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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morte de países em 

desenvolvimento. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (2019), cerca de 32% 

morrem de doença cardíaca a cada ano. Nos últimos 30 anos, as técnicas de ablação cardíaca 

têm sofrido grandes avanços a nível tecnológico, assumindo um papel preponderante e eficaz 

no tratamento de doentes com fibrilhação auricular. A ablação por cateter (radiofrequência, 

crioablação) é o procedimento mais comumente realizado. 

Durante o Estágio Final do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica – Pessoa em Situação Crítica, foi levado a cabo um Projeto de 

Intervenção no Serviço, aprofundado neste relatório, com o objetivo de contribuir para a me-

lhoria da qualidade em saúde do doente crítico, através da implementação de uma norma 

de cuidados a prestar ao doente submetido a Crioablação Cardíaca. 

Concomitantemente, com a elaboração deste Relatório pretendeu-se efetuar uma aná-

lise e reflexão crít ica do processo de aquisição e desenvolvimento de competências, 

nomeadamente das competências comuns do Enfermeiro Especialista, as competências espe-

cíficas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem a Pessoa em Situação Crítica e as compe-

tências necessárias à obtenção do grau de Mestre em Enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica, D o e n t e  C r í t i c o ,  Crioablação Cardíaca, 

Fibrilhação Auricular. 
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ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases are considered the main cause of death in developing countries. 

According to data from the World Health Organization (2019), about 32% die from heart 

disease each year. In the last 30 years, cardiac ablation techniques have undergone great 

technological advances, assuming a leading and effective role in the treatment of patients with 

atrial fibrillation. Catheter ablation (radiofrequency, cryoablation) is the most commonly 

performed procedure. 

During the Final Internship of the Nursing Master's Course in Association, in the area of 

Medical-Surgical Nursing - Person in Critical Situation, an Intervention Project in the Service 

was carried out, deepened in this report, with the objective of contributing to the improvement 

of the quality in the health of critically ill patients, through the implementation of a standard of 

care to be provided to patients undergoing Cardiac Cryoablation. 

Concomitantly, with the elaboration of this Report, it was intended to carry out an analysis and 

critical reflection of the process of acquisition and development of competences, namely the 

common competences of the Specialist Nurse, the specific competences of the Nurse Specialist 

in Nursing for the Person in Critical Situation and the skills necessary to obtain a Master's 

degree in Nursing. 

Keywords: Medical-Surgical Nursing, Critical Patient, Cardiac Cryoablation, Atrial 

Fibrillation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A elaboração do presente relatório de estágio está inserida na Unidade Curricular [UC] 

Relatório de Estágio, no âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em associação, na 

área da Enfermagem Médico-cirúrgica [EMC] a Pessoa em Situação Crítica [PSC]. Articula-se 

diretamente com a UC de Estágio Final, onde no exercício da prática clínica foi possível aplicar 

os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e demonstrar a aquisição e desenvolvimento de 

competências. A apresentação, discussão e aprovação do relatório, mediante prova pública, vi-

sam a aquisição do Grau de Mestre, determinado pelo aviso nº 5622/2016 (Universidade de 

Évora [EU], 2016) publicado em Diário da República, 2.ª série- nº 84 de 2 de maio de 2016. 

Neste relatório é efetuada uma descrição e reflexão crítica, do processo de aquisição, e 

desenvolvimento de competências, designadamente das competências comuns do Enfermeiro 

Especialista [EE], as competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC, especifica-

mente as competências referentes ao Enfermeiro Especialista em Enfermagem a Pessoa em 

Situação Crítica [EEEPSC] e as competências necessárias à obtenção do grau de Mestre em 

Enfermagem. 

Detentores de uma vasta experiência profissional sustentada em 28 anos de serviço, 15 deles 

em urgência e pré-hospitalar (Anexo A), salientamos que a análise e reflexão desenvolvidas 

neste relatório incidem fundamentalmente sobre as atividades desenvolvidas na UC Estágio 

Final, porquanto foi obtida creditação à UC Estágio em Enfermagem à pessoa em Situação 

Crítica, integrada no 1.º ano do plano de estudos do presente curso, com base num processo de 

reconhecimento e certificação de competências mediante comprovação do percurso profissional 

decorrido no Serviço de Urgência Médico-cirúrgico da Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo. 

No nosso contexto profissional, constatamos que diariamente recorre ao serviço um 

número considerável de doentes com sintomatologia do foro cardíaco, em particular, dor 

torácica e palpitações, diagnosticados à posteriori, após observação médica, com Síndrome

https://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=2135
https://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=2135
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Coronário Agudo ou Fibrilhação Auricular [FA]. Muitos destes doentes são posteriormente 

internados na Unidade de Cuidados Intermédios de Cardiologia [UCIC] ou são transferidos para 

uma unidade de hemodinâmica, e não voltamos a ter contacto com eles. Face ao exposto, por 

ser um contexto totalmente diferente da nossa prática profissional, por assumirmos ser uma 

lacuna no nosso manancial de conhecimento, aliado a uma motivação pessoal em adquirir e 

desenvolver competências no âmbito do doente crítico cardíaco, optámos pela realização do 

estágio final na UCIC.  

