizado o enquadramento conceptual e teórico sobre 

a temática identificada com enfoque na importância da segurança e qualidade dos cuidados e à 

ancoragem teórica que serviu de alicerce para o desenvolvimento no PIP. O terceiro capítulo 

reflete o desenvolvimento do PIP, onde são descritas todas as etapas do mesmo e para finalizar, 

o último capítulo que dá enfoque à análise reflexiva da aquisição das competências comuns, às 

competências específicas EMC-PSC e competências de mestre com realce nas atividades 

desenvolvidas na sua concretização.   

Importa salientar, que o presente relatório foi elaborado com base no novo acordo 

ortográfico português com exceção das citações diretas dos autores, cumpre com as diretrizes 

de referenciação da sétima edição American Psychological Association (2020) e encontra-se 

formatado de acordo com o guia de normas de elaboração e apresentação de trabalhos escritos 

do Instituto Politécnico de Portalegre (Arco et al., 2018). 

Para publicação, obedece as regras relativas ao tratamento de dados pessoais aprovadas pela 

Lei n.º 59/2019 de 8 de agosto.
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 
 

Neste capítulo, iremos fazer uma breve apresentação da instituição e serviço onde foi 

realizado o EF com referência às suas características, recursos humanos e materiais. Faremos 

ainda, uma breve análise relativamente à produção dos cuidados bem como à população que 

usufrui dos mesmos.  

 

1.1.  HOSPITAL PRIVADO  

 

O hospital privado [HP] foi inaugurado em 1996, este foi o primeiro hospital deste grupo 

hospitalar de saúde privado. Ao longos dos anos, o crescimento exponencial deste grupo 

privado deu origem ao que hoje é conhecido como Grupo HP, constituindo atualmente uma 

referência na prestação de cuidados de saúde na sua área geográfica. O Grupo HP encontra-se 

em exponencial expansão onde se verificou nos últimos anos um aumento da procura de 

cuidados de saúde privados pela população em geral. Oferece cuidados de saúde nas mais 

diversas áreas, contando atualmente com oitenta especialidades, serviços de saúde 24 horas/dia 

e equipas altamente qualificadas. O HP dispõe de uma equipa de 1783 profissionais de saúde, 

dos quais 250 são enfermeiros. Com um crescimento contínuo ao longo dos anos, resultado de 

uma filosofia de cuidados orientados para o bem-estar e segurança do doente, este grupo de 

cuidados de saúde privado tem vindo a alargar a sua influência geográfica. Este grupo hospitalar 

tem ao dispor da população uma rede de clínicas que permite garantir uma relação de 

proximidade para com os seus doentes, nas quais é possível realizar um abrangente leque de 

consultas, exames e cirurgias de ambulatório. 

Por forma a garantir as conexões entre todas estas unidades, o HP possuí uma rede de 

ambulâncias que as conecta fisicamente num curto espaço de tempo, estando equipadas com a 

mais alta tecnologia na área dos transportes. De igual modo, este grupo garante a continuidade 

dos dados e de toda a informação através de uma rede tecnológica que interliga todas as
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unidades do grupo. Estão assim reunidas as garantias de apoio clínico apropriado e 

necessário independentemente da unidade em que o doente se encontre. O diagnóstico pode

 assim, ser efetuado pelo especialista adequado a partir de qualquer uma das 

unidades, independentemente de onde o exame foi realizado e sem quaisquer perdas de tempo. 

A decisão clínica é assim célere e apoiada nos recursos que mais se adequam à situação, 

garantido uma melhoria substancial e diferenciadora dos cuidados de saúde. 

Relativamente à missão, visão, princípios e valores, o HP determina que: 

Missão: 

“Atuar com qualidade, eficiência e sustentabilidade na prestação de cuidados de sa-

úde diferenciados, de modo a melhorar o estado de saúde e o bem-estar dos clientes que 

recorrem ao Grupo HP, englobando: atendimento permanente, consultas externas de es-

pecialidades, internamento hospitalar, meios complementares de diagnóstico e serviço 

de ambulatório” (HPA, s.d). 

Visão: O Grupo HP pretende “ser uma referência na medicina privada moderna em Portu-

gal” (HPA, s.d). 

O Grupo HP tem como valores e princípios, os seguintes: 

• Prezar e assegurar a segurança do doente em todos os momentos; 

• Valorizar a ética em todas as relações profissionais internas e externas; 

• Prezar e reconhecer a honestidade, o profissionalismo e as capacidades individuais dos 

seus recursos humanos; 

• Recrutamento e Seleção onde são valorizados a qualificação e o potencial dos cola-

boradores, por forma a garantir valor acrescentado para o HP; 

• Acolhimento e Integração através de programas que permitam aos novos colaborado-

res uma adaptação e assimilação rápidas da cultura da organização; 

• Formação Profissional agilizada através do levantamento sistemático das necessidades 

de formação dos Colaboradores, de modo a antecipar as mudanças que o meio venha a 

impor, bem como a melhorar o seu desempenho técnico-profissional; 

• Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho promotoras da prevenção de riscos profis-

sionais que asseguram a proteção da saúde física e mental de todos os colaboradores do 

Grupo HP, proporcionando igualmente o bem-estar no trabalho; 
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• Igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os indivíduos que sejam ou preten-

dam vir a ser colaboradores, independentemente do seu sexo, opção sexual, raça, cor, 

preferências religiosas, políticas, ou outras de acordo com a legislação em vigor;  

• Consciência Ambiental acerca do impacto ambiental que a empresa provoca e da res-

ponsabilidade na gestão das questões ambientais, através da implementação do conceito 

de ecoeficiência, como forma de obter sustentabilidade geracional, quer ambiental, quer 

empresarial (HPA, s.d). 

O grupo HP conta atualmente com uma vasta oferta de profissionais de saúde e cuidados de 

saúde diferenciados nas mais diversas áreas, nomeadamente na prestação de cuidados à PSC. 

 

 

1.2.  SERVIÇO DE URGÊNCIA 
 

O serviço de urgência encontra-se aberto ao público 24 horas/dia, 365 dias/ano. Engloba 

na mesma estrutura física o atendimento de doentes adultos com idades compreendidas entre 

os 18 anos e o fim de vida, bem como doentes pediátricos com idades compreendidas entre os 

3 e os 17 anos.  

Oferece uma resposta clínica a doentes com patologias agudas/crónicas, do foro médico-

cirúrgico, através de uma equipa multidisciplinar composta por médicos de clínica geral, enfer-

meiros e auxiliares de ação médica [AAM], apoiados pelas várias especialidades médicas de 

apoio à urgência, quer em regime de chamada, quer através do apoio de especialidades que se 

encontrem em presença física na unidade hospitalar.  

Tratando-se de um serviço de atendimento a doentes urgentes, verifica-se que na sua gene-

ralidade as situações que motivam a vinda dos doentes ao SU são situações não programadas. 

Estes podem recorrer pelos seus próprios meios ou em ambulância, sendo provenientes do seu 

domicílio, transferência inter/intra hospitalar, referenciação externa através das clínicas do 

grupo HP, parceiros do grupo HP, lar ou qualquer outra instituição de saúde que seja do setor 

privado ou público. O SU atende em média 30 000 doentes por ano, sendo variável a afluência 

ao longo dos meses do ano (Figura 1). 

 

 
1.2.1. Estrutura física, recursos físicos e materiais 
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O SU dispõe na sua estrutura física, de um gabinete de triagem, três gabinetes médicos e 

uma sala de enfermagem constituída por três cadeirões separados por cortinas. Dispõe ainda de 

um espaço físico designado de serviço de observação [SO] constituído por cinco macas 

separadas entre si por cortinas. Cada um destes cinco espaços encontra-se equipado com um 

monitor para monitorização contínua dos parâmetros vitais, equipamento para aspiração de 

secreções, sistema de gases medicinais (oxigenoterapia e ar medicinal). No SO está igualmente 

disponível um carro de urgência e um armário de material clínico que permite dar resposta às 

situações mais complexas que exigem a realização de procedimentos invasivos e técnicas 

avançadas para suporte hemodinâmico e ventilatório. Este espaço é dotado por um 

desfibrilhador da marca Mindray Beneheart D6 que faz parte do carro de urgência, um 

ventilador da marca Hamilton C1, e um eletrocardiógrafo o que possibilita a abordagem 

imediata do doente crítico. No SO estão ainda disponíveis bombas e seringas infusoras que 

permitem a administração segura de terapêutica, este é, portanto, o espaço físico de eleição na 

prestação de cuidados à PSC. Ainda no que se refere à estrutura física, o SU dispõe de uma sala 

de tratamentos, onde são realizados tratamentos de curta duração como eletrocardiogramas, 

pequenas cirurgias, realização de gessos, realização de pensos, injetáveis ou outros 

procedimentos necessários. A sala de enfermagem é um espaço que dispões de três cadeirões 

separados entre si por cortinas e cada um deles disponibiliza sistema de gases medicinais, caso 

seja necessário. É igualmente um espaço que contempla vários computadores e uma bancada 

de trabalho onde os enfermeiros realizam os registos de enfermagem. Neste espaço podemos 

ainda encontrar material de consumo clínico acondicionado em armários, medicação e um cofre 

para acondicionamento de estupefacientes. Possui ainda um armazém de material de consumo 

clínico, uma porta de acesso ao corredor de sujos para circulação de resíduos, WC para pessoal 

e um WC para doentes.  

Anteriormente à atual situação de pandemia pelo Novo Coronavírus doença de 2019 

[COVID-19], o SU dispunha de um gabinete destinado para isolamento de doentes quando 

necessário. No ano passado, o SU sofreu uma restruturação física devido à pandemia, onde foi 

criada uma estrutura exterior para o isolamento e atendimento de doentes com sintomas 

respiratórios. Tal situação, exigiu uma nova gestão e distribuição dos recursos humanos 

existentes pelos diversos postos de trabalho, bem como a contratação de novos elementos para 

a equipa. De salientar, que o SU na sua estrutura física, apresenta acesso físico direto para o 

bloco operatório, onde nas situações de urgência cirúrgica/médica, os doentes são rapidamente 

levados para o bloco operatório central ou sala híbrida/hemodinâmica, o que acontece nos 
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doentes com diagnóstico de enfarte agudo do miocárdio [EAM] que necessitam de terapêutica 

de repercussão miocárdica [PTCA] urgente.  

O SU do HP é assim um espaço dotado por um leque de equipamentos/dispositivos médicos 

que permitem a prestação de cuidados em segurança à PSC. 

 

 

1.2.2. Recursos humanos 

 

O SU é dotado de um conjunto de profissionais de saúde que engloba diferentes setores 

profissionais, constituindo uma equipa multidisciplinar, que engloba colaboradores contratados 

e subcontratados, designadamente médicos de clínica geral, enfermeiros e AAM. No total é 

constituído por uma equipa de catorze enfermeiros com contrato individual de trabalho, inclu-

indo o enfermeiro responsável que exerce funções de chefia e prestação de cuidados, um enfer-

meiro em regime de prestação de serviço e 8 AAM com contrato individual de trabalho. A 

equipa de enfermagem encontra-se distribuída pelos diversos postos de trabalho: sala de enfer-

magem, sala de observação, triagem e posto médico avançado (posto criado no contexto da 

atual pandemia por COVID-19 para observação de doentes com sintomas respiratórios). O ho-

rário de trabalho praticado no SU são turnos de 12 horas, onde estão escalados três enfermeiros 

no turno da manhã (8-20h) e dois enfermeiros no turno da noite (20-8h). A equipa médica é 

constituída por três médicos de clínica geral durante o dia (2 com o horário das 8-20h e 1 de 

reforço 11-23h) e um no período noturno (20h-8h), sendo que existe sempre apoio por parte das 

demais especialidades, quando solicitadas pelos médicos do SU. Ainda de salientar, a presença 

por 24h do médico internista que dá apoio ao SU. A equipa de AAM é constituída por dois 

elementos no turno da manhã e da tarde e um elemento no turno da Noite. 

 
 

1.2.3. Sistema de triagem 

 
Em 2018, o SU iniciou o seu processo de triagem de doentes por prioridades. Este assenta 

na observação, avaliação de enfermagem e posterior atribuição de prioridade através de um 

sistema de cores. São três as prioridades existentes: Prioridade 1 (P1) - vermelha; Prioridade 2 

(P2) - amarela; Prioridade 3 (P3) - azul. Após atribuição e encaminhamento do doente a nível 

informático, o enfermeiro da triagem escreve qual o tipo de prioridade com a cor que a 

corresponde, na pulseira de identificação. Os critérios para atribuição do nível de prioridade 

encontram-se normalizados pela instituição na plataforma documental HER+. 
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Após triagem do doente, este será encaminhado para o setor mais adequado, de acordo com 

a prioridade que lhe seja atribuída: 

1. Prioridade 3, utente aguarda na área de espera exterior; 

2. Prioridade 2, utente aguarda na área de espera interior ou SO; 

3. Prioridade 1, utente aguarda observação médica no SO. 

No caso de ser atribuída prioridade 1, o doente é imediatamente encaminhado da sala de 

triagem para o SO onde será de imediato observado pelo médico de serviço. Caso se trate de 

um doente crítico após avaliação pelo médico do SU, é pedida a colaboração e observação pelo 

médico da UCI. 

 
 
1.2.4. População alvo 

 

Como já foi referido anteriormente, o SU integra um conjunto de serviços especializados 

no atendimento e no cuidado em contexto de urgência/emergência tanto aos residentes como a 

milhares de turistas que nos visitam ao longo do ano, que necessitem não só de cuidados 

médicos, mas também de intervenções cirúrgicas das mais variadas áreas, como é o caso da 

cirurgia cardio-torácica, neurocirurgia, cirurgia vascular, cardiologia de intervenção, e todas as 

outras especialidades cirúrgicas, como urologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, obstetrícia 

e ginecologia. A especialidade de Pediatria encontra-se sediada noutra unidade do Grupo HP, 

sendo que as crianças com idade inferior a 3 anos de idade, são encaminhadas para esta unidade. 

O SU constitui ainda uma extensão da consulta externa, onde os doentes poderão dar 

continuidade aos seus tratamentos no período de fim de semana e feriados. 

 

 

1.3.  ANÁLISE DA GESTÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADOS 

 

O HP, para além de integrar várias clínicas e unidades hospitalares no setor privado dos 

cuidados de saúde, tendo vindo ao longos dos anos a diferenciar-se em determinadas áreas de 

especialidade e na prestação de cuidados de saúde diferenciados. De forma a dar resposta à 

crescente exigência num cuidar de excelência, o HP dispõe de um Núcleo de Formação e 

Desenvolvimento Profissional, onde são disponibilizadas na plataforma formativa online, um 

variado leque de formações para novos colaboradores e de formação obrigatória para todos os 

profissionais de saúde no âmbito da qualidade, segurança e ambiente. No conjunto das 
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formações obrigatórias, está incluída a formação de suporte imediato de vida que embora não 

seja certificada, esta é ministrada por enfermeiros com uma vasta experiência nesta área. Para 

além disso, o HP tem uma política de qualidade e segurança o que levou a que no ano de 2018, 

os serviços clínicos e não clínicos dos seus hospitais fossem merecedores de acreditação 

internacional pela Joint Commission International [JCI]. O Sistema Nacional de Avaliação em 

Saúde é um sistema de monitorização da qualidade global dos hospitais desenvolvido pela 

Entidade Reguladora da Saúde, cujos resultados referentes à 2ª avaliação anual de 163 

entidades, atribuíram nota de Excelência em todas as áreas sujeitas a avaliação às unidades 

hospitalares do Grupo HP. As dimensões avaliadas são a Excelência Clínica, a Segurança do 

Doente, a Adequação e Conforto das Instalações, a Focalização no Utente e a Satisfação do 

Utente. Sensibilizado com as questões de cariz ambiental, o HP desenvolveu nos últimos anos 

uma política de proteção do meio ambiente, que tem o propósito de proteger o meio ambiente 

através da sensibilização dos seus trabalhadores e doentes, mas também através da avaliação 

dos aspetos ambientais decorrentes da sua atividade com o objetivo de minimizar o seu impacto 

no meio ambiente. 

 
Figura 1. Número de atendimentos do SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: HPA, 2021 
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Com uma média anual de 30 000 atendimentos, o que dá uma média diária de 86 

atendimentos por dia, o SU constitui atualmente uma referência na prestação de cuidados 

urgentes/emergentes no setor da saúde privada da região do Algarve. Verificou-se no ano de 

2020, uma diminuição no número de doentes (15 249) que recorreram aos serviços de saúde do 

HP. Esta considerável diminuição, poderá estar relacionada com a atual pandemia por COVID-

19 (Figura 1). Sediado numa zona turística, verifica-se uma maior afluência de pessoas nos 

meses de verão e nas épocas festivas, o que faz com que o número de atendimentos ao longo 

do ano seja muito variável. Atualmente, o número de atendimentos do SU é na sua maioria a 

doentes do foro médico, cirúrgico e traumatológico. Com uma vasta oferta de especialidades 

médicas, o HP consegue dar resposta efetiva à grande maioria das situações clínicas dos doentes 

que recorrem ao SU, nomeadamente à PSC. 
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2.  ENQUADRAMENTO CONCETUAL E TEÓRICO 

 

No decurso do EF surgiram várias questões relacionadas com a prática clínica onde 

sentimos necessidade de adquirir e aprofundar conhecimento, daí nasceu a necessidade de 

construir uma base teórica e científica que servisse de alicerce ao nosso percurso académico e 

que sustentasse o desenvolvimento do nosso PIP.  

De acordo com Tomey & Alligood (2002), na história da evolução da profissão de 

enfermagem, assistimos à transição de um paradigma na profissão onde “a prática de 

enfermagem baseava-se em princípios e tradições transmitidas através da aprendizagem com a 

prática e da sabedoria do senso comum que se adquiria com os anos de experiência” (p.5),  para 

uma nova era onde as teorias dão ênfase à utilização dos conhecimentos de enfermagem como 

guia do pensamento crítico fundamental à prática profissional. A teoria de enfermagem conduz 

ao pensamento e à ação da prática de enfermagem. O uso das teorias na prática surge conjugado 

com o desenvolvimento de novos conhecimentos de enfermagem, pois a investigação baseada 

na teoria continua a ser de enorme relevância na prática clínica. 

A enfermagem tem vindo a ser construída com base na lógica da racionalidade científica 

empírica e analítica, o que lhe conferiu o ‘status’ de disciplina/ciência e é este que permite 

instrumentalizar o cuidado em enfermagem (Almeida et al., 2009). Por outro lado, a 

investigação científica é segundo Fortin (1999),  
“um método particular de aquisição de conhecimentos, de forma ordenada e 
sistemática de encontrar respostas para questões que necessitam de uma investigação 
(…)  a investigação permite descrever, explicar e predizer os factos, acontecimentos 
ou fenómenos (…) está estritamente ligada à teoria, dado que esta contribui para o 
seu desenvolvimento, quer seja para produzir, quer seja para a verificar” (p.17).  

Na última década, o conceito de prática baseada na evidência [PBE] despertou grande 

interesse entre os profissionais de saúde. Esta define-se através da integração da experiência 

clínica, dos valores do doente e da melhor evidência disponível no processo de tomada de 

decisão relacionada com os cuidados de saúde dos doentes. Daí que, nestes tempos hodiernos, 

o conhecimento científico cresce a cada dia, sendo que se torna cada vez mais difícil 

acompanhar esta explosão de informações científicas (Galvão & Sawada, 2003; Pedrolo et al., 
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2009). A PBE possibilita a capacitação do enfermeiro em busca de estratégias para o 

desenvolvimento e a utilização da pesquisa científica na prática, a fim de transpor a dicotomia 

entre teoria e a prática e o cuidar. Assim, emerge a necessidade de ampliar a conceção da 

pesquisa na prática profissional para que esta possa ser vislumbrada como uma ferramenta do 

processo de trabalho do enfermeiro. Nesta perspetiva, o enfermeiro deve ser capacitado para 

realizá-la, bem como compreendê-la como produção e validação do conhecimento, com uma 

visão crítica e responsável (Pedrolo et al., 2009). A PBE de elevada qualidade e atualizada 

aplicada à prestação de cuidados de saúde tem sido reconhecida pelos profissionais de saúde a 

nível mundial como o principal alicerce da qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Para 

alicerçar uma cultura de segurança nos cuidados de saúde, os enfermeiros são constantemente 

desafiados na procura do conhecimento científico como forma de alcançar a excelência e a 

qualidade no cuidar (Sousa et al., 2018). Assim, o enfermeiro especialista em enfermagem 

médico-cirúrgica [EEEMC] no âmbito das suas competências, deve fundamentar o processo de 

tomada de decisão e os cuidados prestados na mais recente evidência científica, procurando 

assim os melhores resultados e a satisfação do doente.  

De acordo com o Regulamento das competências específicas do EEEMC exige-se que este, 
“desenvolva uma prática baseada nas mais recentes evidências, orientada para os 
resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, sendo também o líder ideal para 
projetos de formação, de assessoria e de investigação que visem potenciar e atualizar 
os seus conhecimentos no desenvolvimento de competências dentro da sua área de 
especialização” (OE, 2018, p.19360). 

De acordo com as premissas anteriormente descritas, o enquadramento teórico que se segue 

permitiu-nos refletir e enquadrar a nossa problemática na mais recente evidência científica 

como também nos modelos teóricos existentes, possibilitando uma definição do caminho a 

seguir tendo em conta o enfoque deste relatório. Para fundamentar este relatório, considerámos 

que o modelo de aquisição de competências de Patricia Benner enquadrava-se 

harmoniosamente neste trabalho, pois este processo de aprendizagem ao qual este relatório de 

refere culmina com a aquisição de competências na área de especialização do cuidado à PSC. 

Da mesma forma que a problemática do PIP se encerra num processo de aquisição de 

competências ao longo do processo de integração.  

Assim, consideramos que estão reunidas as circunstâncias ideais para passarmos à 

explanação do Modelo de Aquisição de Competências de Benner (2001) através do seu 

conhecido trabalho ‘De iniciado a perito: Excelência e Poder na Prática de Enfermagem’. 
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2.1.  MODELO DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE PATRICIA BENNER 
 

Benner (2001) através do seu trabalho ‘De iniciado a perito: Excelência e Poder na Prática 

de Enfermagem’, defende que a enfermagem engloba o cuidado, o estudo das experiências 

vividas em relação à saúde, à doença e às relações com o meio ambiente e descreve a prática a 

partir de uma abordagem fenomenológica interpretativa. A autora estudou a aprendizagem 

experiencial na prática de enfermagem, observou o processo de aquisição de competências 

baseada na prática clínica e o conhecimento que advém da prática de enfermagem. Benner 

enfatizou a importância da integração de saberes e práticas através das experiências de 

aprendizagem vividas, que promovam a aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes que 

promovam o desenvolvimento das competências necessárias para cuidar com maior qualidade.  