Falar em competências transporta-nos para um universo muito vasto, pelo que se torna im-

perativo definir competência no domínio da enfermagem. A Ordem dos Enfermeiros [OE] 

(2019a, p. 4745) define competências comuns como as  
“partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área 
de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de concepção, 
gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efectivo ao exercício 
profissional especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria”.  

Ademais, segundo a OE (2019a, p. 4745) competências específicas são as que “decorrem 

das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de interven-

ção definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de ade-

quação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas”. 

De acordo com o Decreto-Lei [DL] nº 115/2013 de 7 de agosto “no ensino politécnico, o 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve assegurar, predominantemente, a aquisi-

ção pelo estudante de uma especialização de natureza profissional” (Ministério da Educação 

e Ciência, p. 4762). 

Deste modo, no âmbito do estágio final foi realizado um Projeto de Intervenção em Ser-

viço [PIS], baseado na metodologia de projeto, um dos métodos propulsores da investigação 

em saúde e da prática baseada na evidência, com o objetivo de desenvolver competências espe-

cializadas ao nível da avaliação, planeamento, intervenção e investigação. 

O trabalho de projeto reveste-se de extrema importância quando o estudante vai para 

estágio, pois é “(…) uma das metodologias que irá permitir ao estudante, estar simultaneamente 

em contexto de ensino prático e teórico, contribuindo para o desenvolvimento das suas 

competências de uma forma mais específica” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p. 6).  
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A metodologia de projeto, segundo Ruivo et al., (2010, p. 2) “baseia-se numa investigação 

centrada num problema identificado e na implementação de estratégias e intervenções eficazes 

para a sua resolução”. 

Só com um planeamento previamente bem estruturado, será possível o aluno direcionar a sua 

prática de modo a atingir os objetivos e as competências a que se propõe. 

De forma a operacionalizar o projeto, e dentro do preconizado para esta UC, foi realizado 

um estágio na UCIC de um hospital da margem sul, no período compreendido entre 9 de junho 

e 2 de novembro de 2021 num total de 336 horas, sob a orientação pedagógica da Professora 

Mariana Pereira e tendo como supervisor clínico o Enfermeiro AR, Enfermeiro Especialista em 

EMC. 

Enquadrado na linha de investigação e de ação do Mestrado, “Segurança e qualidade de 

vida” foi realizado um PIS subordinado ao tema “Cuidados de Enfermagem ao Doente Sub-

metido a Crioablação Cardíaca”. 

A temática do PIS, sugerida pelo enfermeiro supervisor e enfermeira em funções de chefia, 

surge por ser uma técnica relativamente nova em implementação no serviço e da necessidade 

sentida pelos profissionais de se uniformizarem cuidados aos doentes submetidos a esta técnica. 

Para este relatório foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

- Descrever o contexto clínico onde foi realizado o Estágio Final, onde se implementou e se 

operacionalizou o PIS; 

- Apresentar o PIS realizado, à luz das etapas da metodologia de projeto; 

- Analisar e refletir, de forma fundamentada e crítica, o processo de aquisição e desenvolvimento 

das competências comuns do Enfermeiro especialista, das competências do EEEPSC e das com-

petências de Mestre em Enfermagem; 

- Delinear perspetivas futuras. 

O presente relatório encontra-se organizado em 4 capítulos, de acordo com os objetivos 

estabelecidos, bem como das orientações decorrentes dos documentos de planeamento do 

Estágio Final e do Relatório, na área da EMC a pessoa em situação crítica. No primeiro 

capítulo é  e f e t u a d a  u m a  descrição do contexto clínico onde foi desenvolvido o PIS e 

onde se realizou o Estágio Final, o seu enquadramento legal e organizacional, as suas  
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estruturas, recursos físicos, materiais e humanos, terminando com uma breve análise da 

gestão e produção de cuidados. 

No segundo capítulo, é efetuado o enquadramento concetual/teórico dos principais concei-

tos do projeto, da Qualidade em Saúde e Segurança do Doente, bem como do modelo teórico de 

Katharine Kolcaba que suporta o PIS. Segue-se um terceiro capítulo onde o PIS é apresentado, 

com descrição das suas diferentes etapas e das atividades desenvolvidas, sendo realizada uma 

análise das mesmas. 

No quarto capítulo procede-se a uma análise e reflexão acerca da práxis desenvolvida, e do 

processo de aquisição e desenvolvimento das competências adquiridas ao longo deste mes-

trado, designadamente as competências comuns do Enfermeiro Especialista, as competências 

específicas do EEEPSC e as competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem. 

Terminamos com uma reflexão final,  onde sumariamente procederemos a uma 

descr ição , do caminho percorrido no qual conciliámos a teoria e a práxis, sustentados na 

prática baseada na evidência, e desocultamos possíveis caminhos futuros. 

Sublinhamos que no decorrer deste documento, as referências à instituição onde se desen-

rolou o estágio final e aos profissionais que nos acompanharam neste percurso, visaram o ano-

nimato, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 58/2019 de 8 de agosto (Assembleia da Re-

pública [AR], 2019a), relativa à proteção e tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses mesmos dados. 