Benner (2001) numa tentativa de descrever o conhecimento que decorre ao longo do tempo, 

procurou descrever a diferença entre o conhecimento prático e teórico, sendo que ‘saber’ e 

‘saber fazer’ (habilidade) constitui dois tipos de conhecimento. A autora, refere que o 

desenvolvimento do conhecimento numa disciplina prática consiste no alargamento dos 

conhecimentos práticos através das investigações científicas baseadas na teoria e através do 

levantamento do know how existente, desenvolvido por meio da experiência clínica na prática 

da disciplina.  

O modelo de aquisição de competências desenvolvido por Patricia Benner (2001) descreve 

as características e comportamentos em cada nível de desenvolvimento de competências e 

identifica as necessidades em matéria de ensino/aprendizagem dos enfermeiros, em cada nível. 

É através da experiência que o enfermeiro aprende a focalizar de imediato aquilo que é relevante 

na situação e a retirar o seu significado. Para a autora, as competências para a excelência na 

prática dos cuidados, surgem quando se ganha perícia profissional, que é conseguida mediante 

uma aprendizagem experiencial, sendo que na sua ótica, “o perito tem uma enorme experiência, 

compreende de maneira intuitiva cada situação e apreende diretamente o problema sem se 

perderem com soluções e diagnósticos estéreis” (Benner, 2001, p. 58). 

Segundo o Parecer da OE 10/2017, a noção de competência “é entendida como um conjunto 

de saberes indissociavelmente ligados à formação base inicial e à experiência da ação 

adquiridas ao longo do tempo que sobressaí em situações concretas de trabalho” (p. 2). É um 

«saber fazer» complexo que assenta na mobilização e combinação de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e recursos externos, devidamente aplicados a uma determinada situação. 

O saber profissional de enfermagem “é um saber de ação, não se constituindo somente de 

execução ou de reprodução de atos, mas engloba igualmente a capacidade de adaptar a conduta 
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à situação complexa, fazendo apelo aos conhecimentos” (p.2). De acordo com Algarra et al. 

(2013), Kirschner (2006) define competência como “o conjunto de conhecimentos e habilidades 

que as pessoas têm à sua disposição e que podem usar de forma eficiente e eficaz em alcançar 

certos objetivos em uma ampla variedade de contextos e situações” (p.350). Para tal, é 

fundamental que o enfermeiro ao longo do seu percurso profissional vivencie o maior número 

de situações e experiências clínicas, onde aprende a retirar de cada situação vivida aquilo que é 

relevante para o seu desenvolvimento profissional.  

Patricia Benner identificou cinco níveis de competência que permitem ao enfermeiro 

adquirir conhecimento, julgamento crítico e habilidades, até atingir o nível de especialista 

(perito) de forma a responder corretamente em situações de urgência (Algarra, Pinto & Sánchez, 

2018). Assim, Benner (2001) desenvolveu um Modelo de Aquisição de Competências baseado 

no Modelo de Aquisição de Perícia de Dreyfus, onde identificou cinco níveis de competência 

na prática clínica de enfermagem: iniciado, iniciado avançado, competente, proficiente e perito. 

O Modelo de Aquisição de Competências pressupõe a passagem do indivíduo por cinco 

níveis sucessivos de aptidão que são o reflexo de mudanças em três aspetos: o primeiro é a 

passagem de uma confiança em princípios abstratos à utilização; o segundo refere-se à 

modificação da maneira como o formando se apercebe de uma situação e o terceiro aspeto é a 

passagem de um simples observador a executante ativo. Este é um processo dinâmico que é 

aprofundado pela experiência clínica ao longo do tempo. 

No nível 1, o iniciado não tem experiência na situação na qual está envolvida. Este 

necessita que lhe sejam dadas regras e que lhe sejam atribuídos objetivos para orientar o seu 

desempenho. Tem dificuldade em distinguir os aspetos relevantes e não relevantes de uma 

situação em concreto. Este nível de competência pode ser aplicado a estudantes de enfermagem 

ou aos enfermeiros que detêm experiência prévia, mas que são colocados num contexto ou 

situação desconhecida.  

O nível 2 de competência refere-se ao iniciado avançado, onde se caracteriza por um 

estadio em que o enfermeiro já detém algum conhecimento e experiência que lhe permite 

identificar situações que necessitam de intervenção, no entanto, ainda não é capaz de entender 

o contexto no seu todo. O iniciado avançado entende as situações de forma intuitiva, 

responsabilizam-se pela gestão dos cuidados ao doente, contudo, ainda contam com o apoio dos 

mais experientes. Através da aprendizagem a partir de situações da prática clínica e seguindo o 

exemplo dos mais experientes, o iniciado avançado atinge o nível competente.   

O enfermeiro torna-se competente “quando começa a aperceber-se dos seus actos em termos 

objectivos ou dos planos a longo prazo dos quais está consciente” (Benner, 2001, p. 53). A fase 
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competente é da maior importância na aprendizagem clínica, pois neste nível o enfermeiro 

começa a ser capaz de reconhecer padrões e a determinar os elementos da situação que requerem 

mais atenção e os que podem ser ignorados. Nesta fase, o enfermeiro já é capaz de priorizar 

intervenções, no entanto, ainda não é capaz de tomar decisões nas situações que assim o exigem. 

O enfermeiro competente para progredir para a proficiência deve ter uma atitude ativa no que 

se refere à aprendizagem das experiências vivenciadas.  

O enfermeiro proficiente (nível 4), é capaz de percecionar as situações na sua globalidade 

e não em termos isolados, tendo a capacidade para analisar a importância da mudança numa 

situação, demonstrando capacidade em reconhecer e implementar respostas competentes à 

medida que a situação evoluiu. Demonstram ainda aptidão e uma confiança crescente no seu 

conhecimento e nas suas capacidades, estamos assim perante a fase de transição para a perícia.  

No nível 5, o enfermeiro atinge o nível de perito, que se caracteriza por “a enfermeira 

perita já não se apoia sobre um princípio analítico (regra, indicação, máxima) para passar ao 

estado de compreensão da situação ao acto apropriado” (Benner, 2001, p.58). O enfermeiro 

perito detém uma enorme experiência e compreende de forma intuitiva cada situação sendo 

capaz de identificar o foco do problema sem deixar de considerar uma série de diagnósticos e 

soluções alternativas. Os aspetos fundamentais da prática do enfermeiro perito são o domínio 

clínico e uma prática baseada na investigação, know-how incorporado, ver a situação no seu 

todo e reconhecer o inesperado (Benner, Tanner & Chesla (1996) citado em Tomey & Alligood, 

2002).  Algarra, Pinto & Sánchez (2018) referem que Benner trouxe contribuições relevantes 

através dos seus estudos sobre a prática clínica de enfermagem, com base no ‘Modelo de 

Aquisição e Desenvolvimento de Aptidões e Competências’ de Dreyfus, segundo o qual o 

indivíduo começa como aprendiz e vai adquirindo experiência e aptidões para enfrentar 

diferentes situações, até se tornar um especialista.  

Para terminar, consideramos que o enfermeiro especialista pode ser considerado um 

enfermeiro perito na sua área de especialização, pois dotado de conhecimento científico é capaz 

de identificar, reconhecer e avaliar o doente como um todo e dar resposta às suas necessidades 

fundamentadas no seu julgamento crítico, na responsabilidade, estabelecendo uma relação de 

comunicação eficaz assente nos pressupostos éticos e deontológicos da profissão, que o mesmo 

vai adquirindo ao longo da sua vida profissional. 

De seguida, e dando continuidade ao enquadramento teórico deste relatório, prosseguimos 

com a indagação de temas cruciais para o exercício profissional de excelência, referimo-nos à 

qualidade e à segurança na prestação de cuidados. 
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2.2. QUALIDADE E SEGURANÇA NOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 
Qualidade em saúde entende-se como 

“a prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional 
ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do 
cidadão” (Saturno et al., 1990 citado em Direção-Geral da Saúde [DGS], 2015a, p. 
16).  

A Lei de Bases da Saúde na alínea b) da Base 2 faz menção a que todas as pessoas têm o 

direito a “aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo 

considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência 

científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde” (p.56). 

Para dar resposta a este pressuposto, as entidades nacionais e internacionais têm 

desenvolvido um esforço na implementação de estratégias que fomentem a melhoria contínua 

da qualidade. No entanto, este é um processo complexo e dinâmico que pressupõe o 

envolvimento de gestores, profissionais de saúde e cidadãos que integram o Sistema de Saúde 

(DGS, 2015a). Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde [OMS] (2006) defende que 

os aspetos relacionados com a segurança do doente, enquanto elemento chave da qualidade dos 

cuidados de saúde, têm assumido uma crescente preocupação para as organizações de saúde, 

para os decisores políticos, para os profissionais de saúde, cuja principal missão consiste na 

prestação de cuidados com elevado nível de efetividade, eficiência e sustentados na melhor 

evidência atual para os doentes e suas famílias que desejam sentir‐se confiantes e seguros.  

Assim, a qualidade em saúde, deve ser pautada pela prestação de cuidados acessíveis e 

equitativos, de acordo com os recursos disponíveis e capaz de conseguir a adesão e satisfação 

do cidadão, onde se pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do 

cidadão ao mais alto nível profissional. Assim, a qualidade, estreitamente ligada à segurança 

dos cuidados, é uma garantia de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema 

de Saúde Português (Ministério da Saúde [MS], 2015a).  

A segurança nos cuidados de saúde é um tema que tem sido considerado uma das 

prioridades do sistema de saúde não só em Portugal como nos restantes países da Europa e do 

Mundo. Trata-se de uma questão premente e que pode pôr em risco a excelência dos cuidados 

de saúde face ao exponencial desenvolvimento tecnológico e da investigação científica como 

também relativamente às elevadas exigências e espectativas dos seus destinatários. Na 

perspetiva do cidadão, a qualidade da resposta do sistema de saúde português, está longe de 

atingir um nível razoável de satisfação, contribuindo para uma deficiente cultura de segurança 

nos serviços de saúde portugueses. Em Portugal, a verdadeira dimensão e as consequências 
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associadas às falhas na segurança dos doentes está longe de ser totalmente conhecida, conforme 

ficou conhecida na primeira reunião sobre investigação em segurança do doente, promovida 

pela OMS em conjunto com a União Europeia, realizada no Porto em 2007 (Mendes & Barroso, 

2014). 

A segurança dos doentes e a monitorização permanente da qualidade, são entre outras, 

prioridades da Estratégia Nacional para Qualidade na Saúde 2015-2020 com enfoque na 

implementação dos objetivos estratégicos do Plano Nacional de Segurança do Paciente e da 

avaliação clínica e organizacional através de um painel de indicadores (MS, 2015a). O Plano 

Nacional de Segurança do Paciente 2015-2020, tem no seu objetivo estratégico I o propósito de 

aumentar a cultura de segurança do ambiente interno, onde é fundamental que exista um 

compromisso das instituições de saúde para com os doentes na garantia da segurança dos 

cuidados através de uma gestão competente, dos padrões de comportamento, dos valores 

individuais e de grupo (MS, 2015b).  

Vários autores defendem que a investigação em segurança do doente deve centrar-se na 

origem, dimensão, natureza e impacto dos eventos adversos decorrentes da prestação de 

cuidados de saúde. Assim, podemos aferir que a identificação de eventos adversos, incidentes 

ou acidentes decorrentes da prestação de cuidados têm um papel importante na definição de 

estratégias de melhoria contínua com vista à promoção da segurança do paciente, através de 

uma prática clínica segura. A discussão e partilha das aprendizagens resultantes da análise das 

notificações permitem assim, a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos pacientes 

(Sousa, Sousa & Serranheira, 2010). 

De acordo com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (MS, 2015a) 
 “a qualidade e a segurança no sistema de saúde são uma obrigação ética porque 
contribuem decisivamente para a redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do 
acesso aos cuidados de saúde, das escolhas da inovação, da equidade e do respeito 
com que esses cuidados são prestados” (p.13551). 

Atualmente os enfermeiros são uma classe profissional com enorme relevância no funcio-

namento do sistema de saúde e na garantia da qualidade e segurança nos cuidados de saúde, 

especialmente no que se refere aos cuidados de enfermagem. A OE (2001, p.7) realça que, às 

instituições “compete adequar os recursos e criar as estruturas que obviem ao exercício profis-

sional de qualidade (…) as instituições de saúde desenvolvem esforços para proporcionar con-

dições e criar um ambiente favorecedor do desenvolvimento profissional dos enfermeiros” e 

ainda no seu desígnio fundamental, a OE (2006) tem o dever de “promover a defesa da quali-

dade dos cuidados de enfermagem prestados à população” (p.9). A OE (2006) defende que  
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“os clientes têm direito a cuidados seguros, a segurança dos cuidados deve ser uma 
preocupação fundamental dos profissionais e das organizações de saúde, o exercício 
de cuidados seguros requer o cumprimento das regras profissionais, técnicas e ético-
deontológicas (…) os enfermeiros têm o dever da excelência (…) assegurar os 
cuidados em segurança e promover um ambiente seguro, a excelência é uma 
exigência ética, no direito ao melhor cuidado (…) os enfermeiros agem de acordo 
com as orientações e os referenciais de práticas recomendadas, participando 
ativamente na identificação, análise e controle de potenciais riscos no contexto da 
prática clínica (…) os enfermeiros têm um papel crucial na identificação das 
situações de risco bem como na sua análise e aplicação de soluções para os 
problemas encontrados” (p.9). 

Assim, ao enfermeiro cabe o dever de “exercer a profissão com os adequados 

conhecimentos científicos e técnicos, com o respeito pela vida, pela dignidade humana e pela 

saúde e bem-estar da população, adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade 

dos cuidados e serviços de enfermagem” (OE, 2015a, p.78). 

Os EEEMC são elementos-chave na resposta às necessidades de cuidados de qualidade à 

PSC. De acordo com os Enunciados Descritivos dos Cuidados de Enfermagem Especializados 

em PSC cabe ao EEEMC-PSC o dever de “na procura permanente da excelência no exercício 

profissional, o enfermeiro especialista procura os mais elevados níveis de satisfação da pessoa 

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

Para finalizar, importa salientar que a qualidade e segurança dos cuidados de saúde são hoje, 

um enorme desafio para as instituições de saúde e para os profissionais de saúde. Torna-se 

fundamental, que sejam desenvolvidas e criadas estratégias de gestão e governação clínica em 

saúde que permitam elevar os padrões de qualidade dos cuidados de saúde disponíveis para a 

comunidade. As instituições devem proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento 

das capacidades individuais dos seus profissionais, implementar uma cultura de melhoria 

contínua e promover a supervisão regular da prática clínica, garantido desta forma a prestação 

de cuidados de saúde baseados na melhor evidência científica. O enfermeiro especialista 

desempenha um papel preponderante nesta área no que respeita à identificação, planeamento, 

implementação, supervisão e avaliação das estratégias de melhoria. 

 

 

2.3. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO  

 
Atualmente, os enfermeiros desempenham nas instituições de saúde um papel determinante 

na garantia da qualidade e segurança dos cuidados prestados. A excelência dos cuidados de 

saúde reflete-se fortemente nos padrões de qualidade dos cuidados prestados bem como na 
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minimização dos riscos associados. A qualidade dos cuidados prestados é grandemente 

influenciada pela existência de equipas de saúde estáveis e confiantes. Vive-se um pouco por 

todo o mundo uma realidade de escassez de recursos humanos na área da saúde, nomeadamente 

de enfermeiros. A importância do recrutamento e retenção dos enfermeiros nos locais de 

trabalho onde foram admitidos, é uma questão fundamental desta problemática. À medida que 

o indivíduo passa a ser inserido em uma nova realidade profissional, ele está sujeito a algumas 

variáveis de adaptação que podem afetar diretamente o seu desempenho. Uma vez identificado 

este problema, as instituições de saúde passaram a preocupar-se com o modo de receber esses 

novos membros, já que a forma como este processo é conduzido tem relação direta como o 

sucesso do seu desempenho e produtividade na organização (Wright et al., 2020; Colosi, 2021).  

Na realidade atual, existe uma expressiva necessidade de contratação de novos enfermeiros, 

onde é exigida agilidade e rapidez nas substituições, situação esta que interfere grandemente no 

tempo e conteúdo dos programas de integração. Esta crescente necessidade de contratação de 

novos enfermeiros, está altamente relacionada com a elevada rotatividade de profissionais  de 

saúde, este é um fenómeno ainda pouco estudado e divulgado no nosso país (Carvalho, 2016).  

Segundo Vaughn (2020), qualquer que seja o motivo, o aumento na rotatividade de 

enfermeiros mostrou ter um impacto negativo nas organizações de saúde, tanto do ponto de 

vista da qualidade como a nível financeiro. Além dos custos diretos associados à substituição 

de um enfermeiro, os custos adicionais devem ser considerados do ponto de vista da qualidade, 

pois os estudos mostram uma ligação direta entre a gestão da rotatividade de enfermagem e o 

atendimento de alta qualidade ao doente. Com a rotatividade contínua de enfermeiros, os 

profissionais de saúde e os doentes sofrem com a perda do trabalho em equipa, da confiança e 

da comunicação eficaz. 

As taxas de rotatividade de enfermeiros em países desenvolvidos, como Estados Unidos da 

América, Canadá e Austrália rondam os 15-20% (Hussein et al., 2017). Em Portugal, a escassez 

de dados relativamente à rotatividade dos enfermeiros faz com que não exista conhecimento 

real sobre este fenómeno nem sobre os fatores que o determinam. Assim, é fundamental que as 

instituições de saúde conheçam os reais motivos que levam os enfermeiros a abandonar os seus 

locais de trabalho. De salientar, que Portugal é dos Países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico [OCDE] com o rácio mais baixo de Enfermeiros/1000 habitantes. 

A média dos Países da OCDE situa-se nos 9.3 Enfermeiros/1000 habitantes e Portugal tem no 

Serviço Nacional de Saúde 4.2 Enfermeiros/1000 habitantes (OCDE, 2019).  

A escassez de recursos é assim um problema que assume enorme relevância no que 

concerne à capacidade de as instituições manterem a qualidade e a segurança nos cuidados que 
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prestam à comunidade, sendo uma responsabilidade das organizações desenvolver estratégias 

eficazes para minimizar este problema. O processo de integração bem sucedido é apontado pela 

literatura como uma estratégia muito eficaz para diminuir as taxas de rotatividade e aumentar a 

retenção dos novos elementos na instituição com repercussões evidentes na qualidade dos 

cuidados prestados (Wright et al., 2020). 

Integração significa ato ou efeito de integrar (-se); inclusão de novo(s) elemento(s) num 

conjunto, formando um todo; processo de tornar inteiro ou completo; 

agregação, junção, reunião; adaptação de um indivíduo a um novo grupo ou estrutura social 

(Porto Editora, 2021). Segundo Pires (2012), integrar significa «tornar inteiro». Em sociologia, 

o termo integração é usado com um sentido semelhante para designar “o conjunto de processos 

de constituição de uma sociedade a partir da combinação das suas componentes, sejam elas 

pessoas, organizações ou instituições” (p.55).  

Chiavenato (2014) refere que a integração faz parte do processo de socialização dos novos 

membros nas organizações, na realidade, a socialização representa uma etapa de iniciação par-

ticularmente importante para moldar um bom relacionamento a longo prazo entre o indivíduo 

e a organização. Reduz o tempo de adaptação do novo elemento ao seu novo ambiente de tra-

balho e acelera sua produtividade. Na perspetiva do autor, este novo elemento deve ser inte-

grado por uma equipa de trabalho com capacidade de impulsionar um impacto positivo e dura-

douro no membro recém-admitido. O mesmo autor refere ainda, que as equipas de trabalho têm 

forte influência sobre as crenças e as atitudes dos indivíduos a respeito da organização e sobre 

como estes se devem comportar. O processo de integração é uma ferramenta essencial no pro-

cesso de socialização de um novo elemento na organização bem como na assimilação na cultura 

organizacional.   

A cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças constituído por normas, valores, 

atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização. Refere-

se ao sistema de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma orga-

nização das restantes. Refere-se ao modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma 

organização, sendo que esta condiciona fortemente a gestão das pessoas. Este processo de so-

cialização é fundamental para o desenvolvimento do sentimento de pertença, compromisso e 

vinculação para com a instituição. Assim, o processo de integração pode reduzir o impacto 

negativo das elevadas taxas de rotatividade dos enfermeiros nas instituições de saúde, este é um 

problema real e que carece de intervenção por parte das instituições e dos seus líderes (Wolford 

et al., 2019). 
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De seguida, passamos a uma breve explanação da importância da existência do programa 

de integração, dado que o mesmo é enfoque da problemática que deu origem ao PIP. 

 

 

2.4. PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO 

 

Os programas de integração surgem na literatura como uma estratégia eficaz de retenção 

de novos enfermeiros nas instituições de saúde. Os programas de integração são programas pós-

licenciados estruturados que são adotados pelas organizações de saúde e que incorporam 

educação didática, suporte clínico, precetoria por parte de um enfermeiro graduado e mentoria 

para preencher lacunas da prática clínica com objetivos claros para diminuir a taxa de 

rotatividade e aumentar a qualidade e a segurança dos cuidados. Os programas de integração 

em enfermagem são elaborados com o objetivo de contribuir para a aquisição e aprofundamento 

das competências clínicas e profissionais. Em geral, a duração dos programas de integração 

pode variar entre de 3 a 18 meses (Camp & Chappy, 2017).  

Ainda segundo Happel (2018), os programas de integração ou programas de transição para 

a prática clínica, são programas para os novos enfermeiros no sentido de ajudar e facilitar a 

integração no seu novo papel profissional. Esses programas ajudam a estabelecer a competência 

clínica, fornecem apoio emocional durante a transição e facilitam o recrutamento e retenção de 

novos enfermeiros. O período de integração permite ao enfermeiro adquirir competência na sua 

área específica de cuidados, familiarizar-se com os doentes, protocolos terapêuticos, equipa 

multidisciplinar, permitindo ainda integrar-se na cultura organizacional da instituição para que 

se sinta parte integrante da mesma. A adaptação dos novos trabalhadores tem sido reportada 

como um processo cada vez mais complexo e constitui um enorme desafio para as instituições. 

Para facilitar a adaptação dos colaboradores recém-admitidos, as organizações têm concebido 

programas de integração formais para orientação dos mesmos.   

Para Chiavenato (2014) um programa de integração  

“é um programa formal e intensivo de treinamento inicial destinado a novos 
funcionários para familiarizá-los com a linguagem usual da organização, com os 
usos e costumes internos (cultura organizacional), a estrutura organizacional (as 
unidades ou os departamentos existentes), os produtos e serviços, a missão e a visão 
da organização e os objetivos organizacionais” (p.165). 

 O mesmo autor refere ainda que constitui o principal método de ‘aculturamento’ de novos 

elementos às práticas correntes da organização. O seu propósito é fazer com que o novo 

elemento aprenda e apreenda os valores, normas e padrões de comportamento que a organização 
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considera relevantes para um bom desempenho profissional. O programa de integração procura 

fazer com que o novo elemento assimile de maneira intensiva e rápida, em situações reais ou 

simuladas, a cultura da organização e se comporte a partir daí como um membro que 

definitivamente se sinta parte integrante daquela organização. São programas com duração 

variável, dependendo da intensidade da socialização que a organização pretende imprimir no 

novo elemento, e que pressupõem um acompanhamento por um supervisor, que funciona como 

tutor e que se responsabiliza pela avaliação do seu desempenho ao longo do processo de 

integração. 

Outro problema premente desta temática, é a atual carência de enfermeiros. Este tema tem 

sido alvo de discussão e reflexão no que se refere à implementação de estratégias de retenção 

de novos enfermeiros. Os enfermeiros recém admitidos continuam a debater-se com inúmeros 

constrangimentos no processo de adaptação a uma nova realidade profissional. Atualmente os 

diversos contextos de cuidados de saúde são altamente desafiadores devido à complexidade dos 

cuidados, à rápida rotatividade de pacientes, à existência de tecnologia altamente avançada e a 

elevada carga de trabalho. Este desafio ambiental conjuntamente com a escassez de 

profissionais de enfermagem leva a que o processo de adaptação e transição para uma nova 

realidade profissional não aconteça num ambiente favorável ao desenvolvimento do 

conhecimento, habilidades profissionais e julgamento crítico.  

Desta forma, existe uma clara evidência da falta recorrente de programas de integração, o 

que constitui um significativo e problemático atraso no desenvolvimento das competências 

profissionais para um bom desempenho na prestação de cuidados. Evidências mais recentes 

indicam que continuam a existir lacunas de conhecimento e competência em áreas muito 

específicas: comunicação, liderança, resolução de conflitos, organização e priorização dos 

cuidados, pensamento crítico, raciocínio clínico e gestão do stress (Huston et al., 2018; Wolff 

et al., 2010; Theisen & Sandau, 2013).  

Ainda de salientar que, nas últimas quatro décadas, as questões relacionadas com o processo 

de integração, no que concerne à lacuna existente entre a teoria e a prática estabelecida e 

documentada tem sido descurada e poucas mudanças existiram ao longo do tempo (Huston et 

al., 2018). Ainda assim, tem havido uma preocupação internacional por parte das instituições 

de saúde na construção de programas de integração destinados a apoiar o desenvolvimento e a 

inclusão do enfermeiro recém-admitido no novo local de trabalho (Doughty et al., 2018). De 

acordo com Rush (2019), existem igualmente, fortes evidências de que os programas de 

integração incrementaram o pensamento crítico, a competência e a retenção dos enfermeiros 

recém admitidos bem como a satisfação profissional. 
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Num estudo realizado por Rosenfeld & Glassman (2016) em que foram analisadas coortes 

de enfermeiros que foram sujeitos a programas de integração concluiu-se que houve um au-

mento das taxas de permanência dos enfermeiros recém-admitidos bem como foram relatados 

aspetos positivos como um maior compromisso e uma elevada satisfação profissional. Outro 

estudo realizado neste âmbito, revelou igualmente taxas de retenção de 91% nos enfermeiros 

que foram sujeitos a programas de integração (Crimlisk et al., 2017). Os estudos revelam ainda, 

que a aplicação de programas de integração estruturados têm um impacto muito positivo no que 

se refere ao desenvolvimento do conhecimento, competência profissional, autoconfiança e sa-

tisfação profissional (Camp & Chappy, 2017). Ainda de acordo com os mesmos autores, o 

mesmo estudo concluiu que os enfermeiros sujeitos a programas de integração estão mais pre-

parados para enfrentar novos desafios permitindo o sucesso no processo de transição para um 

novo contexto profissional.  Pelletier et al. (2019) veio reforçar a ideia da importância dos pro-

gramas de integração, através da sua análise a vários estudos de coorte. O autor concluiu mais 

uma vez que os programas de integração para além de serem uma boa estratégia de retenção 

dos enfermeiros recém-admitidos, são igualmente uma estratégia eficiente para o recrutamento 

de novos elementos.  

O processo de integração, dadas as características heterogéneas dos serviços de urgência, 

tornam-no muitas vezes desvalorizado, levando a uma deficiente integração dos novos 

enfermeiros. De acordo com os estudos encontrados, sabe-se que o processo de integração 

permite aos novos enfermeiros a aquisição de conhecimento, habilidades e competência 

profissional que lhes permite ganhar autoconfiança no exercício das suas funções levando à 

construção da sua identidade profissional. O sucesso de um programa de integração passa por 

um programa bem estruturado, sistematizado, organizado e objetivo sendo que as competências 

adquiridas durante o período de integração resultam numa melhoria significativa na qualidade 

e segurança dos cuidados prestados.



Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 

jun-22 | Página 40 
 

 

 

 

 

 

 

3. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

 

Uma vez realizado o enquadramento concetual e teórico e a apreciação do contexto onde 

se realizou o EF, é chegado o momento de apresentar cada uma das etapas do PIP com base na 

metodologia de projeto. A metodologia projeto tem como finalidade a resolução de um 

problema onde se adquirem competências e capacidades pessoais na elaboração de projetos 

numa situação real (Ruivo et al., 2010). Ainda segundo as mesmas autoras, a metodologia 

projeto “baseia-se numa investigação centrada num problema real identificado e na 

implementação de estratégias e intervenções eficazes para sua resolução. Esta metodologia 

através da pesquisa, análise e resolução de problemas reais do contexto é promotora de uma 

prática baseada na evidência” (p.2). A metodologia de projeto é constituída por 5 etapas: 

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

divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010). De salientar que o início deste projeto teve lugar 

aquando da realização do PE (Apêndice I) onde foi perspetivada a elaboração do PIP (Apêndice 

II) no âmbito da aquisição das competências. De seguida, passamos a descrever cada uma das 

etapas e as atividades desenvolvidas para a concretização das mesmas no decurso do 

desenvolvimento do PIP em contexto do EF.  

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

O diagnóstico de situação é a primeira etapa da metodologia de projeto.  Esta etapa 

caracteriza-se pela identificação de um problema que carece de intervenção. Este é um processo 

dinâmico e contínuo com atualizações constantes, sendo fundamental que este seja rapidamente 

realizado para que em tempo útil sejam implementadas as intervenções necessárias à resolução 

do problema (Ruivo et al., 2010). Para a realização do diagnóstico de situação, é fundamental 

conhecer o contexto, a população e as necessidades no sentido de desenvolver estratégias e 
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ações para colmatar o problema identificado, bem como mobilizar esforços para otimizar os 

recursos humanos que são a peça chave de qualquer instituição, quando queremos promover a 

mudança (Ruivo et al., 2010). Assim, na fase do diagnóstico de situação,  
“definem-se os problemas quer quantitativa quer qualitativamente, estabelecendo-se 
as prioridades e indicando-se as causas prováveis, seleccionando-se posteriormente 
os recursos e os grupos intervenientes. É assim uma etapa que envolve a recolha de 
informações de natureza objectiva e qualitativa, não descurando o aprofundamento 
que se pressupõe” (Ruivo et al., 2010, p.11). 

 

Na segunda semana de Novembro,  foi realizada uma entrevista exploratória não estrutu-

rada com o enfermeiro responsável do SU e com o enfermeiro coordenador e supervisor clí-

nico. A entrevista é considerada um meio bastante utilizado para recolha de informação, opi-

niões ou de necessidades (Ruivo et al., 2010; Batista, Matos & Nascimento, 2017). Nesta 

entrevista, foi rapidamente identificado como um problema real, a inexistência de um pro-

grama de integração para os novos enfermeiros. A integração de novos elementos tem sido 

uma realidade frequente no SU principalmente nesta fase de pandemia por COVID-19, onde 

se verificou uma enorme rotatividade de enfermeiros com consequente necessidade de novas 

contratações para colmatar a falta de recursos humanos. De salientar, que no ano de 2020, 

foram integrados 6 enfermeiros o que corresponde a uma percentagem de 46% do total de 

enfermeiros que integram a equipa de enfermagem atual (HPA, 2021).  

Todos estes enfermeiros foram integrados sem recurso a um programa de integração estru-

turado que lhes permitisse orientar e apoiar o seu processo de integração no serviço. Atual-

mente, o SU apenas dispõe de uma grelha de avaliação da integração que é aplicada no final 

deste processo e que não corresponde de todo às necessidades do serviço. Este não é, portanto, 

o método mais adequado de suporte para orientação deste processo. Na grande maioria das 

situações, o enfermeiro em integração acaba por integrar a equipa sem que seja concluída a 

sua integração. A falta de padronização do processo de integração é, portanto, um problema 

real deste contexto. Nesta entrevista inicial foram ainda identificados alguns problemas que 

advém do problema geral identificado, nomeadamente:  

• Dificuldade na definição dos objetivos para o enfermeiro em integração; 

• Dificuldade na definição das competências a adquirir durante o processo de integração; 

• Dificuldade na avaliação da aquisição de competências; 

• Falta de padronização do processo de integração. 

Esta entrevista constituiu nesta primeira etapa de concretização do PIP, um momento de 

enorme importância na consecução do mesmo. Quer o enfermeiro responsável do SU quer o 

enfermeiro supervisor clínico conhecem profundamente o contexto onde se desenvolveu o PIP, 
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o que permitiu identificar logo numa primeira abordagem, as possíveis dificuldades e 

obstáculos à consecução deste projeto, o que possibilitou uma tomada de decisão atempada para 

contornar os presumíveis constrangimentos. Tais constrangimentos relacionavam-se 

essencialmente com o fator temporal em tempos de pandemia por COVID-19. Assim, foram 

identificados os seguintes constrangimentos à consecução deste projeto: 

• Constrangimento relacionado com a escassez de tempo para a implementação e 

desenvolvimento deste projeto; 

• Constrangimento relacionado com a pandemia COVID-19 que poderia inviabilizar a 

operacionalização do projeto; 

• Constrangimentos relacionados com a impossibilidade de pôr em prática o programa de 

integração pois esta dependia da admissão de novos enfermeiros. 

Nesta primeira fase do projeto, gostaríamos de salientar que muitas vezes receámos que a 

operacionalização deste fosse inviabilizada pela atual situação pandémica do país, pois viva-se 

um ambiente de incerteza e algum receio pois rapidamente todo o contexto poderia alterar-se 

por necessidade de reajustar a dinâmica e organização do serviço para fazer face à falta de 

recursos humanos e também à adaptação a uma nova realidade. 

A amostra populacional deste projeto foram todos os enfermeiros do SU, ficando excluídos 

todos os elementos da equipa que não pertencessem a esta classe profissional. Foram incluídos 

neste estudo 13 enfermeiros que correspondem ao número de enfermeiros que atualmente 

integram a equipa de enfermagem do SU, trata-se efetivamente de um número reduzido de 

participantes, no entanto, consideramos que que facto não descredibiliza a importância deste 

projeto bem com a problemática em estudo.  

Os instrumentos de colheita de dados escolhidos para além da entrevista exploratória não 

estruturada, foram a aplicação de um questionário e a análise SWOT1 (Figura 2). A análise 

SWOT permitiu identificar e validar o nosso problema através da análise das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, onde a sua análise possibilitou deste cedo desenvolver estratégias 

para minimizar o risco da continuidade do projeto (Ruivo et al., 2010).  

 
 

 

 

 

 
1 SWOT – Streghts, Weakness, Opportunities, Threats (Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) 
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Figura 2. Análise SWOT 

 

FATORES INTERNOS 

PO
SI

T
IV

O
 

 

FORÇAS (S) 
 
Aprovação e consentimento do 
Enfermeiro coordenador e do enfermeiro 
chefe; 
Equipa jovem e motivada; 
Elevada rotatividade de enfermeiros; 
Reconhecimento por parte da equipa da 
importância do processo de integração; 
Reconhecimento da equipa de que 
existem pontos a melhorar; 
Inexistência de um programa de 
integração estruturado; 
Incentivo à formação em serviço como 
um método de desenvolvimento 
profissional. 

FRAQUEZAS (W) 
 
Resistência à mudança; 
Tempo despendido no processo de 
integração; 
Dificuldade do enfermeiro 
supervisor em acompanhar sempre 
o enfermeiro em integração; 
Risco perda de motivação por parte 
da equipa devido às dificuldades 
encontradas. 

N
E

G
A

T
IV

O
 OPORTUNIDADES (O) 

 
Proporcionar uma melhor «imagem» aos 
clientes; 
Melhorar a qualidade dos cuidados 
prestados; 
Melhorar o desempenho da equipa; 
Elaboração de um programa de 
integração estruturado; 
Desenvolvimento de padrões de 
qualidade e segurança; 
Melhorar a satisfação profissional; 
Desenvolvimento de boas práticas. 

AMEAÇAS (T) 
 
Custos associados à existência de 
um elemento supranumerário; 
Utilização do elemento em 
integração para colmatar a ausência 
de outro elemento; 
A falta de admissão de um novo 
elemento para a equipa. 

FATORES EXTERNOS 
Fonte: Elaboração própria 

 

O questionário realizado teve como objetivos caracterizar a equipa de enfermagem e aferir 

sobre a pertinência do projeto promovendo o envolvimento de toda a equipa. Assim, o 

questionário foi constituído em 2 partes: a primeira parte para caracterização sociodemográfica, 

profissional e académica da população em estudo e a segunda parte para validação da 

importância e pertinência do projeto por parte da equipa de enfermagem (Apêndice III). Na 

segunda parte do questionário foi utilizada uma Escala de Likert para melhor aferir o grau de 

concordância e discordância das questões colocadas. De forma a contribuir para o controlo da 

propagação da infeção por SARS-CoV2, os questionários foram transcritos para o programa 
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Microsoft Forms®. De seguida, foi enviado através do e-mail de cada elemento da equipa de 

enfermagem uma breve descrição do projeto assim com o link informático de acesso ao 

preenchimento do questionário, o que consideramos ter facilitado a celeridade na obtenção das 

respostas. Os dados recolhidos foram posteriormente processados e analisados 

quantitativamente com recurso ao Microsoft Excel®. Ainda de salientar, que foi incluído no 

questionário o consentimento informado, livre e esclarecido para preenchimento do mesmo de 

acordo com a Norma n.º 015/2013 de 4 de Novembro de 2015 da DGS (de acordo com a 

Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) (Apêndice V).  

Segundo Nunes (2013a), a investigação requer o consentimento livre e esclarecido dos 

sujeitos após esclarecimento de todas as fases do processo de investigação e potenciais 

consequências para o participante, onde deve ser explícito que o participante pode suspender a 

sua participação em qualquer altura da investigação sem prejuízo para o próprio. De forma a 

dar resposta a estes pressupostos foram incluídas todas estas informações no formulário do 

consentimento, assim como foi disponibilizado contato de e-mail para o esclarecimento de 

quaisquer dúvidas que pudessem surgir. Ainda de salientar, que durante o desenvolvimento 

deste projeto e da aplicação dos questionários foram salvaguardas as questões ético-legais 

inerentes à investigação onde foi obtido previamente à sua aplicação, o consentimento e parecer 

favorável ao desenvolvimento deste projeto pelo Presidente do Conselho de Administração, 

Direção Clínica e da Comissão de Ética do HP (Anexo I).  Este consentimento foi obtido através 

de um pedido formal conforme os requisitos do modelo institucional em vigor, sendo que este 

fez-se acompanhar de uma breve descrição do PIP composto por resumo, introdução, 

metodologia (critérios de inclusão/exclusão, amostragem, instrumento de recolha de dados, 

questões éticas e orçamento), referências bibliográficas e cronograma de atividades de execução 

do PIP (Apêndice II). 

Salientamos que no desenvolvimento deste projeto foram sempre salvaguardados os 

princípios éticos inerentes a este tipo de estudo, nomeadamente a confidencialidade dos dados 

recolhidos e o anonimato. Tal como refere Nunes (2013a) a investigação deve se reger pelos 

seguintes princípios éticos: 
“Beneficência, «fazer o bem» para o próprio participante e para a sociedade; 
Avaliação da maleficência, sob o princípio de «não causar dano»; Fidelidade, o 
princípio de «estabelecer confiança» entre o investigador e o participante do estudo 
ou sujeito de investigação; Justiça, o princípio de «proceder com equidade» e não 
prestar apoio diferenciado a um grupo, em detrimento de outro; Veracidade, 
seguindo o princípio ético de «dizer a verdade», informando sobre os riscos e 
benefícios. Associa-se ao consentimento livre e esclarecido; Confidencialidade, o 
princípio de «salvaguardar» a informação de carácter pessoal que pode reunir-se 
durante um estudo. Distingue-se do anonimato” (pp. 6-7). 
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Assim, de uma amostra de 13 enfermeiros, 11 aceitaram de forma livre e esclarecida 

participar no estudo (84,6% da amostra) (Gráfico 1), sendo que de 2 enfermeiros não obtivemos 

resposta por motivos desconhecidos. Apesar de se tratar de uma amostra reduzida, 

consideramos que houve uma aceitação inicial positiva por parte da equipa de enfermagem, o 

que contribuiu para impulsionar o desenvolvimento do PIP. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da amostra obtida para análise sociodemográfica, aferiu-se que a equipa de enfermagem é 

composta maioritariamente por sujeitos do género feminino, onde obtivemos 72% para o género 

feminino e 28% para o género masculino (Gráfico 2). A média de idade dos enfermeiros é de 

29,5 anos.  De ressalvar, que embora médias de idades seja de 29,5 anos, 55% dos enfermeiros 

têm idades compreendidas entre 20-25 anos (n=6), ou seja, trata-se de uma equipa muito jovem 

e 9% com idade superior a 45 anos (Gráfico 3). 
  

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 1. Amostra da população participante no PIP 

Gráfico 2. Amostra populacional por género 
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Fonte: Elaboração própria 

 

No que concerne à formação académica e especializada da equipa de enfermagem, 

constatou-se que apenas 1 enfermeiro detinha grau de especialista, no entanto, na área de saúde 

materna e obstétrica, não existindo na equipa de enfermagem atual nenhum enfermeiro com 

especialização na área médico-cirúrgica na vertente da PSC, sendo que 91% dos enfermeiros 

são enfermeiros generalistas. Penso que este facto vai de encontro ao anteriormente analisado, 

relativamente ao intervalo de idades mais prevalente nesta equipa, tratando-se de uma equipa 

muito jovem, na sua maioria recém-licenciados era espectável encontrar na amostra 

populacional um número reduzido de enfermeiros especialistas. Relativamente à experiência 

profissional, constatou-se que 7 enfermeiros detêm experiência profissional num intervalo de 

tempo entre 0 e 5 anos, 2 enfermeiros têm entre 10-15 anos de experiência profissional e um 

enfermeiro com experiência acima dos 20 anos. Do total da amostra populacional obtivemos 

um número significativo de enfermeiros (n=10) com um intervalo de tempo entre os 0-5 anos 

no que respeita o tempo de exercício profissional no SU, o que corresponde a 91% dos 

enfermeiros que integram a equipa. Mais uma vez os resultados obtidos vão de encontro aos 

resultados obtidos inicialmente (Gráfico 4). 
 

Gráfico 3. Idades dos enfermeiros do SU 
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Gráfico 4. Tempo total de experiência profissional e tempo de experiência profissional no SU (anos) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente à segunda parte do questionário, foram realizadas dez questões utilizando 

uma escala de Likert, onde obtivemos os seguintes resultados (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Parte II questionário – Pertinência do PIP 

 

Nº Questões 
DT D NC/ND C CT 

1 2 3 4 5 

1 Considera que o tempo da sua integração foi 
adequado?  

0% 55% 0% 27% 18% 

2 

Pensa ser importante para a melhoria da qualidade 
dos cuidados de enfermagem prestados no SU, 
existir uma estruturação do processo de 
integração? 

0% 0% 0% 46% 54% 

3 
Considera que o tempo de integração foi 
suficiente para desenvolver a sua autoconfiança e 
autonomia na prestação de cuidados? 

0% 64% 0% 18% 18% 

4 
Considera que o seu tempo de integração foi 
suficiente para o desenvolvimento das suas 
competências profissionais? 

9% 46% 9% 27% 9% 

5 No final do seu período de integração sentia-se 
totalmente preparado(a) para começar a trabalhar? 

0% 36% 18% 27% 18% 
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6 
Considera importante que o período de integração 
seja orientado por um documento formal com 
objetivos bem definidos? 

0% 0% 9% 45% 46% 

7 
Considera que a existência de um programa de 
integração para novos enfermeiros é fundamental 
para o sucesso da mesma?  

0% 0% 0% 27% 73% 

8 

Considera que durante o seu período de integração 
a existência de um programa de integração 
estruturado teria facilitado a perceção dos 
objetivos para si estabelecidos? 

0% 0% 9% 18% 73% 

9 
Considera que a existência de um programa de 
integração estruturado pode ter impacto na 
qualidade dos cuidados que presta? 

0% 0% 0% 44% 56% 

10 
Considera que um processo de integração bem 
sucedido promove a prestação de cuidados 
seguros? 

0% 0% 0% 44% 56% 

Legenda: DT – Discordo totalmente; D – Discordo; NC/ND – Não concordo nem discordo; C – Concordo; CT – 
Concordo totalmente         

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Numa primeira análise, podemos desde já aferir que a maioria das respostas obtidas às 

questões colocadas surgem no eixo da concordância.  