Este relatório foi lavrado segundo o acordo ortográfico da língua portuguesa vigente, 

com exceção das citações, em que é mantido o texto original, e obedece às normas de elaboração 

e apresentação de trabalhos escritos da Escola Superior de Saúde de Portalegre (Arco, Arco, 

Lucindo & Martins, 2018), e à Norma de Referenciação da American Psychological Associa-

tion - 6ª edição. 
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO CLÍNICO 

 

 

O estágio final foi realizado na UCIC de um hospital da margem sul, local onde simulta-

neamente foi elaborado e implementado o PIS.  

Assim sendo, achamos ser indispensável efetuar uma descrição concisa do campo de estágio, 

seus enquadramentos legislativos e organizacionais, as suas estruturas, recursos físicos, mate-

riais e humanos, terminando com uma sucinta análise da gestão e produção de cuidados. 

 

 

1.1. HOSPITAL DA MARGEM SUL 

 

 

Desde a sua criação, o Serviço Nacional de Saúde tem revelado preocupação na necessi-

dade da criação de um sistema de cuidados de saúde primários eficaz e eficiente, em incessante 

articulação com os cuidados diferenciados, de forma a promover a saúde, o diagnóstico, o tra-

tamento e a reabilitação, com vista a maximizar os seus ganhos. 

Dessa necessidade, ao abrigo do artigo 1º do DL nº 183/2008 de 4 de setembro (Ministério 

da Saúde [MS], 2008), foi constituída a Unidade Local de Saúde [ULS], Entidade Pública Em-

presarial [EPE], fundindo o então Centro Hospitalar EPE, e os centros de saúde do distrito, 

excetuando um centro de saúde a sudoeste do distrito, entrando o presente diploma em vigor a 

1 de outubro do mesmo ano (ULS, s.d.). Com uma área de influência com grande dispersão 

geográfica, esta ULS abrange um aglomerado populacional de 126.692 habitantes, sendo que 

30.492 habitantes têm 65 ou mais anos (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2011).  

Segundo dados preliminares do INE relativos aos censos 2021, esta população sofreu um 

decréscimo de 9,3%, perfazendo um total de 114887 habitantes (INE, 2021). Em relação á po-

pulação com mais de 65 anos ainda não existem dados contabilizados.
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Constituída por 13 Unidades Cuidados Saúde Primários, 1 Unidade Saúde Familiar, 5 Uni-

dades Cuidados Continuados e 66 extensões de saúde, que pretendem cumprir o seu objetivo 

primordial:  
“a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à popula-
ção, designadamente aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades 
externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os 
cidadãos em geral, bem como assegurar as atividades de saúde pública e os meios 
necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde na sua área geo-
gráfica de abrangência” (ULS, s.d.). 

Adicionalmente ao seu objetivo, esta ULS arroga como missão “a prestação de cuidados 

integrados, com qualidade e em tempo útil, a custos socialmente comportáveis, num quadro de 

eficiência e eficácia, em estreita articulação com outros serviços de saúde e instituições sociais 

da comunidade” (ULS, s.d.). 

O Hospital da margem sul garante a prestação de cuidados diferenciados, pelo que dispo-

nibiliza a quem a ele recorre, 7 especialidades médicas, 6 cirúrgicas e 5 especialidades de apoio. 

A sua resposta é centrada nos cuidados agudos de curta duração, admitindo apenas doentes com 

necessidades de cuidados médicos e de enfermagem intensivos ou diferenciados (ULS, s.d.). 

Atualmente dispõe de 215 camas, sendo 13 de cuidados intensivos, 96 de especialidades 

cirúrgicas e 106 de especialidades médicas, contudo face ao período pandémico que atravessa-

mos têm sido necessários alguns reajustes. A sua atividade assistencial desenvolve-se na área 

de internamento, ambulatório (consulta externa e hospital de dia), bloco operatório (cirurgia de 

ambulatório, convencional e urgente), emergência/urgência e meios complementares de diag-

nóstico e terapêutica (ULS, s.d.). 

A rede de emergência/urgência abrange o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico, do qual 

fazem parte a Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Urgência Ginecológica/Obstétrica e dois 

Serviços de Urgência Básica. Destaca-se ainda a existência de um sistema de emergência pré-

hospitalar, o qual está vinculado ao Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM], que 

integra uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação [VMER] e duas ambulâncias de 

Suporte Imediato de Vida (ULS, s.d.). 

Em matéria de cuidados paliativos destaca-se a existência de 3 equipas comunitárias e 1 

intra-hospitalar, cuja atividade se desenvolve em estreita articulação (ULS, s.d.).  
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Neste sentido, compreende-se que a ULS está consagrada a prestar cuidados de saúde pri-

mários, hospitalares e continuados à população da margem sul, o que geograficamente corres-

ponde a 9,3% do território nacional e a uma superfície de 8.542 Km2 (ULS, s.d.). 