Começamos a análise das respostas obtidas, ao constatar que 55% dos enfermeiros 

inquiridos concordaram que o tempo da sua integração foi insuficiente. O tempo de integração 

é variável, no entanto, deve ser o suficiente para o desenvolvimento das competências 

profissionais, a autoconfiança e autonomia que são essenciais para um bom desempenho 

profissional, este pode variar entre os 3 e os 18 meses (Camp & Chappy, 2017). Esta questão 

foi reforçada nas respostas obtidas à questão ‘Considera que o seu tempo de integração foi 

suficiente para desenvolver a sua autoconfiança e autonomia na prestação de cuidados’ onde 

64% dos inquiridos responderam discordo. No que concerne à questão ‘Considera que o seu 

tempo de integração foi suficiente para o desenvolvimento das suas competências 

profissionais?’, as respostas obtidas na sua grande maioria foram dadas no eixo da discordância. 

Assim como à questão ‘No final do período de integração sentia-se totalmente preparado (a) 

para começar a trabalhar?’, as respostas surgem igualmente na sua grande maioria no eixo da 

discordância. Estes resultados levam-nos a acreditar que a perceção dos enfermeiros 

relativamente ao tempo de integração é que este foi consideravelmente insuficiente para 

alcançar os objetivos do período de integração. Ainda ressalvamos, que a adequação do tempo 

de integração, foi uma questão pertinente para o desenvolvimento do PIP, pois foi sugerido pelo 

enfermeiro coordenador do HP a elaboração de um programa de integração de forma a dar 
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resposta a um período de integração de 6 meses, esta questão prende-se com objetivos 

institucionais ao nível da contratação dos novos enfermeiros. 

Relativamente às questões relacionadas com a pertinência da existência de um programa de 

integração, às questões colocadas ‘Considera importante que o período de integração seja 

orientado por um documento formal com objetivos bem definidos’ e ‘Considera que a 

existência de um programa de integração para os novos enfermeiros é fundamental para o 

sucesso da mesma?’  as respostas foram em ambas as questões unânimes com uma percentagem 

significativa no eixo da concordância (91%). Relativamente à primeira questão responderam 

concordo totalmente 46% dos inquiridos e 45% responderam concordo. No que se refere à 

segunda questão colocada (questão nº 7 do questionário), obtivemos novamente resultados 

significativos com 73% da amostra a responder concordo totalmente. As respostas obtidas 

foram de encontro às nossas expetativas iniciais e dão relevância à problemática do PIP.  

Ainda relativamente à pertinência da existência de um programa de integração estruturado 

como documento formal, as respostas à questão ‘Pensa ser importante para a melhoria da 

qualidade dos cuidados de enfermagem prestados no SU, existir uma estruturação do processo 

de integração?’ as respostas surgem todas no eixo da concordância onde 46% dos enfermeiros 

responderam que concordam e 54% concordam totalmente, os resultados obtidos dão força à 

importância do desenvolvimento deste projeto. Prosseguindo nesta análise, à questão 

‘Considera que durante o seu período de integração a existência de um programa de integração 

estruturado teria facilitado a perceção dos objetivos para si estabelecidos?’ onde obtivemos 

73% de respostas em concordo totalmente. Perante as respostas obtidas pudemos confirmar a 

importância desta temática no seio da equipa de enfermagem do SU.  

Para finalizar esta análise, salientamos que às questões ‘Considera que a existência de um 

programa de integração estruturado pode ter impacto na qualidade dos cuidados que presta?’ e 

‘Considera que um processo de integração bem sucedido promove a prestação de cuidados 

seguros?’ as respostas obtidas são unânimes no eixo da concordância onde 56% dos inquiridos 

responderam concordo totalmente e 44% responderam concordo. Estas são igualmente duas 

questões fundamentais que permitem confirmar o reconhecimento e a perceção da importância 

do programa de integração pela equipa de enfermagem no âmbito da qualidade e segurança dos 

cuidados prestados.  

A análise dos resultados obtidos, permitiu-nos encontrar resposta às nossas convicções 

iniciais relativamente à importância da problemática do PIP. No final desta etapa e após terem 

sido aplicados os instrumentos de diagnóstico foi identificado o seguinte problema: 
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inexistência de um programa de integração estruturado com vista à melhoria do processo 

de integração dos novos enfermeiros. 

Em suma, consideramos que o enfoque deste PIP é de enorme relevância ao ser identificado 

como um problema real e uma necessidade que carecia de intervenção no contexto onde foi 

desenvolvido o EF. Constatamos ainda que a importância desta temática pode ter um impacto 

relevantes nas equipas e no desempenho profissional do enfermeiro. O processo de integração 

na sua génese, permite não só ao novo elemento apreender sobre os valores e a cultura 

organizacional onde se insere como também permite ao enfermeiro o desenvolvimento e 

aquisição das aprendizagens fundamentais à construção da sua identidade profissional. Assim, 

espera-se que o final deste processo de aprendizagem culmine com a aquisição de competências 

profissionais fundamentais à melhoria da qualidade e segurança dos cuidados prestados.  

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

A segunda etapa da metodologia de projeto é a definição dos objetivos. Esta é uma etapa 

muito importante na consecução do PIP, pois os objetivos definidos norteiam o caminho a 

seguir. Segundo Marconi & Lakatos (2009), o objetivo geral está ligado a uma visão global e 

abrangente do tema e relaciona-se diretamente com a própria significância proposta pelo 

projeto. Os objetivos específicos são de caráter mais concreto, permitindo atingir o objetivo 

geral. Assim, após um período de reflexão, ponderação e baseado num processo de tomada de 

decisão conjunta, foi definido para o PIP como objetivo geral: melhorar o processo de 

integração dos novos enfermeiros do serviço de urgência do HP. 

Do objetivo geral emergiram os seguintes objetivos específicos: 

• Aprofundar conhecimento sobre a temática em estudo; 

• Elaborar uma proposta de programa de integração para os novos enfermeiros do SU; 

• Divulgar a proposta de programa de integração dos novos enfermeiros à equipa de 

enfermagem do SU; 

• Implementar o programa de integração aos novos enfermeiros. 
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3.3. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

 

As fases de planeamento e execução encontram-se agrupadas no mesmo subcapítulo pois 

estão interligadas entre si, correspondem à terceira e quarta etapas da metodologia de projeto.  

A fase de planeamento caracteriza-se pelo levantamento dos recursos existentes e necessários, 

bem como a definição das atividades e estratégias a desenvolver e é nesta fase que são definidos 

os métodos de pesquisa essenciais à delimitação do domínio da investigação (Ruivo et al., 2010; 

Fortin, 1999). É igualmente determinado nesta etapa o cronograma de atividades onde constam 

o início e o términus das atividades. Ao longo do tempo o cronograma de atividades pode ser 

alterado à medida que o projeto de investigação se desenvolve.  

Relativamente à fase de execução, esta “materializa a realização, colocando em prática 

tudo o que foi planeado” (Ruivo et al., 2010, p.23). Esta fase é de grande relevância para os 

participantes do projeto tendo em conta que possibilita a realização das suas vontades e 

necessidades através das atividades planeadas (Ruivo et al., 2010). 

Para dar início a esta fase do projeto, foi fundamental todo o percurso realizado até aqui. 

Referimo-nos à elaboração do projeto de estágio (Apêndice I) que constituiu a força 

impulsionadora para a concretização deste PIP (Apêndice II). Nessa altura, definimos um 

esboço do caminho a seguir, onde a definição de estratégias, atividades e objetivos, foram 

fundamentais para chegarmos a esta etapa com sucesso. Para dar início ao processo de 

concretização do PIP, numa primeira fase foi fundamental conhecer o contexto onde se iria 

realizar o EF e onde teria lugar o desenvolvimento do mesmo. De seguida, foi realizada uma 

reunião entre todos os intervenientes para aferir sobre determinadas considerações e aspetos 

fundamentais para concretização do PIP. Desta reunião, resultaram algumas considerações 

importantes na consecução do PIP, nomeadamente no que se refere aos constrangimentos e 

prioridades de intervenções, o que permitiu em tempo útil e de forma atempada colocar as 

atividades em prática e antever os possíveis obstáculos, sendo que foram identificadas as 

seguintes prioridades de intervenção: 

- Formalizar pedido de autorização ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo 

HP, Direção clínica e Presidente da Comissão de Ética do HP (Apêndice VI); 

- Solicitar a colaboração do Enf. responsável do SU e Enf. supervisor clínico na consecução 

do PIP; 

- Promover o envolvimento e participação de toda a equipa de enfermagem no PIP. 
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Após ter sido formalmente obtido o consentimento do Conselho de Administração, Direção 

Clínica e Conselho de Ética do HP, no dia 15 de Fevereiro de 2021 (Anexo I), deu-se início ao 

desenvolvimento do PIP.  

Com a elaboração do PIP, foi igualmente construído um cronograma de atividades com a 

calendarização das etapas do PIP, que ao longo do EF sofreu alterações por motivos de 

isolamento profilático devido à pandemia COVID-19 e interrupção letiva, tendo sido necessário 

um reajuste às datas previamente definidas.  

Paralelamente à operacionalização das atividades planeadas para a concretização do PIP e 

da aquisição de competências durante o EF, de salientar que foi necessário todo um trabalho e 

esforço conjunto com a equipa de enfermagem, e responsável do serviço e supervisor clínico 

para que fosse possível a concretização dos objetivos definidos. 

Assim, passamos de seguida à explanação dos objetivos, atividades e estratégias planeadas, 

bem como os recursos utilizados e indicadores de avaliação. 

 
Objetivo específico 1. Aprofundar conhecimento sobre a temática em estudo 

Atividades e estratégias planeadas: 

• Pesquisa bibliográfica sobre a temática em bases de dados científicas; 

• Elaboração de uma revisão integrativa. 

Recursos humanos: Docente orientadora. 

Recursos materiais e tecnológicos: Computador e bases de dados científicas. 

Indicadores de avaliação: Elaboração de um artigo científico. 

 

De acordo com Fortin (1999) e Marconi & Lakatos (2009), a revisão da literatura permite 

fazer um balanço e um exame crítico das publicações já existentes sobre o tema, é um 

procedimento formal baseado num método reflexivo e que permite o conhecimento da realidade 

e a delimitação do domínio da investigação. Permite conhecer não só as correntes científicas 

atuais sobre o problema de investigação como também as áreas que ainda carecem de 

investigação, esta premissa foi o ponto de partida para a concretização do objetivo 1. 

Esta revisão da literatura constituiu um marco importante na concretização do PIP, pois 

permitiu não só aprofundar conhecimentos sobre a temática como também abrir horizontes 

sobre questões que ainda não tinham sido levantadas no decurso do PIP. Esta pesquisa permitiu 

compreender o impacto dos programas de integração nos enfermeiros recém admitidos nas 

unidades hospitalares, onde encontramos evidência na literatura de que a rotatividade dos 

enfermeiros é um problema real das instituições de saúde com impacto a nível mundial. Esta 
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foi uma questão identificada precocemente aquando da realização do diagnóstico de situação, 

onde o problema da elevada rotatividade dos enfermeiros poderia eventualmente ser 

minimizado com a existência de um programa de integração estruturado. 

Assim, no período em que decorreu o EF, foram realizados vários momentos de estudo e 

pesquisa com recurso a bases de dados científicas e bibliotecas online nomeadamente: PubMed, 

ESBCO, SciELO e a b-on. Esta pesquisa bibliográfica culminou com a elaboração de um artigo 

científico que deu origem a uma revisão integrativa da literatura sobre o impacto dos programas 

de integração nas taxas de rotatividade e retenção dos enfermeiros recém admitidos (Apêndice 

VII). De salientar que a pesquisa para a realização do artigo científico foi realizada na PubMed® 

com recurso aos seguintes descritores em saúde conjugados com os seguintes operadores 

boleanos: nurse residency program “AND” retention “OR” outcome “NOT” student. 

Desta pesquisa obtivemos 85 artigos, aos quais foram aplicados os seguintes critérios de 

inclusão: friso cronológico de 2016-2020, cujos participantes fossem enfermeiros recém 

admitidos, artigos publicados em texto integral em língua portuguesa ou inglesa. Foram 

excluídos artigos com menção a programas de integração em estudantes de enfermagem, fora 

do contexto hospitalar e focados no papel do supervisor clínico. Após aplicados estes critérios 

obtivemos 45 artigos, onde posteriormente foram excluídos 27 artigos após terem sido 

analisados os títulos e resumos onde foram selecionados os artigos de maior relevância para 

esta revisão. De seguida, e após a leitura integral dos mesmos, foram excluídos 10 artigos por 

não se enquadrarem na temática em estudo. Em última instância, e como ponto de partida de 8 

artigos, aplicamos o método FAME com recurso à análise da viabilidade, adequação, 

significância e eficácia da Joana Briggs Institute [JBI] onde foi excluído um artigo (Figura 3). 
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Figura 3. Diagrama de Flow adaptado de PRISMA statement representativo do processo de pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração própria (Adaptado de JBI, 2020) 

 

Dos 7 artigos selecionados partimos para uma leitura meticulosa dos mesmos, onde 

constatámos a existência de uma grande variedade de tipologia de estudos, contudo, todos eles 

apresentavam conteúdo relevante para esta revisão, por esse motivo foram todos incluídos. Da 

análise dos artigos resultaram importantes ilações e que dão força à nossa problemática. De 

todos os artigos analisados encontramos um denominador comum, que se refere à importância 

dos programas de integração na diminuição das taxas de rotatividade dos enfermeiros com 

consequente impacto positivo na aquisição de competências profissionais, autoconfiança, 

satisfação profissional, desenvolvimento do julgamento crítico e do trabalho de equipa com 

resultados impactantes na qualidade e segurança dos cuidados prestados.  
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Rosenfeld & Glassman (2016) na sua análise a várias coortes de enfermeiros submetidos a 

programas de integração entre o ano de 2005 e 2012 que já não se encontravam em funções 

nessas instituições,  procuraram avaliar os programas de integração aos quais tinham sido 

submetidos bem como conhecer as caraterísticas dos seus empregos atuais. Os autores 

encontraram evidência de que os programas de integração podem influenciar de forma positiva 

o compromisso e a realização profissional com consequente impacto favorável nas taxas de 

retenção do primeiro ano de emprego.  Na análise de coortes de enfermeiros realizada por Cline 

et al. (2017), onde foi aplicado um instrumento de avaliação  de programas de integração a 553 

enfermeiros, verificou-se mais uma vez resultados satisfatórios, nomeadamente na melhoria da 

comunicação com o doente, melhoria da comunicação com os seus pares, um aumento da 

autoconfiança, na segurança e na qualidade dos cuidados. Estes achados vêm reforçar a 

importância da implementação de programas de integração nas instituições. 

Champ & Chappy (2017) com a finalidade de averiguar a eficácia dos programas de 

integração existentes na literatura, procederam à análise de vários estudos, encontrando 

resultados bastante satisfatórios, nomeadamente no que respeita ao impacto dos mesmos ao 

nível do conhecimento, competência profissional, satisfação profissional e compromisso para 

com a instituição. Os autores, resultante da sua análise, concluiram que os programas de 

integração preparam os enfermeiros para os novos desafios no novo contexto profissional o que 

produz efeitos ao nível da auto confiança e satisfação profissional. 

Encontramos referenciado na literatura atual, a problemática vivida pelas instuições de 

saúde no que se refere às taxas de turnover (rotatividade). Na verdade, a falta de compromisso 

e de vinculação entre os enfermeiros e a instituição que os contrata pode estar a base deste 

problema. Existem atualmente estudos que analisam as taxas de turnover após o primeiro ano 

de contratação para tentar compreender o enfoque deste problema.  

Eckerson (2018) ao comparar a aplicação de um programa de integração com o método de 

orientação tradicional demonstrou que existe uma forte relação entre a aplicação de um 

programa de integração e o aumento da taxa de retenção dos novos enfermeiros no primeiro 

ano de contratação. O autor refere ainda que as taxas de retenção têm implicações financeiras 

positivas nas instiuições de saúde, ideia esta que veio a ser reforçada pelo estudo de Wolford et 

al. (2019), ao analisar a efetividade da implementação de um programa de integração, onde 

foram incluídos 1023 enfermeiros, conclui que o grupo ao qual foi aplicado o programa de 

integração, existiu uma diminuição importante dos custos associados ao abandono e à 

contratação de um novo elemento. Concluiu ainda, ter existido uma redução significativa nas 

taxas de rotatividade. Nesta revisão, foi encontrado outro aspeto relevante para esta 
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problemática, no estudo realizado por Crimlisk et al. (2017) em que foi desenhado e aplicado 

um programa de integração de 6 meses baseado nas necessidades de aprendizagem dos 

enfermeiros onde foram encontrados resultados interessantes, nomeadamente uma taxa de 

retenção ao final de um ano de contratação de 91%. Tais resultados dão força à importância dos 

gestores e líderes na àrea da saúde, desenvolverem nas instituições programas de integração 

que façam face ao problema da escassez de recursos e à contratação rápida de enfermeiros para 

colmatar as necessidades das instituições.  

Rosenfeld & Glassman (2016) já tinham encontrado no seu estudo evidência da necessidade 

de existir durante o processo de integração, a educação clínica e apoio por parte dos líderes e 

gestores de forma a alcançar resultados positivos a longo prazo. Pelletier et al. (2019) vai mais 

longe na sua análise de vários estudos de coorte, para além de concluir uma diminuição 

significativa nas taxas de rotatividade após o primeiro e segundo ano de contratação à 

semelhança dos autores já mencionados nesta discussão, concluiu também que a existência de 

um programa de integração nas instiuições pode constituir uma estratégia de recrutamento de 

novos enfermeiros o que na sua generalidade proporcionará uma diminuição nas taxas de 

rotatividade. 

Uma limitação comum a todos os estudos incluídos nesta revisão prende-se com o fato de 

não serem estudados os fatores que determinam o processo de abandono. Mais estudos, serão 

necessários para aferir quais os aspetos dos programas de integração que mais influenciam a 

tomada de decisão no que se refere à permanência ou não no seu local de trabalho.  Esta revisão 

serviu de alicerce para dar continuidade a este projeto, tendo em conta que a evidência científica 

encontrada veio dar suporte ao problema identificado na nossa problemática.  

 
Objetivo específico 2. Elaborar uma proposta de programa integração para os novos 

enfermeiros do SU. 

Atividades e estratégias planeadas: 

• Reunião com o Sr. Enf. responsável do SU; 

• Reunião com o Enf. supervisor clínico e docente orientadora; 

• Consulta do programa de integração existente no SU; 

• Pesquisa bibliográfica sobre o tema em bases de dados científicas; 

• Elaboração de uma proposta de programa de integração para os novos enfermeiros do 

SU; 

• Discussão da proposta do programa de integração com o Enf. responsável do SU, do-

cente orientadora e Enf. supervisor clínico; 
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• Reestruturação do programa de integração de acordo com as propostas de melhoria; 

• Elaboração da proposta final do programa de integração. 

Recursos humanos: Docente orientadora, Enf. coordenador do HP, Enf. responsável do  

serviço, Enf. supervisor clínico, Enf. responsável da formação do SU e equipa de enfermagem 

do SU. 

Recursos materiais e tecnológicos: Livros, normas, bases de dados científicas, plataforma  

documental do HP e computador. 

Indicadores de avaliação: Apresentação da proposta final do programa de integração para 

os novos enfermeiros do SU. 

 

Para responder ao objetivo 2, demos início à consulta de uma vasta panóplia de 

documentos, normas e protocolos em vigor no SU na plataforma documental do HP, assim 

como tomámos conhecimento da grelha de avaliação da integração em vigor no SU. 

Paralelamente à realização destas atividades, foi fundamental no decorrer das experiências 

vividas na prática clínica, tomar um conhecimento mais profundo da estrutura física, dinâmica 

e organização do SU, bem como dos recursos materiais e humanos, metodologia de trabalho, 

circuito do doente, articulação com os demais serviços clínicos do hospital e também uma 

tomada de conhecimento relativamente às alterações estruturais e organizacionais necessárias 

para fazer face às necessidades impostas pela pandemia COVID-19. 

Após aprofundar conhecimento sobre a temática e o contexto começamos a perspetivar 

aquilo que seria o formato e estrutura do nosso programa de integração para a concretização do 

objetivo 2. Nesta altura, sentimos necessidade de nos reunir novamente, com o Enf. responsável 

do SU, o Enf. coordenador do HP e supervisor clínico, com o intuito de definir algumas linhas 

orientadoras para a elaboração do programa de integração. Foi sugerido pelo Enf. coordenador 

e pelo Enf. responsável do SU a elaboração de um programa de integração cuja avaliação final 

do mesmo fosse baseada no modelo de aquisição de competências de Patricia Benner (2001). 

Foram definidos igualmente os domínios de aprendizagem a ser avaliados no final do 

período de integração e que estes seriam avaliados com recurso aos cinco níveis de aquisição 

de competências da autora. Tendo em conta as sugestões do grupo de trabalho, prosseguimos 

com este projeto dando início à elaboração do programa de integração propriamente dito. Nesta 

fase, sentimos necessidade de pesquisar, procurar e investigar sobre programas de integração 

existentes e que pudessem servir de suporte para a construção do nosso programa de integração, 

onde encontrámos entre as várias entidades internacionais, programas de integração com 

evidência no modelo de aquisição de competências de Patricia Benner são exemplo disso a: 
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Emergency Nurses Association2, Emergency Nurses Association of Ontario3  e a European 

Society for Emergency Nursing4, sendo que Happel (2018) reforça esta ideia aludindo a que 

existem atualmente vários programas de integração em enfermagem que usam o modelo de 

Benner.   

De salientar, que o programa de integração foi elaborado assente nas premissas encontradas 

na revisão da literatura, nos programas de integração consultados tendo como referência as 

entidades acima referidas e nas particularidades específicas do SU. Referimo-nos por exemplo 

ao fato de ter sido incluído a área do cuidado ao doente pediátrico na grelha de avaliação do 

processo de integração pois o SU dá resposta a situações clínicas em idades compreendidas 

entre os 3 e 17 anos. Embora não seja uma área diretamente relacionada com o cuidado à PSC, 

achámos por bem incluí-la para dar resposta às necessidades do serviço. Neste contexto, 

importa reforçar a ideia de que o programa de integração foi construído com enfoque na 

aquisição de competências profissionais de forma a dar resposta ao cuidado à PSC nas diversas 

áreas do cuidar.  