 

 

1.1.1. Estrutura, recursos físicos e materiais 

 

 

As Unidades de Cuidados Intermédios comportam espaços físicos dedicados à “(...) pres-

tação de cuidados de saúde eficazes e eficientes a uma população de doentes em situação clínica 

instável (instabilidade moderada a grave), como são aqueles que necessitam de algum suporte 

técnico e monitorização contínua (…)” (Nóbrega, Santos, Silva, Henriques & Brazão, 2015, p. 

203). 

No que respeita à sua estrutura física a UCIC encontra-se situada no 4º piso da unidade 

hospitalar, adstrita ao serviço de cardiologia. Comunica diretamente com os restantes serviços 

hospitalares com o recurso a escadas e elevadores o que facilita a articulação entre serviços, 

principalmente com o serviço de urgência, de onde são oriundos a maior parte dos doentes, 

através do elevador central que permite um fácil e direto acesso na transferência de doentes. 

Logística e administrativamente o serviço de cardiologia encontra-se dividido em diferentes 

setores de forma a otimizar a sua resposta, nomeadamente, 3 Enfermarias com a lotação de 3 

camas cada uma, UCIC e salas de exames de Cardiologia (Ecocardiograma, Eletrocardiograma, 

Holter, etc.). 

Aparte da área clinica, o serviço de Cardiologia dispõe de vários espaços com propósitos 

diferentes, designadamente, uma zona de armazenamento de material de consumo clínico 

e farmacêutico, com gestão articulada e informatizada com os serviços de aprovisionamento 

e farmácia, sala de sujos, espaço de refeições/copa para os funcionários, 1 gabinete de enfer-

magem, 1 gabinete médico, 1 gabinete destinado á secretaria de piso, 1 vestiário para os pro-

fissionais, 2 casas de banho de serviço, uma para os profissionais e outra para os doentes. 

Relativamente aos recursos materiais, o serviço dispõe de monitores cardíacos, telemetrias 

e uma central de monitorização na UCIC, que permite uma monitorização em permanência dos   
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doentes. Esta central é coadjuvada por um monitor complementar de controlo e visualização no 

gabinete de enfermagem, de modo a facilitar a mobilização dos profissionais entre espaços, sem 

perderem a constante vigilância dos parâmetros vitais dos doentes. Os dados captados pelos 

monitores cardíacos são transmitidos automaticamente em tempo real para a central de moni-

torização, o que permite o registo dos mesmos no processo clínico do doente. 

As salas de exames complementares do serviço de cardiologia são detentoras de material de 

diagnóstico, mapeamento e programadores de pacemaker com o propósito de responder às ne-

cessidades dos doentes cardíacos e em situação crítica. 

O espaço físico da UCIC rege-se segundo o conceito de open space, deste modo, permite 

uma visualização e vigilância constante do doente por parte do enfermeiro , assegurando 

de forma atempada, o tratamento e assistência ao mesmo. Relativamente à unidade individual 

do doente, a UCIC é composta por 5 unidades, que se encontram equipadas com cama ajustável 

por comando, grades laterais e cabeceira amovível. Para a necessária garantia de privacidade, 

utiliza barreiras móveis (co r t inados  opacos)  para esse fim. Inclui também equipamento 

diferenciado que responde maioritariamente a doentes em situação crítica. 

A Unidade tem stock próprio de medicação, que responde às necessidades dos doentes 

internados. Sempre que seja necessário repor esse stock, é efetuado pedido à farmácia pela en-

fermeira em funções de chefia ou pelo seu substituto. A terapêutica é preparada numa área 

lateral da unidade. 

O material de consumo clínico, acondicionado no serviço em zona própria, é reposto 3 vezes 

por semana por funcionários do aprovisionamento. 

Esta unidade dispõe do sistema informático S-Clínico, que é comum aos restantes serviços 

hospitalares, com exceção do Serviço de Medicina Intensiva [SMI], que é detentor de um 

sistema de registo informático próprio. 
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1.1.2. Recursos humanos 

 

 

O serviço de Cardiologia, onde está inserida a UCIC, é dotado de uma equipa multidisci-

plinar dedicada, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esta equipa é constituída por 2  Médicos 

Cardiologistas, 1 8  Enfermeiros, 4  t é c n i c a s  d e  C a r d i o p n e u m o l o g i a , 1 secretária 

de piso, 10 Assistentes Operacionais [AO] e técnicas de análises clínicas.  Conta t ambé m 

com a colaboração de enfermeiros externos ao serviço quando necessário, nomeadamente para 

acompanhamento de doentes quando se deslocam ao hospital de referência em Lisboa para a 

realização de exames ou outro tipo de procedimentos. 

Relativamente à equipa de enfermagem, não existe uma alocação direta à UCIC, pelo que, 

com exceção de 1 enfermeiro especialista em EMC que apenas presta cuidados na UCIC e con-

comitantemente é o responsável pela formação e substitui a enfermeira em funções de chefia nas 

suas ausências, todos os restantes prestam cuidados na UCIC, assim como nas enfermarias, 

mediante distribuição previamente efetuada pela enfermeira em funções de chefia. Se por um 

lado esta forma de organização tem vantagens na alocação de recursos, a mais valia de ser uma 

equipa experiente facilita este tipo de organização sem prejuízo nos cuidados prestados ao do-

ente. 

Maioritariamente constituída por enfermeiros de cuidados gerais (14 elementos), a equipa de 

enfermagem contempla ainda 3 enfermeiros especialistas em E n f e r m a g e m  d e  Reabilita-

ção, sendo que um destes elementos é a enfermeira em funções de chefia que não está na pres-

tação de cuidados.   

A dimensão da equipa de Enfermagem, que presta cuidados na UCIC, não cumpre na  

integra os critérios da OE (2019b), no âmbito do Regulamento da Norma de Cálculo de Dota-

ções Seguras dos Cuidados de Enfermagem. 

Segundo a OE (2019b, p. 145),  
“ as unidades de cuidados intermédios (…), visam basicamente monitorização não 
invasiva e pressupõem a capacidade de assegurar manobras de reanimação e de arti-
culação com outras unidades e serviços de nível superior, pelo que, para este tipo de 
unidades recomenda-se o rácio de 1 (um) enfermeiro, por cada 3 (três) camas de 
internamento”.  
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Ainda segundo a OE (2019b, p. 145) “Na constituição das equipas, recomenda-se que 50% 

dos enfermeiros sejam, preferencialmente, enfermeiros especialistas com a Especialidade em 

EMC na área de Enfermagem à PSC, em permanência, nas 24 horas”. 

Esta premissa não se verifica na equipa, pois de um total de 17 elementos na prestação direta 

de cuidados, apenas 1 é detentor do título de Especialista em EMC, descartando logo a exequi-

bilidade da presença física de pelo menos um especialista nas 24 horas. 

 

 

1.2.3. Análise da gestão e produção de cuidados 

 

 

De acordo com os dados provisórios dos censos de 2021, a ULS assegura permanentemente 

a prestação de cuidados a uma população de 114887 habitantes, relativa aos 13 concelhos (INE, 

2021). 

A taxa de ocupação da UCIC no ano de 2020 foi de 8 7 , 5 %, sendo que no primeiro 

semestre de 2021 essa mesma taxa ronda os 83,9%. Relativamente à demora média, a UCIC, 

em 2020, atingiu os 5,82 dias e no primeiro semestre de 2021 atingiu os 4,9 dias. 

A taxa de mortalidade situou-se nos 1,8% no ano de 2020, e nos 2,6% no primeiro semestre do 

corrente ano (ULS, sd). 

No que se refere ao período de trabalho da equipa de Enfermagem, e s t e  encontra-

se organizado em 3 turnos: Manhã (8-16:30), Tarde (16-24h) e Noite (23:30- 8:30) onde as 

passagens de turno fazem parte do período normal de trabalho, no período de tempo 

sobreposto. 

O rácio Enfermeiro/doente nos turnos da manhã e tarde é de 2:5 e 1 AO, e no turno da noite 

é de 1:5 e 1 AO que também dá apoio às enfermarias. De salientar que sempre que for necessário 

é solicitado o apoio dos colegas que estão nas enfermarias. 

A equipa rege-se pelo método individual de trabalho na prestação de cuidados de enfermagem, 

os enfermeiros concentram a prestação de cuidados nos doentes que lhe são previamente 

atribuídos, seguindo a metodologia científica baseada no Modelo Teórico de Nancy Roper.  
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Este método de trabalho é um veículo facilitador da comunicação para com a família, 

individualiza a prestação de cuidados à PSC, garantindo a qualidade dos cuidados, essencial 

numa prática segura de cuidados. 

A distribuição dos doentes é efetuada pela enfermeira em funções de chefia ou pelo seu 

substituto, aquando da elaboração do plano de trabalho semanal, ficando o enfermeiro especia-

lista ou o perito com maior antiguidade no serviço com 2 doentes, e o outro elemento com os 

restantes 3 doentes.  

No turno da tarde, a coordenação é assumida por um enfermeiro especialista se estiver 

presente, c a s o  co n t r á r io  s e r á  u m e n f e r m e ir o  p e r i t o ,  s e g u n d o  o  mo d e lo  d e  

c o mp e t ê nc ia s  d e  P a t r ic i a  B e n ne r  ( 2 0 0 1 ) ,  po is  9 5 %  d o s  e n f e r me ir o s  d o  

s e r v i ç o  t ê m ma i s  d e  1 1  a no s  d e  e xp e r i ê n c i a  p r o f i s s io n a l .  Para Benner (2001) 

o enfermeiro perito “tem uma enorme experiência, compreende de maneira intuitiva cada situ-

ação e apreende diretamente o problema sem se perder num largo leque de soluções e diagnós-

ticos estéreis” (p. 58) articulando a sua formação teórica com a sua experiência prática. 

No turno da noite a coordenação da unidade é assumida pelo enfermeiro que estiver pre-

sente. 