Assim foram elaborados dois protótipos de proposta do programa de integração até 

chegarmos à versão final, sendo que todos eles foram sujeitos à avaliação da docente 

orientadora, Enf. responsável do SU, Enf. supervisor clínico e coordenador do HP. Em todos 

os momentos de apreciação pelo grupo de trabalho, cada um dos protótipos foi alterado e 

reformulado tendo em conta as propostas e sugestões de melhoria do grupo. O programa de 

integração antes de ser entregue na sua versão final foi sujeito a uma última apreciação pelos 

elementos supracitados e pela equipa de enfermagem e o seu resultado final foi alcançado após 

ter sido realizada a ação de apresentação do mesmo (Apêndice VIII). A versão final da proposta 

de programa de integração intitulada ‘Programa de Integração para os novos enfermeiros do 

serviço de urgência’ foi entregue em formato eletrónico a cada um dos envolvidos através do 

envio por correio eletrónico. No final do EF, o mesmo fez-se chegar ao Departamento da 

Qualidade do HP através do Sr. Enf. coordenador do HP e que à data de execução deste relatório 

encontra-se no Departamento da Qualidade do HP para validação e aprovação. 

 

Objetivo específico 3. Divulgar a proposta do programa de integração dos novos 

enfermeiros à equipa de enfermagem do SU. 

Atividades e estratégias planeadas: 

 
2 Associação de enfermeiros de emergência 
3 Associação de enfermeiros de emergência de Ontario 
4 Sociedade europeia de enfermagem de emergência 
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• Planeamento da sessão de apresentação do programa de integração; 

• Elaboração de uma sessão de apresentação do programa de integração; 

• Calendarização da sessão de apresentação; 

• Divulgação da sessão de apresentação através do correio eletrónico; 

• Realização da sessão de apresentação do ‘Programa de integração para os novos 

enfermeiros do SU’ através de videoconferência. 

Recursos humanos: Docente orientadora, Enf. responsável do SU, Enf. responsável da 

formação em serviço do SU, Enf. supervisor clínico e equipa de enfermagem do SU. 

Recursos materiais e tecnológicos: Livros, normas, bases de dados científicas,  

plataforma documental do HP e computador. 

Indicadores de avaliação: Realização de uma sessão de apresentação da proposta de 

programa de integração para os novos enfermeiros. 

 

Terminada a proposta de programa de integração era chegado o momento de dar resposta 

ao objetivo específico 3 deste projeto. A versão final ‘Programa de integração para os novos 

enfermeiros do serviço de urgência’ foi apresentada ao grupo de trabalho e à restante equipa de 

enfermagem através de uma sessão de apresentação/divulgação. Toda a equipa de enfermagem 

foi convocada através do correio eletrónio (Apêndice IX) para assistir à sessão de apresentação 

e divulgação do novo programa de integração, tendo a mesma sido realizada por 

videoconferência através da plataforma Zoom. Esta teve lugar no dia 29 de Abril de 2021, pois 

devido aos constrangimentos relacionados com a pandemia COVID-19 não foi possível realizá-

la em tempo oportuno. Apesar da mesma ter sido realizada após o términus do EF, não 

consideramos este constrangimento como um ponto negativo na consecução do PIP, pois após 

a execução e apreciação do segundo protótipo este foi disponibilizado no serviço para que a 

equipa tomasse conhecimento relativamente à estrutura e conteúdos do programa de integração.  

Mais uma vez salientamos, que a versão final da proposta de programa de integração é o 

reflexo de todas as propostas e sugestões de melhoria dos elementos envolvidos neste projeto. 

A sessão de apresentação foi realizada com recurso ao programa informático Microsoft 

PowerPoint® (Apêndice X). Esta sessão de apresentação teve como principal objetivo 

apresentar os conteúdos e a estrutura do documento elaborado, por esse motivo não realizada 

avaliação da sessão.  Estiveram presentes 6 enfermeiros da equipa de enfermagem, sendo que 

os restantes não compareceram por motivos desconhecidos.  

 

Objetivo específico 4. Implementar o programa de integração para os novos enfermeiros. 
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Atividades e estratégias planeadas: 

• Reunião com o Enf. responsável do SU; 

• Reunião com Enf. supervisor clínico; 

• Reunião com o Enf. coordenador do HP; 

• Disponibilizar o programa de integração a todos os novos enfermeiros do SU. 

Recursos humanos: Docente orientadora, Enf. coordenador do HP, Enf. responsável do SU, 

Enf. responsável da formação do SU, Enf. supervisor clínico e equipa de enfermagem do SU. 

Recursos materiais e tecnológicos: Livros, normas, bases de dados científicas, plataforma 

documental do HP e computador. 

Indicadores de avaliação: Aplicação do programa de integração a 100% dos novos 

enfermeiros admitidos. 

 

Relativamente ao objetivo 4, nesta fase do projeto como já foi referido anteriormente, após 

ter sido elaborada segunda versão do protótipo esta foi disponibilizada para conhecimento e 

apreciação por parte da equipa da enfermagem bem como para implementação no serviço caso 

fossem admitidos novos enfermeiros durante o período em que decorreu o EF. Uma limitação 

a este estudo, prende-se com o facto de não ter sido possível implementar o programa de 

integração elaborado pois durante o período em que decorreu o EF não existiram novas 

admissões de enfermeiros no serviço. Ainda assim, e como foi referido anteriormente o mesmo 

encontra-se no Departamento da Qualidade do HP para futura aprovação e validação. 

Esperemos que no futuro o mesmo possa ser implementado no serviço de forma a constituir 

uma mais valia no processo de integração dos novos enfermeiros. 

Chegado o términus desta fase do PIP, consideramos que as atividades planeadas para a 

concretização dos objetivos, foram desenvolvidas na sua grande maioria em tempo útil. Apesar 

de todos os constrangimentos e obstáculos com que nos deparamos, pensamos que conseguimos 

contorná-los de forma a dar continuidade ao projeto. Todo este processo foi altamente 

gratificante pois possibilitou alicerçar os conhecimentos teóricos resultantes de uma exaustiva 

pesquisa bibliográfica com o conhecimento da realidade do contexto do EF, pois tal como refere 

Benner (2001) a prática clínica e as vivências experienciais são uma fonte de conhecimento que 

aliados às noções teóricas permite aos enfermeiros desenvolver assim o seu know how da perícia 

clínica, onde idealmente a teoria e prática formam um diálogo que origina novas possibilidades. 
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3.4. AVALIAÇÃO 

 

É chegado o momento de avaliar a concretização dos objetivos previamente definidos. 

Nesta altura é fundamental realizar toda uma retrospetiva do trabalho desenvolvido e realizar 

uma avaliação detalhada da concretização dos mesmos. 

Segundo Ruivo et al. (2010), para uma adequada avaliação da concretização dos objetivos 

pode ser útil listar os objetivos inicias e verificar se cada um deles foi atingido. Consideramos 

que está é a altura ideal para refletir e avaliar sobre o trabalho desenvolvido e se no futuro será 

pertinente a realização de alguns ajustes no projeto. 

Relativamente ao objetivo geral: ‘Melhorar o processo de integração dos novos enfermeiros 

do serviço de urgência do HP’, a materialização do objetivo geral culmina com a concretização 

de todos os objetivos específicos a que nos propusemos. A pesquisa bibliográfica exaustiva que 

possibilitou a elaboração da proposta do programa de integração para os novos enfermeiros de 

forma estruturada e objetiva e sua posterior divulgação entre os elementos da equipa de 

enfermagem e restante grupo de trabalho, permitiu a concretização em pleno deste objetivo. A 

proposta do programa de integração elaborado, na sua estrutura encontra-se dividido em três 

fases com objetivos e atividades bem definidas para cada uma das fases da integração ao longo 

de um período de integração de 6 meses. Elaborámos igualmente um cronograma de atividades 

para o enfermeiro em integração bem como uma grelha de avaliação do processo de integração 

tendo por base o modelo de aquisição de competências de Patricia Benner. De salientar, que o 

programa de integração elaborado irá complementar o manual de acolhimento do SU já 

existente no serviço. Assim, consideramos que conseguimos alcançar o nosso objetivo geral 

com sucesso. 

No que concerne aos objetivos específicos, passamos à análise e avaliação da concretização 

de cada um deles de acordo com os indicadores de avaliação pré-definidos. 

Objetivo 1. Aprofundar conhecimento sobre a temática em estudo 

Indicador de avaliação: Apresentação de um artigo científico. 

No decorrer do EF foi elaborado um artigo científico ‘Programa de integração: impacto 

nos enfermeiros recém admitidos nas unidades hospitalares’, este veio dar resposta não só 

à concretização deste objetivo como também das necessidades sentidas ao longo do EF no que 

respeita ao aprofundar de conhecimento sobre esta temática. Da elaboração da pergunta de in-

vestigação de acordo com o método PICOD seguiu-se uma pesquisa de artigos científicos em 

base de dados científica on-line que deu origem a uma discussão entre autores de destaque na 
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área em estudo. A elaboração permitiu fazer investigação sobre a temática, promovendo a aqui-

sição de competências inerentes à função do enfermeiro especialista e mestre.   

Objetivo 2.  Elaborar uma proposta de integração para os novos enfermeiros do SU. 

Indicador de avaliação: apresentação de uma proposta de programa de integração para os 

novos enfermeiros do SU. 

No que respeita à concretização deste objetivo onde era esperado a elaboração de uma 

proposta de um programa de integração, este foi elaborado com o apoio e supervisão do enf. 

responsável do SU, enf. coordenador do HP e supervisor clínico e pela docente orientadora. A 

proposta final foi entregue após a sessão de apresentação do programa de integração, onde 

foram incluídas as sugestões de melhoria propostas pelos elementos da equipa de enfermagem 

que assistiram à sessão de apresentação. Mais uma vez reforçamos a ideia de que, a proposta 

do programa de integração encontra-se em processo de validação e aprovação pelo 

departamento da qualidade do HP. Este atraso está relacionado com o facto de o HP ter sido 

sujeito a um processo de recertificação dos padrões de qualidade pela JCI, sendo que têm 

existido alguns atrasos no processo de validação e aprovação de documentos. 

Objetivo 4. Divulgar a proposta de programa de integração dos novos enfermeiros à 

equipa de enfermagem do SU. 

Indicador de avaliação: realização uma sessão de apresentação dirigida à equipa de en-

fermagem. 

Neste âmbito foi então realizada uma sessão de apresentação à distância com o intuito de 

apresentar  a proposta de programa de integração. Esta sessão de apresentação teve lugar no dia 

29 de Abril de 2021 através de videoconferência na plataforma Zoom. Os presentes na sessão 

manifestaram pequenas sugestões de melhoria que foram consideradas para a proposta final, 

foi igualmente manifestado o reconhecimento quanto à pertinência da existência do programa 

de integração, tendo sido identificada como uma lacuna nas suas integrações. 

Objetivo 5. Implementar o programa de integração aos novos enfermeiros 

Indicador de avaliação: aplicação do programa de integração a 100% dos novos enfer-

meiros. 

A concretização deste objetivo esteve sempre dependente da admissão de novos enfermei-

ros no SU, tendo sido precocemente identificado como um possível constrangimento na conse-

cução deste projeto. Durante o EF não existiram novas admissões de enfermeiros no SU o que 

não possibilitou colocar em prática o novo programa de integração e avaliação do mesmo atra-

vés da grelha de avaliação de competências. No entanto, e tendo em conta que o mesmo já foi 
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encaminhado para futura aprovação e validação, espera-se que nos próximos meses este seja 

implementado em futuras admissões de novos enfermeiros no SU. 

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo do EF foram desenvolvidas atividades e estratégias para dar resposta à consecução 

do PIP com vista à melhoria da segurança e qualidade dos cuidados prestados à PSC. 

Foi aplicado um questionário à equipa de enfermagem, o que permitiu caracterizar a equipa 

de enfermagem assim como avaliar a pertinência do estudo. Posteriormente foram desenvolvi-

das atividades que permitiram a elaboração de uma proposta de um programa de integração. 

Para a elaboração do programa de integração para além da pesquisa bibliográfica exaustiva, foi 

necessário envolver toda a equipa neste projeto. Foram consideradas todas as opiniões e suges-

tões de melhoria da equipa de enfermagem, enfermeiro responsável do SU e enfermeiro super-

visor clínico para a proposta final do programa bem com as características e particularidades 

do serviço. 

Salientamos como uma limitação ao desenvolvimento deste projeto, o fator do tempo pela 

impossibilidade de colocar em prática e testar o documento criado durante o período do EF. 

Esperamos que no futuro seja normalizado podendo dar lugar a outro estudo. 

Para terminar, dizer que a enfermagem é atualmente, uma atividade profissional que devido 

à multiplicidade e complexidade dos cuidados que presta, requer senso de responsabilidade, 

perícia, conhecimento e competência. Qualquer falta ou a inadequação no processo de 

integração  certamente terá um impacto significativo na qualidade e segurança nos serviços de 

saúde e, em última análise, da saúde dos indivíduos e da comunidade. Portanto, o objetivo final 

do processo de integração é contribuir para a educação de enfermeiros competentes e 

qualificados capazes de prestar cuidados diferenciados nas diversas situações com as quais se 

deparam (Ghahfarokhi et al., 2021).  

A competência em enfermagem é uma integração complexa de conhecimentos, incluindo 

julgamento profissional, habilidades, valores e atitude. É um conjunto de habilidades práticas  

que integra ou combina diferentes fatores e questões de forma complexa e específica para cada 

circunstância (Ghahfarokhi et al., 2021). Na opinião de Benner (2001), as competências deverão 

ser alcançadas no decurso da prática clínica, uma vez que “(…) as práticas crescem através da 

aprendizagem experiencial e através da transmissão dessa aprendizagem nos contextos dos 

cuidados” (p.8). A autora refere ainda que a prática clínica é um método de aquisição de 
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conhecimento, onde as situações clínicas são sempre mais variadas e complexas do que as 

explicações teóricas, por conseguinte, a prática clínica é uma área de investigação e uma fonte 

de desenvolvimento de conhecimento.  

Assim, um maior número de experiências clínicas vivenciadas, vai possibilitar o 

desenvolvimento do conhecimento prático que aliado ao saber teórico permitem a construção 

da identidade profissional evoluindo no sentido da perícia profissional e da excelência na 

prestação de cuidados (Benner, 2001).



Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 

jun-22 | Página 65 
 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

 

A história do conhecimento remonta à época clássica, onde o conhecimento era uma forma 

de compreender e sintonizar-se com a cosmologia e a divindade. Posteriormente 

desenvolveram-se várias correntes que procuraram explicar os fenómenos e o sentido das 

coisas. Com a chegada da época Moderna, começaram a ser valorizadas as observações diretas, 

a experimentação e a tecnologia. Desenvolveu-se então, a ideia de que o único conhecimento é 

aquele que advém da ciência, da observação dos factos e da experimentação (Domingues & 

Chaves, 2005).   

Na perspetiva de Chinn & Kramer (2015) o termo conhecimento refere-se ao “saber que é 

expresso na forma como pode ser compartilhado ou comunicado com outras pessoas” (p.3)5.  

Para as mesmas autoras, o saber refere-se à forma como percebemos e entendemos o eu e o 

mundo, é uma consciência particular e única que fundamenta o ser e o saber fazer de uma 

pessoa. O conhecimento é por outro lado, o saber que pode ser expresso e comunicado pelos 

outros de muitas formas, nomeadamente, pela prática, pelas obras de arte, pela história e pela 

teoria. 

Carper (1978) ao investigar a enfermagem, identificou e descreveu quatro padrões de 

conhecimento que têm sido valorizados pela enfermagem e utilizados na prática. Carper refere-

se ao conhecimento empírico, cujo propósito é descrever, explicar e predizer fenómenos. Por 

outro lado, o conhecimento ético refere-se ao conhecimento moral da enfermagem, envolve 

julgamentos éticos e implica confrontar valores, normas ou princípios. Já o conhecimento 

pessoal refere-se ao conhecimento sobre si próprio e sobre o outro, não obstante, as ações, 

comportamentos, atitudes e interações do enfermeiro para com as pessoas, é segundo Carper a 

arte da enfermagem e designa-se como o conhecimento estético. Mais tarde, de acordo com 

Nunes (2010), Christopher Johns (2000) acrescentou o conhecimento reflexivo e sócio-político.  

 
5 The term knowledge refers to ways to knowing that is expressed in a form can be shared or communicated with 
others (Chinn & Krammer, 2015).   
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Silva & Batoca (2003) referem que os quatro padrões de conhecimento estão 

interrelacionados entre si e emergem da totalidade da experiência, sendo que cada um deles dá 

o seu contributo para a prática de enfermagem. As mesmas autoras referem ainda que a 

enfermagem tem se “desenvolvido numa estrutura particular de referência e, portanto, num tipo 

“particular” de conhecimento. Dizemos “particular” pois não se enquadra dentro do 

preconizado “conhecimento científico”. É frequente, na enfermagem, as enfermeiras deparam-

se com situações que requerem acções e decisões para as quais não há respostas científicas” 

(p.1). 

Benner (2001) dá enfoque às experiências vivenciadas na prática clínica, sendo que o 

conhecimento que daí advém permite ao enfermeiro focalizar-se de imediato naquilo que é 

relevante em determinada situação, permitindo reconhecer a complexidade e a perícia exigida 

para um determinado cuidado. Benner (2001) trouxe contribuições muito relevantes no que 

respeita ao conhecimento, ao diferenciar o conhecimento teórico «saber o quê» do saber prático 

«saber como».  Consideramos assim que o aprofundar do conhecimento e a reflexão sobre as 

práticas, permitem ao enfermeiro evoluir e adquirir competências na sua área específica de 

intervenção. Também Benner (2001) no seu modelo de aquisição de competências, descreve o 

desenvolvimento profissional ao longo do desenvolvimento de vários estadios de principiante 

a perito. Segundo Nunes (2013b), a competência profissional assume, 
“características multidimensionais e aquilo que cada um espera vai sendo 
modificado pelas experiências vividas e refletidas. E este é um processo individual 
pois a dimensão do ser e torna-se, desenvolve-se de uma forma singular em cada um, 
ainda que reconhecendo a influência dos Outros no processo” (p.2). 

De acordo com o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro [REPE], o 

enfermeiro especialista é o profissional “(…) a quem lhe foi atribuído um título profissional 

que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para prestar além de cuidados 

gerias, cuidados de enfermagem especializados na sua área de especialidade” (OE, 2015a, p. 

99).  Ainda segundo o Regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista, a 

atribuição do título de enfermeiro especialista pressupõe a “verificação das competências 

anunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva Especialidade em Enfermagem, que 

estes profissionais partilhem um conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os 

contextos de prestação de cuidados de saúde” (OE, 2019, p. 4744).  

Assim, o enfermeiro especialista deve ter na sua formação especializada um conjunto de 

competências que são o alicerce para o desempenho da sua área de especialização. O enfermeiro 

especialista no seu percurso formativo da sua área de especialização, baseia a sua práxis clínica 

não só a partir das áreas de competência adquiridas no âmbito da sua especialidade como 



 
 

jun-22 | Página 67 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 

também num conjunto de competências comuns que são transversais a todas as áreas de 

especialização em enfermagem. Essas competências comuns são “demonstradas através da sua 

elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda através de um suporte 

efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 

assessoria” (OE, 2019, p. 4745).  Por outro lado, as competências específicas referem-se às  

“competências que decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos 
problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de 
especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados 
às necessidades de saúde das pessoas” (OE, 2018, p. 4745). 

 

O mestrado em enfermagem com especialização em enfermagem médico-cirúrgica na 

vertente da PSC, prevê o desenvolvimento das competências comuns, específicas na área de 

especialidade bem com as competências de mestre. A aquisição de competências encontram-se 

definidas pelo Regulamento nº 140/2019 de 6 de Fevereiro, Regulamento nº 429/2018 de 16 de 

Julho e pelo disposto no Art.º 15 do Decreto-Lei n.º 65/2018 republicado pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é conferido o grau mestre, aos que apresentem:  
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

i) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.o ciclo, os desenvolva 
e aprofunde; 
 ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, 
em muitos casos em contexto de investigação;  

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados 
e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  
c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e 
sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;  
d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a 
elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e 
sem ambiguidades;  
e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (p. 4162). 

 
Este mestrado em enfermagem pretende capacitar o enfermeiro de conhecimento e 

competência para uma resposta especializada às necessidades do indivíduo assentes nas 

melhores práticas e na tomada de decisão e no julgamento clínico. Pretende-se igualmente a 

promoção da melhoria da qualidade dos cuidados com recurso à melhor evidência científica e 

aos pressupostos éticos e deontológicos. Este mestrado tem ainda, o propósito de capacitar o 

enfermeiro na gestão de cuidados e governação clínica, liderança de equipas e projetos, bem 

como contribuir para o desenvolvimento da profissão e da formação especializada (UE, 2018). 

Assim as competências de mestre materializam-se nas seguintes aptidões:  
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“1 - Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 
supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 
2 - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência; 
3 - Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão 
de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 
responsabilidades éticas, profissionais e sociais; 
4 - Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida; 
5 - Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 
multidisciplinares e intersectoriais; 
6 - Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 
dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de 
saúde em geral e da enfermagem em particular; 
7 - Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade” (UE, 2015, p. 26). 
 

Neste último capítulo, pretendemos realizar uma análise e reflexão sobre todo o percurso 

profissional, académico e formativo da estudante ao longo destes dois anos que culmina agora 

com a proposta a obtenção do título de mestre. Gostaríamos de salientar mais uma vez, que este 

percurso teve início aquando da realização do PE, onde foram previamente definidas e 

delineadas um conjunto de estratégias e atividades que nos propusemos a desenvolver para a 

aquisição e consolidação das competências comuns, específicas e de mestre.  

Benner (2001) através da sua obra introduziu o conceito de perito no seu modelo de 

aquisição de competências, onde o enfermeiro desenvolve capacidade e habilidades a partir do 

saber teórico e de uma multiplicidade de experiências profissionais. Do desenvolvimento das 

habilidades e da perceção das situações em concreto, o enfermeiro percorre e evolui nos 5 níveis 

de competência até alcançar a perícia, ou seja, tornar-se perito. A aprendizagem experiencial 

permite alcançar a perícia profissional, altura em que as competências refletem a excelência da 

prática no cuidar. 