Os cuidados planeados e prestados pelos enfermeiros da UCIC são inscritos no programa 

informático S-Clínico, através da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

[CIPE]. A linguagem CIPE é um sistema de linguagem de enfermagem unificado que permite 

padronizar os cuidados de enfermagem no momento do seu planeamento e gestão e na análise 

dos resultados obtidos (OE, 2015a). 

A UCIC conta com 2 Cardiologistas em presença física das 8 às 16 horas, na sua ausência 

é o médico de urgência interna que assegura uma resposta adequada, sempre que se justificar. 
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2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL/TEÓRICO 

 

 

O Enquadramento Conceptual representa uma parte determinante de qualquer método de 

investigação, é onde se dá a eclosão da ideia principal do investigador e que se irá estabelecer 

como o objeto de estudo. A exigência de estudo por parte do investigador pode emergir da sua 

inquietação ou da observação diária sobre determinado problema e/ou prática. Segundo Fortin 

(1999, p. 39) conceptualizar corresponde a “(…) um processo, a uma forma ordenada de 

formular ideias, de as documentar em torno de um assunto preciso, com vista a chegar a uma 

conceção clara e organizada do objeto em estudo”. 

Ao longo do estágio final foi desenvolvido um PIS, subordinado à temática “Cuidados 

de enfermagem ao doente submetido a Crioablação Cardíaca”. No presente capítulo será 

realizado um enquadramento dos principais conceitos do projeto, uma explanação sucinta da 

qualidade em saúde e segurança do doente, assim como do referencial teórico que serviu de 

suporte ao PIS, de modo a elaborar um quadro de referência. 

Não é nossa intenção apresentar uma pormenorizada revisão da literatura, apenas 

pretendemos, através da apresentação dos principais conceitos do projeto, centrar a 

problemática em estudo. 

De acordo com Fortin (1999, p. 92) quadro de referência é  
“o termo geral utilizado para designar o quadro concetual ou o quadro teórico que 
tem função de apoio e de lógica em relação ao problema de investigação. (…) A 
elaboração de um quadro de referência é um processo interativo sobre os 
conceitos e a forma como eles vão estar ligados entre si. O seu objetivo consiste 
em estruturar os elementos de um estudo e em fornecer um contexto para a 
interpretação dos resultados”. 

Importa salientar que, segundo o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em EMC a Pessoa em Situação Critica, o EEEPSC, na busca incessante da ex-

celência no seu exercício profissional, deve basear-se num quadro de referências que suporte a 

sua prática (OE, 2017a).
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Considerando a área de desenvolvimento do PIS, “Doente Crítico submetido a Crioablação 

Cardíaca”, assumimos como conceitos fundamentais e a desenvolver neste enquadramento, a 

FA enquanto arritmia mais comum na prática clínica; a Crioablação Cardíaca enquanto técnica 

de eleição para tratamento de doentes com FA, e por ser um procedimento relativamente novo 

na instituição onde se realizou o PIS; e ainda a Qualidade e Segurança do Doente essencial 

para uma prática de cuidados segura. Terminamos este capítulo com uma descrição do Modelo 

teórico que sustentou o PIS, nomeadamente o Modelo Teórico de Katharine Kolcaba. 

A escolha deste modelo deve-se, ao fato de no processo de doença, os sentimentos 

negativos que assombram os doentes poderem exacerbar o sofrimento, mormente no doente em 

situação crítica e na família, o qual é difícil e por vezes complexo de avaliar. Para além de se 

manifestar com problemas físicos, psicológicos, religiosos e culturais, podem ser agravados 

pela presença de outros sintomas, tais como a dor. Deste modo, sofrer não é algo meramente 

físico, mas abarca o ser humano no seu todo, gerando um desequilíbrio no seu Eu e 

inevitavelmente na sua dimensão espiritual. 

 

 

2.1. FIBRILHAÇÃO AURICULAR 

 

 

As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morte de países em 

desenvolvimento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde [OMS] (2021) cerca de 

32% morrem de doença cardíaca a cada ano. A FA consiste num distúrbio do ritmo cardíaco 

procedente das aurículas que origina um ritmo irregular e frequentemente acelerado. Mediante 

a ativação irregular e rápida das aurículas, a contração diminui causando o abrandamento ou 

mesmo a estagnação do fluxo sanguíneo. No eletrocardiograma não são visualizadas ondas P 

e os intervalos RR são irregulares (European Society of Cardiology [ESC], 2020). 

Considerada a arritmia cardíaca mais comum, estudos preveem que nos países 

desenvolvidos, um em cada três adultos de meia-idade venha a desenvolver FA. Em 2030,  

prevê-se que haja 14-17 milhões de doentes com FA na União Europeia, com 120000-215000 

doentes diagnosticados de novo por ano (ESC, 2020).  
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É causa significativa de morbidade, nomeadamente devido ao elevado risco associado de 

acidente vascular cerebral isquémico. Consequentemente é um fator de risco independente 

para a mortalidade cardíaca. Como a FA está diretamente associada à idade, espera-se que o 

número de doentes com FA cresça drasticamente nas próximas décadas com o envelhecimen- 

to da população (Bonhorst, 2018), e com uma incidência de 19,2 doentes por cada 1000 ao 

ano com mais de 65 anos (Primo et al., 2017). 