 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E COMPETÊN-

CIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

Os domínios de competências comuns do enfermeiro especialista previstas no regulamento 

n. º140/2019 são: (A) responsabilidade profissional, ética e legal, (B) melhoria contínua da 

qualidade, (C) gestão dos cuidados e (D) desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

Estes são os domínios de competência que todos os enfermeiros especialistas devem 
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desenvolver independente da área da sua especialidade. De seguida, iremos refletir sobre as 

atividades desenvolvidas que permitiram a aquisição das competências supracitadas. 

 

(A)  Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

A1 – Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na sua área de intervenção 

A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais.  

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

3 - Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 

sociais. 

 

No âmbito da aquisição do domínio das competências acima descritas, consideramos que 

foi fundamental a leitura e análise dos vários documentos de cariz ético e deontológico que 

regulam a profissão assim como os documentos que regulamentam a proteção dos direitos 

humanos fundamentais. Da leitura da deontologia profissional, REPE, Declaração Universal 

dos Direitos Homem, Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do 

ser humano, resultaram importantes ilações que resultaram no desenvolvimento de uma prática 

de cuidados de excelência e de uma tomada de decisão não só baseada na evidência científica 

mais recente como também tendo em conta os princípios éticos, deontológicos e legais da 

profissão. Foi igualmente necessário elencar a estes conhecimentos adquiridos, os conteúdos 

lecionados na UC de Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem. Consideramos que os 

conteúdos lecionados nesta UC tiveram um papel fundamental no que respeita ao ‘recordar’ de 

alguns princípios que muitas vezes são descurados em situações de elevada complexidade, 

nomeadamente no cuidado à PSC.  

O enfermeiro especialista desempenha um papel preponderante nesta área, não só no que 

diz respeito à sua prática fundamentada nos princípios éticos e deontológicos pelos quais a 

profissão se rege como também no garante do respeito pelo cumprimento dos direitos humanos 

nos cuidados que delega, tal como referido no artigo 100.º do REPE em que o enfermeiros 

assumem o dever de “cumprir as normas deontológicas e leis que regem a profissão; 

responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou delega” (OE, 2015a, p. 

81).  
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De salientar que, o SU tratando-se de um serviço de atendimento a situações urgentes que 

exigem uma resposta rápida e eficaz, muitas vezes o cumprimento dos pressupostos éticos e 

deontológicos exige do enfermeiro uma reflexão ponderada sobre os cuidados que presta. 

Consideramos ser fundamental existir uma reflexão à posteriori devido à celeridade na resposta 

que é exigida em determinadas situações. Penso que neste contexto, o enfermeiro especialista 

tem um papel relevante na gestão dos cuidados, pois deve assegura-se que os princípios éticos 

e deontológicos estão presentes no processo de tomada de decisão bem como nos cuidados 

prestados.  

Durante o desenvolvimento do EF, existiram algumas situações em que foi difícil realizar 

esta gestão, no entanto, como futura enfermeira especialista, e tendo em conta que a equipa do 

SU é bastante jovem, procurámos sempre incluir um período de reflexão após as situações que 

exigiam uma maior ponderação na tomada de decisão. O enfermeiro especialista no âmbito da 

prestação de cuidados deve assegurar-se que os valores universais estão garantidos, tal como 

descrito no ponto 2 do artigo 99.º da deontologia profissional: 
“a) A igualdade; 
b) A liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção o bem 
comum; 
c) A verdade e a justiça; 
d) O altruísmo e a solidariedade; 
e) A competência e o aperfeiçoamento profissional. (OE, 2015a, p.80) 

 

Assim o enfermeiro tem o dever de:  

“exercer a profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com o 
respeito pela vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população, 
adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e serviços 
de enfermagem” (OE, 2015a, p. 78). 

Desta forma, é um direito que assiste a todos os cidadãos receber os melhores cuidados de 

saúde, este encontra-se consagrado na Lei de Bases da Saúde no ponto 2 da Base I da Lei n.º 

95/2019 de 04 de Setembro (Assembleia da República [AR], 2019). O enfermeiro 

independentemente da sua área de especialização deve reger a sua prática clínica assente nos 

pressupostos éticos e deontológicos, onde o respeito pelo a dignidade humana é um princípio 

fundamental nos cuidados de saúde. Assim, consideramos que o desenvolvimento do EF foi 

muito enriquecedor, pois em situações extremas pudemos refletir sobre a nossa prática clínica, 

neste percurso da excelência no cuidar. Muitas vezes confrontados com dilemas éticos, onde o 

sigilo, consentimento informado, o respeito pela autonomia e autodeterminação e o direito à 

informação foram questionados. Trata-se de questões muito peculiares, que nos permitem 

refletir profundamente sobre os direitos do doente como pessoa que recebe os nossos cuidados. 
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Gostaríamos ainda de dar enfoque à experiência profissional da estudante, que 

consideramos ser relevante para a aquisição desta competência, pois ao longo destes quase 17 

anos de experiência profissional, em que nos últimos 12 anos foram dedicados ao cuidado à 

PSC numa unidade de cuidados intensivos em que diariamente somos colocados à prova em 

situações limite. Neste contexto, o processo de tomada de decisão em situações de elevada 

complexidade, é um processo complexo não só fundamentado nos pressupostos éticos e 

deontológicos, mas também nas vivências e aprendizagens diárias e nos conhecimentos 

adquiridos na prática clínica. 

Para terminar, referir mais uma vez, que no desenvolvimento e consecução do PIP, os 

questionários aplicados tiveram em conta os princípios do anonimato e da confidencialidade 

dos resultados obtidos. Todos os participantes tiveram que consentir a sua participação 

contemplada na norma n.º 15/2013 da DGS (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a 

Convenção de Oviedo). Para o desenvolvimento do PIP foi ainda solicitado através de um 

pedido formal, o consentimento à Comissão de Ética do HP. 

(B)  Domínio da melhoria contínua da qualidade 

B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; 

B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua;  

B3 – Garante um ambiente terapêutico seguro. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência; 

5 – Participa de forma proativa em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares; 

6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento e 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. 

 

Para a aquisição destas competências foi necessário rever um conjunto de normas, 

protocolos e documentos existentes na plataforma documental HER+ do HP. Nesta plataforma 

são disponibilizados todos os documentos em vigor no HP, bem como as notificações de 

eventos adversos no âmbito da gestão do risco. No âmbito de uma política de qualidade e 
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melhoria contínua, o departamento da qualidade do HP criou esta plataforma documental para 

que todos os seus profissionais tenham acesso a um conjunto de informações, protocolos, 

instruções de trabalho e documentos no sentido de uniformizar o conhecimento e os 

procedimentos inerentes à prestação de cuidados de qualidade em todas as áreas do atendimento 

ao doente.  Com a consulta de vários documentos tivemos a oportunidade de nos inteirar dos 

procedimentos preconizados pela instituição para uma melhoria contínua da qualidade e 

segurança dos cuidados. 

Durante o período em que decorreu o EF e a elaboração deste relatório final, o HP foi sujeito 

a um processo de recertificação da qualidade pela JCI, onde pudemos acompanhar este 

processo, através da leitura dos documentos que nos foram enviados por correio eletrónico pelo 

Departamento da Qualidade, bem como a observação de processos de autoria interna, 

nomeadamente auditorias aos processos clínicos, verificação da operacionalização dos carros 

de urgência e observações do procedimento de higiene das mãos no âmbito das medidas de 

precaução no controlo de infeção. Estas atividades foram muito marcantes neste processo de 

aprendizagem pois possibilitou a aquisição de conhecimento, mas também uma reflexão da 

prática clínica no âmbito dos processos de melhoria da qualidade e da segurança do doente. 

Realizamos também no decorrer o EF uma ação de formação no âmbito da formação em 

serviço onde exercemos a nossa atividade profissional, na UCI. Esta ação de formação 

intitulada ‘Terapias de Substituição Renal - Que cuidados?’ (Apêndice XI), cujo tema é bastante 

pertinente para quem trabalha numa unidade de cuidados intensivos. Ainda salientamos, que no 

decorrer do EF não teve lugar nenhuma formação em serviço realizada pela equipa de 

enfermagem do SU, neste sentido consideramos pertinente promover uma articulação entre a 

UCI e o SU, no que respeita à formação em serviço. Assim, todas as formações em serviço 

realizadas pela UCI foram partilhadas com a equipa de enfermagem do SU, no sentido de 

fomentar e incrementar conhecimento na equipa de enfermagem do SU e promover a partilha e 

momentos de discussão.  

Consideramos que esta atividade desenvolvida ao longo do EF foi muito positiva para 

ambas as equipas de enfermagem no sentido de melhorar a prática clínica e consequentemente 

a qualidade dos cuidados prestados. Esta premissa dá resposta ao mencionado no Regulamento 

dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem em PSC, onde no que 

se refere à organização dos cuidados especializados, é fundamental “a existência de política de 

formação contínua dos enfermeiros especialistas promotora do desenvolvimento profissional e 

da qualidade da intervenção especializada” (OE, 2015b, p.7). No âmbito do desenvolvimento e 

colaboração em ações e programas de melhoria contínua, foi realizado um ‘Protocolo de 
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nutrição entérica no doente crítico’ com recurso às mais recentes guidelines da European 

Society for Clinical Nutrition and Metabolism6, que à data da elaboração deste relatório 

encontra-se em processo de validação pela direção clínica do hospital (Apêndice XII).  

Ainda de salientar a nossa participação na revisão das seguintes normas: ‘Protocolo de 

sedação, analgesia e delirium’, ‘Protocolo de normotermia pós-PCR’ e ‘Protocolo de 

posicionamento em decúbito ventral’. 

Devido à enorme recetividade por parte do Enf. coordenador do HP relativamente ao 

trabalho desenvolvido durante o EF, foi solicitado pelo mesmo após o términus do EF, a 

elaboração de um guia de orientação para a elaboração do programa de integração para os 

restantes serviços clínicos (Apêndice XIII). Este guia especifica a função de cada um dos 

intervenientes do processo de integração bem como todas as orientações relativas à elaboração 

do programa de integração tenho em linha de conta a estrutura do programa de integração 

elaborado no âmbito do PIP. Consideramos que esta atividade foi mais um incremento relevante 

na consolidação desta competência no que concerne ao papel proativo e dinamizador que o 

enfermeiro especialista desempenha no âmbito da promoção de programas de melhoria 

contínua. 

A realização de um artigo científico no âmbito da UC Investigação em Enfermagem 

intitulado ‘Pensamento Lean: cuidados de saúde ao doente crítico em cuidados intensivos’, 

permitiu um aprofundar de conhecimentos no âmbito da gestão dos cuidados e nos processos 

de melhoria contínua com enfoque na satisfação do doente. Os conhecimentos adquiridos 

permitiram refletir sobre os cuidados prestados no decurso do EF bem como sugerir propostas 

de melhoria na organização e dinâmica dos cuidados que são prestados no SU.  

De realçar, que no âmbito da gestão em saúde, governação clínica, políticas e modelos de 

cuidados em saúde foi possível, através do processo de reconhecimento, validação e certificação 

de competências (Anexo II), foram validadas estas UC tendo em conta a formação académica 

da estudante que em 2018 concluiu uma pós graduação ‘Executive Master em Gestão e 

Administração em Saúde’. Os conhecimentos previamente adquiridos permitiram-nos uma 

reflexão mais profunda sobre gestão de cuidados, nomeadamente no que se refere à gestão de 

recursos humanos, liderança, formação, gestão da qualidade em saúde, gestão do risco e gestão 

baseada na evidência científica.  

Todos estes conhecimentos vão de encontro ao campo de intervenção do enfermeiro 

previsto no REPE onde pode ler-se “os enfermeiros contribuem, no exercício da sua actividade 
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na área da gestão, investigação, docência, formação e assessoria, para a melhoria e evolução da 

prestação dos cuidados de enfermagem” (OE, 2015a, p.103). Todas estas ferramentas 

permitiram o desenvolvimento de estratégias para o melhor desempenho das nossas funções 

sempre com vista à melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados. Estas revelaram-se 

particularmente úteis numa altura em que vivemos uma situação epidemiológica complexa, 

onde todos os dias somos colocados à prova no que diz respeito à capacidade de gerir cuidados 

e recursos. Não podemos deixar de referir toda a experiência profissional da estudante, na área 

da gestão como atual substituta do responsável de serviço assim como responsável pela 

formação em serviço onde exerce funções. 

Desenvolvemos ainda atividades e estratégias de promoção de um ambiente seguro para o 

doente através do cumprimento das seis metas da JCI pelas quais se regem todos os 

profissionais assim como a utilização da plataforma documental do HP na notificação de 

eventos adversos. O reconhecimento, monitorização e avaliação de eventos adversos é um 

elemento fulcral na política de segurança e na promoção de um ambiente seguro, onde o 

enfermeiro tem um papel relevante na implementação de estratégias para a melhoria da 

qualidade e segurança dos cuidados prestados, bem como no reconhecimento dos efeitos 

adversos para o doente, na formação dos seus pares e na implementação de uma cultura de 

segurança para a prevenção de novas ocorrências (Oliveira et al., 2014).  Os mesmos autores, 

referem que a redução do risco e a incorporação de boas práticas favorecem a efetividade dos 

cuidados de enfermagem e uma gestão segura dos mesmos.  

O conhecimento da estrutura física, recursos, organização e dinâmica do serviço foi 

fundamental para a identificação de situações potencialmente comprometedoras da segurança 

do doente, onde nesses momentos foi realizada uma reflexão com o supervisor clínico e equipa 

de enfermagem na implementação das melhores estratégias a desenvolver. Foram várias as 

situações em questionámos o risco de pôr em causa o conforto e o bem-estar do doente nas mais 

diversas situações, visto que durante o EF devido às medidas de contingência da pandemia, os 

doentes viram privados de usufruir de alguns dos seus direitos, nomeadamente o 

acompanhamento pelos seus familiares. Esta situação pode colocar em causa a manutenção de 

um ambiente seguro e terapêutico, pois o doente está impossibilitado de ver satisfeitas as suas 

vontades e preferências. Infelizmente em algumas situações não foi possível contornar esta 

situação por não existirem recursos humanos suficientes para dar respostas a todas as 

solicitações. 

Posto isto, e de acordo com o anteriormente referido consideramos que estas competências 

foram alcançadas com sucesso. 
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(C) Domínio da gestão dos cuidados 
C1 – Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde; 

C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia 

da qualidade dos cuidados. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de enfermagem, numa área especializada. 

 

Para o cumprimento da aquisição desta competência para além dos conhecimentos já 

adquiridos, e embora a estudante exerça funções na área da gestão, considerámos importante 

para este processo de aprendizagem acompanhar em vários momentos o enfermeiro responsável 

do SU.  

O enfermeiro responsável do SU para além das funções na área da gestão de recursos e 

gestão de cuidados, desempenha também funções na prestação direta de cuidados ao doente. 

Compreendemos que a liderança exercida pelo responsável de serviço muitas vezes passa 

«despercebida» pois dilui-se no seio da equipa, já que o mesmo também integra a equipa que 

presta cuidados, sendo que identificamos este fator como um obstáculo à liderança no serviço. 

Refletimos algumas vezes sobre esta situação e propusemos ao enfermeiro responsável do 

serviço a possibilidade de uma nova forma de gestão de recursos com o objetivo de facilitar e 

reforçar o seu papel como gestor e supervisor dos cuidados. Esta questão ganha maior relevo 

neste contexto por tratar-se de uma equipa de enfermagem muito jovem. 

Constatamos ainda que o processo de tomada de decisão muitas vezes era exercido em 

função das situações que ocorriam e devido ao fato da equipa de enfermagem carecer de muito 

apoio, orientação e supervisão, estas eram deliberadas pelo responsável de serviço por ser 

elemento mais diferenciado e capacitado para tal, pois segundo Nunes (2010) o perito “diz 

respeito a quem detem a perícia, os conhecimentos e habilidades, dirigidas a um fim definido” 

(p.3). Na ausência do enfermeiro responsável, o mesmo era substituído pelo elemento da equipa 

com a função de substituto ou então pelo elemento responsável de turno que é sempre o 

enfermeiro mais experiente da equipa. O responsável de serviço ou de turno, para além da 

gestão dos cuidados, recursos humanos e materiais e assumir o papel de líder da equipa, ainda 

tem responsabilidades na gestão do serviço de transportes do HP, sendo este que gere as 
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transferências dos doentes entre hospitais do grupo ou entre o hospital e outras instituições de 

saúde.  

Constatamos ainda que, por se tratar de um serviço de urgência e não sendo possível uma 

previsão do número de doentes que recorrem ao SU, em cada turno é realizada uma distribuição 

pelos vários postos de trabalho, de acordo com a experiência profissional dos elementos da 

equipa. Cada um dos enfermeiros fica responsável pelo seu posto de trabalho respeitando a 

metodologia de trabalho instituída, método individual de trabalho. Não obstante, e em situações 

mais complexas é visível o trabalho em equipa que é desenvolvido com o objetivo de oferecer 

uma melhor resposta nas situações de elevada complexidade. Tendo em conta os objetivos deste 

EF, o posto de trabalho a nós atribuído foi o SO, pois em termos estruturais, este é o espaço 

onde são prestados os cuidados à PSC. 

Face ao exposto consideramos que a competência foi atingida com sucesso. 

 

(D) Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

2 – Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência; 

4 – Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo 

da vida; 

6 – Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e 

de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da 

enfermagem em particular. 

 

Relativamente à concretização destas competências, importa salientar todo o percurso 

realizado durante este mestrado e mais uma vez dar enfoque à experiência profissional da 

estudante. Os últimos 13 anos de experiência profissional contribuíram grandemente para a 

aquisição e aprofundamento de conhecimento e competências na área do cuidado à PSC. São 

inúmeras as situações de dor, tristeza, stress, cansaço físico e emocional inerentes à profissão. 

A longo destes anos, foi fundamental refletir sobre pontos fracos, pontos fortes, emoções e 

frustrações. Aprendemos igualmente ao longo deste percurso, que a juízo crítico das nossas 

atitudes, dos cuidados que prestamos são fundamentais para a nossa evolução enquanto 
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enfermeiros. Podemos dizer que qualidade dos cuidados é igualmente o reflexo da nossa 

capacidade de julgar os nossos comportamentos e atitudes. Esta premissa, permite-nos crescer 

e evoluir como pessoas e enfermeiros, possibilitando desta forma, estar mais próximos dos 

problemas e necessidades dos doentes com consequente melhoria na prestação de cuidados de 

enfermagem. No âmbito da excelência do exercício profissional, pelo artigo 109.º da 

deontologia profissional, o enfermeiro assume o dever de  
“analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas que 
mereçam mudança de atitude, procurar adequar as normas da qualidade dos cuidados 
às necessidades concretas das pessoas, manter a atualização contínua dos seus 
conhecimentos (…), assegurar as condições de trabalho que permitam exercer a 
profissão com dignidade e autonomia (…), garantir a qualidade e assegurar a 
continuidade dos cuidados (OE, 2015a, p. 82).  

Nestes anos de experiência profissional, tivemos a sorte de integrar equipas que se 

encontravam altamente motivadas, onde a evidência científica e a implementação das melhores 

práticas foram sempre o nosso alicerce na prestação de cuidados de enfermagem. 

No desenvolvimento do EF, fomos confrontados com inúmeras situações geradoras de 

stress, emoções à «flor da pele», e momentos de comunicação de más notícias. Neste âmbito os 

conteúdos lecionados na UC Relação de Ajuda e Enfermagem MC 1, onde realizamos um 

trabalho sobre a comunicação das más notícias, serviram de suporte para dar uma resposta 

adequada nestas situações. Muitas vezes descuramos determinados aspetos na relação 

interpessoal com o doente, mas também na prestação de cuidados, os conteúdos aprendidos e 

recordados no âmbito das aulas teóricas foram muito proveitosos para uma melhoria nos 

cuidados que prestamos. As situações mais complicadas com as quais nos deparamos durante 

o EF, dizem respeito a situações de paragem cardiorrespiratória [PCR] que resultaram na morte 

do doente.  

Nestes momentos, somos invadidos por sentimentos de frustração, dor e sofrimento e até 

de alguma «culpa» por não termos sido capazes de fazer melhor. Neste contexto, consideramos 

que o trabalho em equipa é fundamental para minimizar estes sentimentos para que possamos 

oferecer o apoio necessário às famílias. Como enfermeira a exercer funções numa UCI, nas 

situações de PCR, acabamos por assumir a liderança da reanimação como team-leader, por nos 

ser reconhecido pelos nosso pares essa competência. No final destas situações, procurámos 

sempre refletir junto da equipa sobre os aspetos a melhorar e exaltar os aspetos positivos da 

atuação da equipa.  

A elaboração do PIP foi igualmente uma mais valia na concretização desta competência, 

através do diagnóstico de uma necessidade concreta, o que nos levou a uma intensa e profunda 
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pesquisa bibliográfica nas diversas bases de dados científicas existentes possibilitando um 

incremento significativo nos conhecimentos sobre a temática em estudo. Desenvolvemos um 

programa de integração baseado na mais recente evidência científica e realizamos uma sessão 

de divulgação do programa de integração para a equipa de enfermagem. Apesar de todos os 

constrangimentos encontrados, a concretização deste trabalho foi altamente motivador e 

desafiante. De todo o trabalho realizado resultou uma proposta de programa de integração 

estruturado e com objetivos definidos e um guia de orientação para a elaboração do programa 

de integração para os restantes serviços clínicos do HP. 

Quase terminado este percurso académico, estamos conscientes de que existe um longo 

percurso a percorrer. A procura da excelência no cuidar exige que todos os dias continuemos a 

refletir sobre a nossa prática clínica, sobre o nosso EU, sobre os nossos conhecimentos 

promovendo o julgamento crítico das nossas atitudes, dos nossos cuidados para que sejamos 

cada vez mais, profissionais comprometidos com a profissão e o cuidado que se encerra e 

respeita todas as dimensões do indivíduo.  

Por tudo o que foi mencionado, consideramos que esta competência foi alcançada com 

sucesso. 

 

 

4.2.  COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFER-

MAGEM – A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

EM ENFERMAGEM 

 

Prestar cuidados à PSC pressupõe cuidados de enfermagem altamente qualificados que 

exigem tecnicidade e agilidade nos procedimentos em ambientes extremamente complexos e 

altamente diferenciados. O EEEMC-PSC ao especializar-se numa determinada área do cuidar, 

adquire as competências e o know-how complementar para oferecer cuidados mais específicos 

que se traduzem no desempenho dos profissionais, constituindo uma mais valia para serviços 

de saúde e para os seus clientes (Benner, 2001; Lopes, Gomes & Lobo, 2018). 

O regulamento n.º 429/2018 das competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem à PSC contempla três áreas de competência: 1- Cuida da pessoa, família/cuidador 

a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica; 2 – Dinamiza a 

resposta sem situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação e 3 – Maximiza 

a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos perante a 
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pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à 

necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 

Passamos de seguida, à reflexão e análise da aquisição de cada uma das competências 

específicas do EEEMC-PSC. 

 

Competência específica do EEEMC-PSC 

1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica. 

 

Competências de Mestre em Enfermagem 

1 – Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de enfermagem, numa área especializada. 

Na aquisição desta competência pretende-se que o enfermeiro especialista seja capaz de 

dar resposta às necessidades das pessoas e família com vista à deteção precoce das situações 

que possam colocar em risco de vida e que carecem de vigilância e monitorização contínuas, 

prevenindo complicações e a ocorrência de eventos adversos, promovendo a saúde e o bem-

estar e na prevenção da doença em diversos contextos de ação (OE, 2018). 

Da experiência profissional da estudante, emergiram muitas ferramentas essenciais na 

concretização desta competência. O percurso profissional de 13 anos numa unidade de cuidados 

intensivos polivalente permitiu à estudante, o reconhecimento e validação de competências na 

área, tendo sido validada a UC estágio I (Anexo II). Desta longa experiência profissional 

emergiram uma vasta panóplia de conhecimentos nas seguintes áreas de intervenção: 

• Avaliação ABCDE na abordagem ao PSC; 

• Monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva através da monitorização por 

ECG, SPO2, pressão arterial, pressão venosa central, catéter swan-ganz e catéter 

PICCO; 

• Monitorização da dor através de escalas de avaliação da dor; 

• Manutenção da via aérea através da colaboração, manutenção e monitorização de 

técnicas avançadas de permeabilização da via área, nomeadamente entubação tra-

queal e traqueotomia percutânea e cirúrgica; 

• Ventilação mecânica não invasiva e invasiva, oxigenoterapia de alto fluxo, posicio-

namento em decúbito ventral, aspiração de secreções e manobras de recrutamento 

alveolar; 
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• Pacemaker provisório intra-cavitário; 

• Broncofibroscopia diagnóstica e terapêutica 

• Avaliação da pressão intra-abdominal; 

• Avaliação do estado de consciência através da monitorização do índice bispectral; 

• Gestão da sedação, dor e prevenção do delirium no doente crítico; 

• Terapias de substituição renal com anticoagulação regional com citrato/anticoagu-

lação sistémica com heparina; 

• Plasmaferese; 

• Colocação, manutenção e remoção de acessos venosos centrais; 

• Colocação, manutenção e remoção de cateter arterial para avaliação invasiva da 

pressão arterial; 

• Realização e interpretação de gasometria arterial; 

• Abordagem do doente politraumatizado; 

• Manobras de reanimação cardiorrespiratória; 

• Transporte e acompanhamento do doente crítico para a realização de exames com-

plementares de diagnóstico ou transferência entre instituições. 

A experiência profissional prévia permitiu-nos ter um olhar diferente sobre os cuidados a 

prestar à PSC. A par do conhecimento proveniente das experiências vivenciadas ao longo de 

todos estes anos, existiu todo um percurso formativo por parte da estudante através da 

realização e presença em várias formações em serviço, congressos na área do cuidado à PSC 

bem como uma atualização contínua e constante relativamente às guidelines internacionais nas 

diversas áreas e vertentes do doente crítico. Todas estas ações permitiram ao longo do tempo 

incremento significativo no nível de conhecimento e uma melhoria contínua na prestação de 

cuidados.  

Aludindo mais uma vez a Benner (2001) é na experiência clínica que se adquire o 

conhecimento prático que aliado à teoria permite ao enfermeiro evoluir nos diferentes níveis de 

competência. A filosofia de Patricia Benner expõe o processo pelo qual os enfermeiros passam 

de iniciados na profissão até se considerarem especialistas, peritos numa determinada área. 

Durante esse processo, existe mudanças consideráveis no comportamento e são adquiridas 

habilidades que tornam o desempenho profissional num nível cada vez mais elevado de 

qualidade nos cuidados. Partindo das ideias de Benner, consideramos que todo o percurso 

profissional foi consideravelmente relevante para o desenvolvimento das competências 

alvitradas neste contexto académico. 
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O caminho percorrido ao longo destes anos numa unidade de cuidados intensivos, serviu 

de alicerce para a aquisição e o desenvolvimento das competências durante o EF. Embora em 

ambos os contextos se prestem cuidados à PSC, o serviço de urgência exige uma resposta mais 

célere, objetiva e sistematizada na abordagem à PSC. A realização deste EF em contexto de um 

serviço de urgência foi sem dúvida a pedra basilar para complementar a nossa formação 

especializada na área do doente crítico. 

Ao longo do EF tivemos oportunidade de vivenciar situações de doença crítica ou 

potencialmente crítica. As situações de maior gravidade como já foi referido anteriormente, 

foram situações de PCR, mas também exigiram situações de elevada complexidade na 

abordagem e cuidado à PSC nomeadamente EAM, acidente vascular cerebral [AVC], 

tromboembolismo pulmonar, arritmias cardíacas e sépsis. Neste contexto, os conteúdos 

lecionados e os trabalhos académicos realizados nas UC EMC4 com os cursos de Suporte 

Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo (Anexo III), Suporte Avançado de 

Vida (Anexo IV) e International Trauma Life Support7 (Anexo V) e UC Fisiopatologia e 

Intervenção Terapêutica em Enfermagem Especializada contribuíram grandemente para o 

incremento de conhecimento nesta área específica do cuidar. 

Em todas estas situações foi necessário articular os conhecimentos já adquiridos com a 

dinâmica do serviço, para que fossem implementadas as melhores estratégias para dar uma 

resposta célere e eficaz no encaminhamento destes doentes. Tivemos por exemplo a 

oportunidade de tomar conhecimento sobre os procedimentos necessários para ativar a via verde 

de AVC e dar o devido encaminhamento a esses doentes. Tivemos igualmente a oportunidade 

de realizar o encaminhamento adequado aos doentes com EAM até à sala de hemodinâmica 

para a realização de PTCA para diagnóstico e tratamento destes doentes. Estes momentos foram 

particularmente importantes para a estudante, a vivência destas experiências permitiram fazer 

a «ponte» entre a abordagem inicial destes doentes no contexto de urgência e a sua posterior 

admissão na UCI onde exerce funções. Foi-nos ainda possibilitada a oportunidade de 

acompanhar estes doentes durante todo o circuito realizado até ao serviço de destino. Embora 

os cuidados à PSC sejam realizados no SO, tivemos oportunidade de estar presentes em todos 

os postos de trabalho do SU o que contribuiu para ter uma visão mais ampla da dinâmica do 

serviço.  

Gostaríamos de destacar uma situação em concreto, que se relaciona com uma situação de 

PCR que ocorreu nos contentores alocados no exterior do hospital. Estes contentores foram 

 
7 Suporte de Vida em Trauma Internacional 
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alocados na parte exterior do hospital no contexto atual da pandemia COVID-19 para 

permitirem uma abordagem ao doente com sintomas respiratórios estando estes afetos ao SU. 

A situação vivida, diz respeito um senhor idoso que foi trazido ao hospital pelos bombeiros por 

um quadro clínico de dispneia. Por ser um sintoma respiratório, o doente foi encaminhado para 

o contentor, onde se verificou uma rápida deterioração da sua situação clínica e dos sinais vitais 

que progrediu para PCR. Nesse momento, foi solicitada a nossa colaboração para as manobras 

de reanimação que não tiveram o resultado esperado e resultaram na morte do doente. Esta 

situação causou-nos algum desconforto pois consideramos que a prestação de cuidados nestas 

condições pode pôr em causa o respeito pela dignidade da pessoa humana, pela sua privacidade 

e pelo direito em receber os melhores cuidados num ambiente controlado e seguro.  

A realização deste mestrado em plena pandemia foi com toda a certeza uma oportunidade 

de aprendizagem sem precedentes e que veio reforçar a importância da reflexão, da tomada de 

decisão e do julgamento crítico sobre nós próprios no que concerne ao autoconhecimento sobre 

as nossas emoções, comportamentos, maneira de estar e de ser.  

Os serviços de urgência constituem um cenário assimétrico, complexo e desafiador para o 

enfermeiro. A par disso, somam-se os diversos obstáculos relacionados com a sobrecarga de 

trabalho, o stress profissional, a escassez e carência de recursos e o desgaste emocional e físico 

(Souza, Júnior & Miranda, 2017). No que concerne à comunicação, nem sempre os serviços de 

urgência oferecem as condições mais adequadas e ideais para o estabelecimento de uma 

comunicação eficaz. Referimo-nos não só à comunicação que é fundamental numa relação 

terapêutica de ajuda com o doente e família como também na comunicação entre os 

profissionais de saúde. Muitas vezes as situações stressantes, a elevada carga de trabalho, as 

condições estruturais e físicas, o desgaste físico e psicológico levam a que a comunicação seja 

descurada na abordagem à PSC. O suporte teórico lecionado na UC Relação de Ajuda foi 

essencial para ultrapassar os obstáculos da comunicação relacionados com a dinâmica de um 

serviço de urgência. 

De salientar, que está instituído no HP o método de comunicação ISBAR8 para a 

transmissão de informação entre os profissionais. O método ISBAR é um método que garante 

que é transmitida informação focada e concisa, com certo nível de detalhe, e assim permite às 

equipas comunicar de forma efetiva, reduzindo a necessidade de repetição da informação e da 

ocorrência de erros (Araújo et al., 2020). A utilização deste método de comunicação permitiu-

nos uma comunicação mais efetiva e adequada na transmissão de informação dos doentes. 

 
8 I – Identifify; S – Situation; B – Background; A – Assessment; R – Recommendation 
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Relativamente à comunicação com a família durante o EF, fomos confrontados com algumas 

limitações tendo em conta que o acompanhamento por familiares no SU foi suspenso pelos 

motivos já referidos. Para ultrapassar este constrangimento, sempre que possível tentámos 

estabelecer uma comunicação com os familiares no sentido de os tranquilizar relativamente à 

situação clínica do seu familiar.  

Para terminar, consideramos que face ao exposto e considerando todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do EF, a aquisição desta competência foi alcançada com sucesso. 

Competência específica do EEEMC-PSC 

2– Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção 

à ação 
 

Na Lei de Bases da Proteção Civil no ponto 2 do art.º 3 pode ler-se “Catástrofe é o acidente 

grave ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem elevados prejuízos materiais 

e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de vida e o tecido sócio-

económico em áreas ou na totalidade do território nacional” (AR, 2015, p. 5316). No contexto 

dos cuidados de emergência médica, situação de exceção é definida, quando de forma pontual 

ou sustentada, existe um desequilíbrio entre as necessidades e os recursos disponíveis, 

condicionando a atuação das equipas e determinando uma criteriosa coordenação e gestão de 

recursos (Instituto Nacional Emergência Médica, 2012). Estes são acontecimentos súbitos e de 

carater imprevisível e para dar resposta a este tipo de ocorrência existe a nível nacional o Plano 

Nacional de Emergência de Proteção Civil [PNEPC]. O PNEPC é um  
“instrumento de suporte às operações de proteção civil em caso de iminência ou 
ocorrência de um acidente grave ou catástrofe em Portugal Continental, com vista a 
possibilitar a unidade de direção das ações a desenvolver, a coordenação técnica e 
operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas de caráter excecional 
a adotar” (Autoridade Nacional de Proteção Civil, s.d, p.5). 

Propusemo-nos realizar um estágio de observação com a duração de três dias no SMPC 

sob orientação de um enfermeiro especialista em EMC conjuntamente com mais quatro colegas 

do mestrado (Anexo VI). Definimos como objetivo geral deste estágio adquirir competências 

na área de resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe, e como objetivos 

específicos: compreender a função do enfermeiro especialista em EMC-PSC no planeamento 

da resposta a situações de emergência, exceção e catástrofe com base no nível estratégico 

municipal; colaborar no planeamento e efetivação do plano estratégico de resposta à pandemia 

SARS-CoV-2 no que diz respeito à vacinação da população, se aplicável; analisar o processo 

de planeamento, efetivação e manutenção do plano de resposta do Hospital de Campanha à 
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pandemia SARS-CoV-2; conhecer o plano municipal de emergência de proteção civil e de que 

forma se articula com as restantes entidades (Apêndice XIV).  

Nos primeiros dois dias de estágio tivemos oportunidade de participar em diversas 

atividades, nomeadamente: reunião ordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, 

reunião ordinária da Subcomissão Municipal Permanente para a COVID-19 e participar no 

processo de planeamento e instalação do Centro Municipal de Vacinação. Estas atividades 

permitiram-nos conhecer todas as iniciativas e atividades que estavam a ser implementadas e 

desenvolvidas na comunidade no âmbito da pandemia por COVID-19. Foi uma experiência 

particularmente enriquecedora para a compreensão do papel do EE no âmbito da planificação, 

implementação e avaliação das estratégias e recursos necessários no combate à pandemia por 

COVID-19. Outra das atividades realizada foi uma visita ao hospital campanha que foi 

propositadamente criado para dar resposta às necessidades da comunidade no âmbito da 

pandemia. O hospital campanha foi montado em apenas 24h e permitiu durante 35 dias acolher 

e tratar 170 pessoas oriundas de todos os hospitais do país. O enfermeiro que nos acompanhou 

deu-nos a conhecer todo o processo de planeamento e execução deste hospital campanha bem 

como os resultados obtidos.  

O centro de vacinação foi projetado para ser implementado no pavilhão gimnodesportivo 

da cidade com o objetivo principal de dar uma ampla resposta à vacinação da comunidade 

contra a pandemia COVID-19. Este projeto foi operacionalizado por membros da Comissão de 

Proteção Civil, nomeadamente pelo enfermeiro especialista que nos acompanhou neste estágio, 

sendo que este foi responsável pelo planeamento da conceção das infraestruturas, gestão de 

recursos humanos e materiais, logística e circuitos. Foi solicitado o nosso contributo para 

sugerir propostas de melhoria na organização e circuitos já estabelecidos, após uma análise e 

avaliação da orgânica do espaço, sugerimos alterações na sinalética, disposição das cadeiras na 

área de espera e na área pós-vacinação, na localização do carro de urgência e do posto médico.  

No terceiro dia de estágio, tivemos oportunidade de participar num exercício de simulacro 

de Tsunami, intitulado de NEAMWAVE21. Este exercício visa testar a efetividade e o grau de 

prontidão do sistema de alerta para Tsunamis implementado na região do Atlântico Nordeste, 

Mediterrâneo e Mares Conexos, trata-se de um exercício com intervenientes ao nível nacional 

e internacional. Neste simulacro estiveram envolvidos a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil [ANEPC] e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Durante a realização 

deste simulacro, podemos perceber como se articulam as várias entidades municipais com o 

SMPC e quais os recursos disponíveis na comunidade para dar resposta a uma situação de 

exceção/catástrofe. Esta experiência permitiu-nos igualmente compreender de que forma o EE 
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pode ter um papel preponderante nesta área já que as suas competências permitem desenvolver 

estratégias no âmbito da gestão de recursos, logística, triagem e encaminhamento das vítimas 

em situação de catástrofe.  

Para a aquisição desta competência, sentimos a necessidade consultar o PNEPC, o Plano de 

Atividades para o ano 2021 da ANEPC e o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil 

(ano 2019) para compreender quais as entidades que intervêm em situações de catástrofe, como 

se posicionam e quais as suas funções na operacionalização dos planos de emergência quer a 

nível nacional quer a nível municipal. De realçar, que o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil foi ativado no dia 3 de Maio de 2020 para dar resposta à pandemia por COVID-

19 e encontra-se a funcionar ininterruptamente nas instalações do Centro Municipal de 

Emergência e Proteção Civil através do estabelecimento de um Posto de Comando Municipal. 

De salientar que a última ativação do Plano de Emergência foi o ano de 2003 a propósito dos 

incêndios ocorridos na região do Algarve. Assim, podemos constatar que no âmbito da resposta 

em situação de exceção/catástrofe, a área de atuação do EE é muito ampla e vasta.  

A pandemia COVID-19 pode ser considerada uma situação de exceção e nesse contexto, ao 

longo do desenvolvimento do EF foram inúmeras as situações em que foi necessária uma 

resposta efetiva e atempada às diversas situações com as quais nos deparámos diariamente. Foi 

fundamental uma reflexão diária das situações vividas, o que nos permitiu em muitas situações 

antecipar possíveis constrangimentos relacionados com a gestão de recursos humanos e 

materiais assim como a otimização das estruturas e organização dos serviços. A leitura e análise 

do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19) 

permitiu-nos uma tomada de decisão sustentada pelas mais recentes orientações emanadas pela 

DGS que tiveram como referencial as orientações da OMS e do Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo de Doenças. O EEEMC-PSC no âmbito da sua área de especialização desempenha 

um papel relevante no que respeita à conceção, planeamento e avaliação das respostas de forma 

sistemática (OE, 2018). No contexto da pandemia COVID-19, esta competência do EE ganhou 

uma enorme relevância por se tratar de uma situação epidemiológica sem precedentes no nosso 

país.   

Para terminar, referir ainda que para aprofundar conhecimento e refletir sobre esta área do 

cuidar, foi fulcral os conhecimentos adquiridos e trabalhos académicos realizados no âmbito da 

UC EMC 3 bem como a elaboração de um poster científico intitulado ‘Gestão da dor em 

situações de Exceção’. A pesquisa bibliográfica para a elaboração deste poster permitiu a 

elaboração de um artigo de revisão que foi publicado em Maio de 2021 na Revista Life Saving 

(Anexo VII).  
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Outra atividade desenvolvida foi a consulta e leitura do plano geral de evacuação do HP e 

em específico o plano de evacuação do SU. 

Face ao exposto, consideramos que a competência em análise foi adquirida.  

 

Competência específica do EEEMC-PSC 

3 – Maximiza a intervenção na prevenção e controlo de infeção e de resistência a 

antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de resposta em tempo útil e adequadas  

 
As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde [IACS] e o aumento da resistência dos 

microrganismos aos antimicrobianos são um problema de saúde e de crescente importância a 

nível mundial. As IACS são consideradas pela OMS um problema de saúde pública que 

aumentam a morbilidade e a mortalidade, prolongam internamentos e aumentam os custos na 

saúde (DGS, 2017).  Estima-se que até 2050, mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo 

poderão morrer devido às resistências dos microrganismos aos antimicrobianos (DGS, 2019). 

Portugal segue a tendência mundial no que se refere às IACS, onde num estudo de 

prevalência realizado em 2012 revelou que 10,5% dos doentes internados em Portugal, 

adquiriam uma IACS durante o internamento, no entanto, de salientar que a média europeia é 

de 6,1%. Em 2013 um estudo semelhante, revelou taxas de infeção de 10,4% em Portugal e de 

3,4% na Europa ao nível dos cuidados continuados (DGS, 2017). Nos últimos anos, a crescente 

preocupação das entidades nacionais e internacionais levou ao desenvolvimento de estratégias 

e orientações no combate ao aumento das IACS.   

O SU é um serviço com elevada afluência e rotatividade de doentes, muitas vezes com 

lotação superior à sua capacidade de resposta, por este motivo consideramos que é um serviço 

com elevada probabilidade do não cumprimento das Precauções Básicas do Controlo de Infeção 

[PBCI], devido à necessidade de uma atuação célere e rápida em situações de elevada 

complexidade. Nestas situações «salvar a vida» é prioritário, logo o cumprimento das PBCI 

pode estar comprometido o que pode levar a um maior risco de infeção para os doentes e para 

os próprios profissionais de saúde. Esta constatação levou a uma reflexão sobre a nossa atuação 

em situações de maior complexidade e stress no que concerne ao eventual não cumprimento 

das PBCI. 

O cumprimento desta competência teve por base a leitura, consulta e análise de documentos, 

normas e orientações emanadas pela DGS, OMS, pela European Centre of Disease Prevention 
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and Control9 e Centers of Disease Control and Prevention10. Foi também realizada uma 

consulta e leitura das normas de controlo de infeção em vigor no HP que permitiu cumprir com 

o preconizado pela instituição na prestação de cuidados, nomeadamente a meta 5 (Reduzir o 

risco das IACS) da JCI. Para além disto, os conteúdos lecionados na UC EMC5, contribuíram 

para incrementar o conhecimento nas questões relacionadas com as medidas de prevenção e 

controlo da infeção. 

A experiência profissional da estudante de 13 anos numa UCI onde a sua prestação de 

cuidados tem sido assente no cumprimento dos ‘feixes de intervenção’ da DGS, nomeadamente: 

prevenção da pneumonia associada à intubação, prevenção da infeção relacionada com o cateter 

venoso central, prevenção da infeção urinária associada ao cateter vesical e prevenção da 

infeção do local cirúrgico, permitiu adquirir conhecimento e competência para uma prestação 

de cuidados segura no que concerne à prevenção e controlo de infeção.  Para além disso, foi 

consultada a norma de orientação clínica de Prevenção e Controlo de Colonização por 

Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina e da Prevenção da Transmissão de 

Enterobacteriáceas Resistentes aos Carbapenemos em hospitais de cuidados agudos. 

No âmbito da pandemia, foram igualmente consultadas as várias normas de orientação 

emanadas pela DGS, OMS e GCL-PPCIRA do HP. Relativamente aos equipamentos de 

proteção individual foi consultada a norma de orientação Prevenção e Controlo de Infeção por 

SARS-CoV-2: Equipamentos de Proteção Individual da DGS, bem como foi realizado o treino 

de colocação e remoção dos equipamentos de proteção individual. Ao longo do EF foi deveras 

importante aprofundar conhecimento no âmbito das PBCI como forma de minimizar o risco de 

transmissão da infeção tendo em conta que o impacto que as IACS têm na saúde em geral e nos 

sistemas de saúde. De forma a materializar esta competência, elaboramos ainda uma norma 

intitulada ‘Colheita de sangue para hemoculturas’ com recurso à pesquisa de artigos científicos 

na PubMed®, consulta do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos e pesquisa na plataforma UpToDate® (Apêndice XV). Esta necessidade já 

tinha sido identificada pela estudante no serviço onde exerce funções, foi proposta a realização 

desta norma ao enfermeiro supervisor clínico e coordenador do HP. À data de realização deste 

relatório, a referida norma encontra-se já aprovada e validada pelo departamento da qualidade, 

a mesma já se encontra disponível para consulta no sistema documental HER+ do HP. 