Relativamente ao sexo, o masculino é habitualmente mais afetado em relação ao 

feminino, em todos os grupos etários. Estudos revelam que a FA parece ser mais comum na 

raça branca do que na negra, apresentando os negros cerca de menos de metade do risco de 

desenvolverem FA (ESC, 2020). 

A FA progride habitualmente a partir de episódios paroxísticos fortuitos para episódios 

prolongados e mais frequentes, culminando na FA persistente. Na tabela 1 estão descritos os 

diferentes padrões de classificação da FA: 

Tabela 1: Padrões de Classificação da FA 

Fonte: ESC, 2020 

Os sintomas associados à FA são fundamentalmente causados por um aumento do ritmo 

cardíaco e condução irregular, prejudicando consideravelmente a qualidade de vida. Esse 

ritmo pode desencadear:   

Padrão de FA Definição 

FA ‘de novo’ FA sem diagnóstico prévio, independentemente da duração da arritmia ou da 
presença e gravidade dos sintomas. 

Paroxística 
O doente apresenta períodos durante os quais o ritmo sinusal é restabelecido, 
espontaneamente, ou através de medicação. Autolimitada, na maioria dos 
casos num período de 48 horas, nunca excedendo os 7 dias. 

Persistente 
Os episódios de arritmia podem durar mais de 7 días e requerem tratamento 
farmacológico ou eléctrico para cessarem. 

Permanente 
Consiste na permanência de episódios por mais de um ano. Aceite pelo 
doente, e pelo médico. Por conseguinte, as intervenções terapêuticas com 
vista ao controle do ritmo, não são por definição adotadas nestes doentes. 
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  Dor ou aperto no peito, palpitações, sincope; 

 Vertigens, tonturas; 

 Ansiedade, dispneia; 

 Fadiga, reduzida capacidade de praticar exercício físico (ESC, 2020). 

A FA é classificada em quatro classes diferentes consoante a sua sintomatologia, de acordo 

com a ESC (2020): 

Tabela 2: Classes da FA 

Classe Sintomatologia 

I Os doentes não apresentam qualquer sintoma 

II Apresentam sintomas leves e a sua atividade de vida diária não é afetada 

III Apresentam sintomas severos e é afetada a atividade diária normal 

IV Apresentam sintomas incapacitantes, sem atividade de vida diária normal 

Fonte: ESC, 2020 

O tratamento da FA visa manter os doentes hemodinamicamente estáveis, diminuir o risco 

de doenças cardiovasculares, prevenir o aparecimento de Acidentes Vasculares Cerebrais, as-

sim como uma melhoria da função ventricular esquerda. Com o objetivo de se atingirem os 

resultados pretendidos existem várias abordagens, tais como, mudança de estilo de vida, tera-

pêutica farmacológica para controlo da coagulação e anti-trombótica, antiarrítmicos, betablo-

queantes, cardioversão elétrica, ablação por cateter ou cirurgia (Kirchof, 2016). 

 

 
2.2. CRIOABLAÇÃO CARDÍACA 

 

 

A ablação cardíaca é um procedimento percutâneo que tem o objetivo de corrigir ou 

evitar ritmos cardíacos anómalos interrompendo os circuitos elétricos anormais (arritmias). 

Elimina através do frio ou calor a área doente do coração e é utilizada quando o doente não 

responde aos tratamentos para a FA (ESC, 2020).   
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A crioablação é uma técnica de última geração que utiliza o frio para tratar arritmias, 

pode eliminar as fontes de arritmias cardíacas usando temperaturas de 0 até -60 ° C, ao 

contrário da ablação por radiofrequência, que é realizada pela aplicação de calor (Instituto 

Cardiovascular de Buenos Aires [ICBA], 2017). 

Esta técnica consiste em levar um cateter através de uma veia, habitualmente a femoral, até 

ao coração e colocá-lo no local que se pretende tratar. Através do cateter é injetado óxido nitroso 

que irá ajudar a obter a temperatura requerida e, assim, eliminar o circuito anómalo (Calkins et 

al., 2017). 

O procedimento de crioablação pode ser efetuado por meio de 2 técnicas, dependendo do 

tipo de cateter utilizado: 

 Balão: o formato de balão do cateter permite a cauterização linear numa única aplicação. 

É recomendado, principalmente, para o tratamento da FA; 

 Focal: através da aplicação de frio em áreas específicas, é utilizado no tratamento de 

taquicardias supraventriculares, síndrome de Wolff-Parkinson-White ou taquicardia de 

origem ventricular (ESC, 2020; ICBA, 2017). 

Como principais vantagens deste procedimento, destacam-se: 

 É uma técnica segura e eficaz;  

 Forte aderência do cateter durante a crioablação que aumenta a estabilidade do mesmo; 

 Menor dor e desconforto comparativamente à radiofrequência porque as fibras aferen-

tes à dor são congeladas e não estimuladas termicamente; 

 Menor risco de formação de trombos e, portanto, de embolia sistémica e derrame, por-

que está associada a uma diminuição da ativação plaquetária (Uribe-Arango et al., 

2016). 