Por tudo o que foi referido, consideramos que a competência acima referida foi alcançada.  

 
9 Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças 
10 Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
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Para terminar e relativamente à competências de Mestre: 7 – Evidencia competências co-

muns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de especialidade, assume-se que esta 

foi alcançada tendo em conta a concretização das atividades e estratégias desenvolvidas e ex-

planadas ao longo deste relatório. 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração do presente relatório, permitiu uma análise detalhada de todo o percurso re-

alizado no âmbito deste Mestrado em Enfermagem com Especialização em EMC-PSC. Foram 

analisadas todas as atividades realizadas de forma crítica com o objetivo de certificar a aquisi-

ção e o desenvolvimento da aquisição das competências comuns, das competências de especi-

alista em EMC-PSC e das competências de mestre. 

A realização do EF no SU permitiu consolidar todo um percurso profissional que tem vindo 

a ser construído ao longo destes anos, assim como possibilitou elencar os conteúdos lecionados 

no período teórico na prática clínica.  

Inicialmente procurámos realizar uma apreciação do contexto onde se realizou o EF através 

da descrição da estrutura física, recursos humanos e materiais. Realizamos igualmente uma 

pequena análise da gestão e produção de cuidados do mesmo.  

Para fundamentar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências reportamo-

nos ao Modelo de Aquisição de Competências de Patricia Benner (2001), que permitiu sustentar 

o enquadramento teórico, fundamental ao desenvolvimento do nosso percurso. O conhecimento 

adquirido na prática clínica aliado às mudanças de comportamento permitem ao enfermeiro 

progredir nos vários níveis de competência até alcançar a perícia na excelência do cuidar, onde 

aqui podemos enquadrar o cuidado à PSC.   

Com vista à qualidade e segurança dos cuidados, identificamos como um problema real a 

inexistência de um programa de integração para os enfermeiros recém-admitidos, assim como 

uma elevada rotatividade de enfermeiros no SU. Esta constatação constituiu a força motriz para 

o desenvolvimento do PIP através da utilização da Metodologia de Projeto (Ruivo et al., 2010). 

Posteriormente encontrámos evidência científica para fundamentar a nossa problemática na me-

dida em que, o processo de integração bem sucedido através da implementação de um programa 

de integração permite aos novos enfermeiros a adaptação à nova realidade profissional resul-

tando na melhoria do seu desempenho com repercussões demonstradas ao nível da qualidade e 

segurança dos cuidados prestados.  

Do desenvolvimento do PIP, resultou uma proposta de programa de integração para os enfer-

meiros do SU que inclui uma grelha de avaliação do processo de integração que teve como 

referência o modelo de aquisição de competências de Patricia Benner. A proposta de programa 
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de integração para os enfermeiros do SU deu origem à construção de um guia de orientação 

para a elaboração do programa de integração para novos enfermeiros para os restantes serviços 

clínicos do HP.  No decurso do desenvolvimento do PIP, elaboramos igualmente uma revisão 

integrativa da literatura com elaboração de um artigo científico para futura publicação. De sa-

lientar, que identificamos como limitação a impossibilidade de implementar o programa de in-

tegração durante o período do EF, no entanto, considerando que o mesmo se encontra em pro-

cesso de validação e aprovação pelo departamento da qualidade do HP, asseguramos assim a 

continuidade do trabalho desenvolvido. 

De acordo com o anteriormente mencionado, podemos aferir que o desenvolvimento do 

PIP não só permitiu adquirir competências no domínio das competências específicas em EMC-

PSC como também na área de investigação. 

A análise e reflexão das atividades desenvolvidas ao longo do EF de acordo com os refe-

renciais ético-deontológicos e legais elencados na mais recente evidência científica permitiram 

atingir o objetivo primordial no que se refere à aquisição das competências comuns do EE, das 

competências específicas e de mestre.  

Quase no términus deste percurso, gostaríamos de mencionar as dificuldades sentidas 

durante este percurso académico. Os constrangimentos relacionados com a pandemia COVID-

19 devem ser aqui referidos pois tiveram um «peso» importante na concretização desta etapa. 

Foram muitos os dias de incerteza, de mudança, de readaptação e de medo, pois o futuro era 

incerto e desconhecido. Apesar das adversidades, consideramos que demos uma resposta muito 

positiva e eficiente tendo em conta o objetivo principal deste percurso académico. A segurança 

e a qualidade dos cuidados constituiriam sempre o nosso foco com vista ao desempenho de 

excelência na prestação de cuidados à PSC. Desta forma, consideramos ter respondido com 

sucesso aos objetivos do presente relatório, que futuramente após apresentação e discussão em 

provas públicas permitirá o términus deste percurso formativo.
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Apêndice III. Questionário para caracterização sociodemográfica, profissional e académica e 

validação da pertinência do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

jun-22 | Página 106 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

QUESTIONÁRIO 

Parte I  - Caracterização sociodemográfica, académia e profissional 

Após a leitura, preencha com um X ou responda às seguintes questões:  

1. Sexo:  

Masculino _____ 

Feminino _____ 

2. Idade: 20-25___ 26-30___ 31-35___ 36-40___41-45___>45___ 

3. Estado civil: 

3.1 Solteiro(a) _____ 

3.2 Casado(a) ou União de facto _____  

3.3 Divorciado(a)_____  

3.4 Viúvo(a) ______  

4. Formação Académica: 

4.1 Licenciatura ______ 

4.2 Pós-graduação _____ 

4.3 Mestrado _____ 

4.4 Doutoramento _____ 

5. Tem especialização na área de Enfermagem?   

5.1 Se sim, qual a sua área de especialização? 
____________________________________  

6. Categoria profissional: 

6.1 Enfermeiro ______ 

6.2 Enfermeiro especialista _______  

7. Tempo total de exercício profissional (em anos completos): _______ 

8. Tempo de exercício profissional no SU HPA-Alvor (em anos completos): _______  



 
 

jun-22 | Página 107 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 

  



 
 

jun-22 | Página 108 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 

 



 
 

jun-22 | Página 109 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV. Link de acesso ao questionário 
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Apêndice V. Consentimento informado, livre e esclarecido 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA 
PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO, DE ACORDO COM A 
NORMA N.º 15/2013 DA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE (de acordo com a 
Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 

 

Título do Projeto: Integração dos enfermeiros no serviço de urgência 

 

Caro (a) colega,  

Eu, Isabel Sofia Correia Pires, enfermeira na Unidade de Cuidados Intensivos da Unidade 

de Alvor do Hospital Particular do Algarve – Grupo HPA Saúde no âmbito do 4º 

Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de Especialização em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica, a decorrer no Instituto Politécnico de 

Beja, encontro-me a desenvolver um projeto de intervenção profissional intitulado 

“Integração dos Enfermeiros do Serviço de Urgência”, integrada nas unidades 

curriculares Estágio Final e Relatório. Pretende-se, com o desenvolvimento deste projeto, 

a construção de um programa de integração que contribua para a uniformização do 

processo de integração dos novos enfermeiros no serviço de urgência, bem como sustentar 

a aquisição de competências do enfermeiro durante o seu período de integração de forma 

a melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. O projeto de intervenção 

decorrerá entre janeiro e abril de 2021 e a sua supervisão clínica é da responsabilidade do 

Enf. especialista em enfermagem médico-cirúrgica, Paulo Silva, e orientação da Prof.ª 

Maria Antónia Costa. Assim, solicito a sua colaboração no preenchimento deste 

questionário com o intuito de reunir informação acerca da opinião sobre este projeto de 

intervenção, o qual, ainda que voluntário, é fundamental para a continuidade do mesmo.  
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Apêndice VI. Pedido de autorização para a realização do projeto de intervenção profissional 

ao presidente do conselho de administração, direção clínica e presidente da comissão de 

ética do HP 
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Apêndice VII. Artigo científico “Programa de integração: impacto nos enfermeiros recém ad-

mitidos nas unidades hospitalares” 
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Apêndice VIII. Proposta final do programa de integração para os novos enfermeiros do ser-

viço de urgência 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO PARA OS NOVOS ENFERMEIROS 
DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

Serviço: Serviço de Urgência 

Nome do colaborador:  Nº mec.  

Enfº Responsável pela 
integração: 

 Nº mec. 

Enfº Responsável pelo 
serviço: 

 Nº mec. 

Data início da integração:  

Data fim integração:  

GRAU/NÍVEL COMPETÊNCIA 

1. Iniciado  Nenhuma experiência nas situações onde se espera que haja intervenção, o seu desempenho 
é baseado no cumprimento de regras e instruções. Nem a situação nem o contexto são considerados na 
sua prática clínica. 
2. Iniciado avançado  O conhecimento está a desenvolver-se e demonstra um desempenho aceitável; 
não consegue ainda entender o todo e ainda precisa de ajuda do enfermeiro supervisor para estabelecer 
prioridades. 
3. Competente  Consegue identificar os aspetos mais relevantes da situação, demonstra algum domínio 
da situação, já consegue planear e organizar cuidados. 
4. Proficiente  Percebe e entende as situações como um todo; alcançou independência no desempenho 
das suas funções. 
5. Perito  Demonstra uma compreensão intuitiva de cada situação; o seu desempenho é fluido, flexível e 
altamente proficiente; intervém a partir de uma compreensão profunda e total da situação. 

(Fonte: Elaboração própria; Adaptado de Benner, 2001) 

Orientações: 

 Esta grelha de avaliação de aquisição e desenvolvimento de competências deve ser utilizada para 

orientação e avaliação do enfermeiro em integração no SU. 

 Para cada domínio da prática clínica estão definidas intervenções que o enfermeiro em integração 

deve ser capaz de executar de forma autónoma. A sua avaliação compreende não só a execução da 

mesma como também o nível/grau de competência adquirido. 

 No final de cada avaliação, devem ser definidas e escritas estratégias de aprendizagem para o 

desenvolvimento das competências não adquiridas. 

 A avaliação final inclui a avaliação realizada pelo enfermeiro supervisor/ enfermeiro responsável do 

serviço/ autoavaliação do enfermeiro em integração. 
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Apêndice IX. Convocatória para a sessão de apresentação do programa de integração para os 

novos enfermeiros do serviço de urgência 
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Apêndice X. Sessão de apresentação do programa de integração para os novos enfermeiros do 

serviço de urgência 
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Apêndice XI. Formação em serviço ‘Terapias de substituição renal - que cuidados?’ 
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Apêndice XII. Protocolo de nutrição entérica no doente crítico  
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Anexo 2. Algoritmo de Terapia Nutricional Artificial no doente crítico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviaturas: 
NP  Nutrição Parentérica 
NE- Nutrição Entérica 

(1) Adicionar 1 ampola de vitaminas hidro e 
lipossolúveis + 1 ampola oligoelementos 

Iniciar nas 1ªs 24-48h 
(se estabilidade hemodinâmica) 
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Anexo 3. Fluxograma de administração de Nutrição Entérica   
 
 
 

Iniciar NE ao ritmo total prescrito 
Monitorizar Volume residual gástrico (VRG) 
1x/dia 
Reintroduzir VRG até 500ml, desperdiçar 
restante.  

500ml >500ml ou sinais de 
intolerância gástrica 

Manter ritmo de infusão  
Vigiar sinais de intolerância 
gástrica 

Introduzir Eritromicina  
Monitorizar VRG após 6h 
Vigiar sinais de intolerância 
gástrica 
 

>500ml ou sinais de 
intolerância gástrica 

500ml 

Vigiar sinais de intolerância 
gástrica 
Descontinuar Eritromicina após 
3dias 

Associar Metoclopramida  
Monitorizar VRG após 6h 
Vigiar sinais de intolerância 
gástrica 
 

500ml >500ml ou sinais de 
intolerância gástrica 

Vigiar sinais de intolerância 
gástrica 
Descontinuar 
Eritromicina/Metoclopramida 
após 3dias 
 

NE a ritmo trófico (10ml/h), se 
possível, ou suspender NE 
Considerar sonda pós pilórica e/ou 
suplementação 
 
 

Reavaliar após 24h 
Se possível, reiniciar NE e/ou 
aumentar para o ritmo de infusão 
pretendido 
Suspender NP quando tolerar>60% 
de NE 
 
 

Abreviaturas: 
NP  Nutrição Parentérica 
NE- Nutrição Entérica 
VRG- Volume Residual Gástrico 



 
 

jun-22 | Página 198 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 199 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 200 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 201 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XIII. Guia de orientação para a elaboração do programa de integração dos novos 

enfermeiros 
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Apêndice XIV. Objetivos de estágio no SMPC 
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Apêndice XV. Protocolo colheita de sangue para hemocultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

jun-22 | Página 213 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 214 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 215 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 216 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 217 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 218 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 219 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 220 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 



 
 

jun-22 | Página 221 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo I. Parecer da comissão de ética do HP para realização do projeto de intervenção profis-

sional 
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Anexo II. Creditação de competências pelo Instituto Politécnico de Beja 
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Anexo III. Certificado Suporte Básico de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

jun-22 | Página 229 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

jun-22 | Página 230 
 

Integração dos Enfermeiros no Serviço de Urgência 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. Certificado Suporte Avançado de Vida 
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Anexo V. Certificado International Trauma Life Support 
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Anexo VI. Declaração estágio SMPC 
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Anexo VII. Publicação artigo científico gestão da dor em situações de exceção 
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RESUMO
Objetivo: Identific

a

r  as estratégias a 

utilizar na gestão da dor aguda nas 

vítimas em contexto de situações de 

exceção (SE). Metodologia: Revisão 

da literatura através de pesquisa 

realizada em base de dados 

EBSCOhost e PubMed e recurso a 

guidelines de referência.9 Pretende-se 

responder à questão: Quais as 

estratégias a utilizar na gestão da dor 

aguda em SE? Resultados: Aplicados 

critérios previamente definidos foram 

selecionados cinco artigos.2,3,6,7,8 

Discussão: Após o controlo da 

hemorragia, a intervenção mais 

comum nas SE foi o controlo 

farmacológico da dor (15,2%), 

havendo referencia também a 

medidas não farmacológicas.3,6 

Relativamente às medidas 

farmacológicas, as opções variaram 

de acordo com o conhecimento e 

competência das equipas8, sendo 

descrito o recurso a óxido nitroso/

oxigénio, metoxiflurano, morfina, 

fentanil e cetamina, nas diferentes 

vias de administração.2,6,7,8,9 

Conclusões: A gestão da dor em SE 

apresenta desafio

s

 adicionais pelo 

que requer planeamento prévio de 

recursos e intervenções.2,8 Há um 

reconhecimento crescente que a dor é 

um fator que afeta negativamente o 

prognóstico3 e aumenta o stress nas 

equipas.7 Dos diferentes métodos de 

gestão da dor, as medidas 

farmacológicas foram as mais 

utilizadas.2,6,7,8 A gestão da dor aguda 

nas SE permanece uma área de 

atenção devido à influê nci a relevante 

na promoção da saúde e bem-estar 

futuro.2 Descritores: incidentes com 

feridos em massa; dor.

ABSTRACT
Objective: To identify the strategies 

to be used in acute pain management 

in victims of exceptional situations 

(ES). Methodology: Literature review 

through research on EBSCOhost and 

PubMed databases, using reference 

guidelines. It is intended to answer 

the question: What are the strategies 

to be used in the management of 

acute pain in ES? Results: Through 

previously define d criteria five articles 

were selected.2,3,6,7,8 Discussion: After 

hemorrhage control, the most 

common intervention in ES was 

pharmacological pain control (15,2%), 

there also was reference to non-

pharmacological measures.3,6 

Regarding pharmacological 

measures, the options varied 

according on the knowledge and 

skills of the teams, being described 

the use of nitrous oxide/oxygen, 

methoxyflur ane,  mo r phi ne,  f entanyl 

and ketamine, through the different 

routes of administration.2,6,7,8,9 

Conclusions: Pain management in ES 

presents additional challenges which 

require prior planning of resources 

and interventions.2,8 There is growing 

recognition that pain is a factor that 

negatively affects the prognosis3 and 

increases team stress.7 Of the 

different pain management methods, 

pharmacological measures were the 

most used.2,6,7,8 Acute pain 

management in ES remains an area 

of attention due to the relevant 

influ

e

nce on heal th pr omotion and 

future well being.2 Descriptors: mass 

casualty incidents; pain.

INTRODUÇÃO
No contexto dos cuidados de 

emergência médica, SE é defini da,  

quando de forma pontual ou sustentada, 

existe um desequilíbrio entre as 

necessidades e os recursos disponíveis, 

condicionando a atuação das equipas e 

determinando uma criteriosa 

coordenação e gestão de recursos.1

ARTIGO DE REVISÃO III

GESTÃO DA DOR EM SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO

Ana Aranha1,2; André Nogueira1,3; Isabel Pires1,4; Jorge Marques5; Mariana Pereira6

1Estudante do Mestrado em Enfermagem área de Especialização Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica;  
2Hospital do Espirito Santo de Évora (HESE), EPE;  
3Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM);  
4Hospital Particular do Algarve (HPA), Alvor;  
5Professor na Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Portalegre;  
6Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Setúbal
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A dor é um sintoma complexo e 

comum presente nas vítimas em SE, 

que requere tratamento em ambiente 

extra-hospitalar e/ou intra-hospitalar, 

de modo a prevenir sequelas 

adversas e melhorar o prognóstico.2 

No entanto, a dor aguda, 

principalmente em contexto extra-

hospitalar, é frequentemente 

desvalorizada, existindo relatos de 

vítimas com dor sem intervenções 

para o efeito.3

Em Portugal, a gestão da dor nas SE 

impõe desafio

s

 adi ci onai s a mé di cos 

e enfermeiros que, pela natureza da 

prática e competências inerentes, 

possuem um papel fulcral com vista 

a uma resposta efic

a

z e ef ici

e

nt e. 4,5

METODOLOGIA
Pergunta de investigação: Quais as 

estratégias a utilizar na gestão da dor 

aguda em SE?

Objetivo: Identific

a

r  as est rat égi as a 

utilizar na gestão da dor aguda nas 

vítimas em contexto de SE.

Pesquisa: Com recurso aos 

descritores em ciências da saúde 

“mass casualty incidents” e “pain”, 

realizou-se pesquisa no mês de 

setembro de 2020 em motor de 

busca EBSCOhost e PubMed, tendo 

sido selecionados cinco artigos,2,3,6,7,8 

após leitura do resumo, com 

referência a intervenções de gestão 

da dor extra e/ou intra-hospitalar em 

artigos publicados de 2008 a outubro 

de 2020, redigidos em português e/

ou inglês. Foi ainda realizada, uma 

pesquisa alargada sobre o tema onde 

foi contemplado para este trabalho 

as mais recentes guidelines sobre 

esta matéria.9 

RESULTADOS

DISCUSSÃO
Após o controlo da hemorragia, a 

intervenção mais comum nas SE 

foi o controlo farmacológico da 

dor (15,2%), havendo referencia 

também a medidas não 

farmacológicas.3,6

As medidas farmacológicas 

descritas variaram de acordo com 

o conhecimento e competência 

das equipas.7,8

Os estímulos nociceptivos ativam a 

transmissão neuronal por múltiplas 

vias, o que resulta em diversos 

tipos de dor que respondem de 

forma diferente a várias estratégias 

terapêuticas, dependendo não só da 

seleção do medicamento, mas 

também da via de administração.2

Os opiáceos correspondem 

historicamente aos fármacos com 

efeito analgésico mais usados; 

existem outros fármacos 

disponíveis como a cetamina que 

demonstrou conferir a analgesia 

pretendida com reduzido potencial 

de risco associado, fazendo mesmo 

referencia à inexistência de outros 

fármacos que detenham margem 

terapêutica igual ou superior.2,10

Embora as equipas continuem a 

recorrer com frequência às 

administrações intramusculares, 

deve ter-se em conta que a 

instabilidade hemodinâmica diminui 

o fluxo sanguíneo periférico, 

levando ao início retardado de 

absorção e ação.2

Esquema 1 – Estratégias de gestão da dor aguda  
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CONCLUSÃO
A gestão da dor em SE apresenta 

desafios adicionais pela 

desproporcionalidade de recursos 

humanos e materiais, extremos 

ambientais, necessidade de 

evacuações e limitações/ameaças 

inerentes ao cenário, pelo que 

requer planeamento prévio de 

recursos e intervenções.2,8

Há um reconhecimento crescente 

que a dor é um fator que afeta 

negativamente o prognóstico, com 

especial enfoque nas vítimas com 

trauma crítico.3 Desvalorizar o 

tratamento da dor aguda nas SE 

aumenta o risco de incidência de 

dor crónica e perturbação de 

stress pós-traumático2, 

contribuindo também para pior 

prognóstico das vítimas e 

aumento do stress nas equipas.7

Dos diferentes métodos de gestão 

da dor, as medidas farmacológicas 

foram as mais utilizadas, através 

do recurso à administração de 

fentanil, morfina e cetamina, 

diferenciando-se a sua seleção 

com base no conhecimento e 

competência das equipas.2,6,7,8

A intervenção de médicos e 

enfermeiros nas SE são de extrema 

relevância, na medida em que as 

competências especific

a

s e a 

experiência da prática clínica 

conferem uma excelente capacidade 

de avaliação e implementação.4,5

A gestão da dor aguda nas SE 

permanece uma área de atenção, 

uma vez que representa não só a 

resposta a uma necessidade 

imediata como também demonstra 

minimizar futuras complicações na 

saúde e bem-estar.2

MENSAGENS A RETER
• A dor aguda é frequentemente 

desvalorizada, principalmente em 

contexto extra-hospitalar.3

• A gestão da dor em SE apresenta 

desafio

s

 adi ci onai s pel a 

desproporcionalidade de recursos, 

extremos ambientais, necessidade de 

evacuações e limitações/ameaças.2,8

• As medidas farmacológicas foram 

amplamente utilizadas através da 

administração de fentanil, morfina  e 

cetamina, diferenciando a seleção 

com base no conhecimento e 

competência das equipas.2,6,7,8

TAKE-HOME MESSAGES
• Acute pain is often undervalued, 

especially in an out-of-hospital setting.3

• Pain management in ES presents 

additional challenges due to the 

disproportionality of resources, 

environmental extremes, the need for 

evacuations and limitations/threats.2,8

• Pharmacological measures were the 

most used, through the administration 

of fentanyl, morphine and ketamine. The 

selection was based on the knowledge 

and skills of the teams.2,6,7,8 