 Menor taxa de complicações e com um menor tempo de realização do procedimento; 

 Possibilidade de reverter a cauterização até a uma temperatura de -30º C (ICBA, 2017). 

Neste procedimento, o enfermeiro tem um papel preponderante em todas as suas fases. Na 

fase pré-procedimento é da sua responsabilidade a preparação do doente, a avaliação inicial e 

monitorização de sinais vitais, e controlo das perfusões endovenosas que o doente deve levar 

para a sala.  
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Durante o procedimento, para além de coadjuvar na instrumentalização da técnica, 

assegura uma vigilância e monitorização continua de sinais vitais. Após o 

procedimento, e já na unidade, é da responsabilidade do enfermeiro a monitorização 

continua de sinais vitais, controlo hemodinâmico, de forma a detetar e prevenir 

complicações que podem comprometer a vida do doente. 

 

 

2.3. QUALIDADE EM SAÚDE E A SEGURANÇA DO DOENTE 

 

 

A atual conjuntura do estado da saúde está marcada por pressões decorrentes do alto custo 

dos cuidados de saúde associados à incorporação tecnológica, ao aumento progressivo da carga 

de trabalho dos profissionais de saúde e ao envelhecimento da população, cada vez mais 

detentores de um vasto leque de doenças crónicas. Desse quadro, despontam preocupações 

orientadas para a qualidade dos cuidados e das organizações prestadoras, com enfoque em ações 

orientadas para os cuidados de excelência, para a melhoria contínua subjugadas à apresentação 

de resultados (Martins, 2019). 

A procura constante de uma definição de qualidade em saúde está implícita em todos os 

documentos que abordam esta temática. Em virtude do caráter multidimensional e subjetivo, é 

uma matéria que pode ser entendida/planeada na ótica do utilizador, do prestador, do 

gestor/financiador, tendo em conta que existem vários fatores que podem condicionar a sua 

definição, dependendo do contexto em que é abordada (Martins, 2019). 

Não obstante a qualidade em saúde ser um tema incessantemente em mutação, originando 

várias definições, o importante é que seja garantida uma cultura de qualidade, em que as 

instituições e os seus intervenientes, partilhem valores e princípios, comprometendo-se com a 

procura da qualidade nos seus processos e resultados (Lourenço, Cardoso, Matos & Nodari, 

2017). 

A ideia de qualidade é inerente a todos os tipos de avaliação em saúde. No que concerne à 

sua definição, esta encontra-se condicionada à visão e valores de quem a define, pelo que têm 

sido apresentadas ao longo dos tempos várias definições. (Martins, 2019).  
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Apesar da sua grande complexidade, já no final do século XIX, Florence Nightingale 

percursora da enfermagem moderna “(…) manifestava preocupações com a garantia da 

qualidade procurando através dos registos das suas observações, aferir o nível de cuidados 

prestados e melhorar os serviços nas áreas mais deficitárias (…)” (Costa, 2014, p. 1) instituindo 

na época “(…) rígidos padrões sanitários, durante a Guerra da Crimeia, reduzindo a taxa de 

mortalidade e estabelecendo, assim, o primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade em 

saúde” (Costa, 2014, p. 5). 

Embora sempre presente na história dos cuidados de saúde, é com Avedis Donabedian nos 

anos 60, que os serviços de saúde iniciaram o compromisso no movimento pela qualidade, já 

existente noutras áreas. Donabedian foi o primeiro autor a debruçar-se de forma sistemática 

sobre o tema da qualidade em saúde, baseada na tríade estrutura, processo e resultado, 

originários da teoria de sistemas, á qual se associaria a segurança em finais do século XX 

(Fragata, 2011; Martins, 2019). 

Existem muitas definições de qualidade utilizadas no que diz respeito aos cuidados e 

sistemas de saúde, mas é com base no relatório Crossing the Quality Chasm pelo Institute of 

Medicine [IOM] (2001), onde são inumerados os pressupostos essenciais da qualidade em 

saúde, que a OMS (2006) apresenta uma definição de qualidade como um todo, com foco na 

qualidade dos resultados que eles produzem, centrando a sua ação em seis premissas de 

melhoria, nomeadamente: 

✓ Seguro- cuidados que previnam lesões e minimizem o risco; 

✓ Eficaz- fornece serviços á luz da prática baseada na evidência, com foco nos resultados; 
✓ Centrado no doente- os cuidados vão de encontro às preferências e expetativas dos do-

entes, garantindo todas as decisões clínicas respeitem os seus valores; 

✓ Acessível-  cuidados a tempo e horas, reduzindo esperas, e sem lesões provenientes de 

atrasos; 

✓ Eficiente- cuidados que o t i m i z e m  os recursos e atenuem o desperdício; 

✓ Equitativo- cuidados equitativos que não diferem em qualidade consoante as caracterís-

ticas pessoais ou sociodemográficas. 

Para Amaral (2014, p. 21),  
“o conceito de qualidade de serviços, onde se enquadra a prestação de cuidados de 
saúde, encontra-se associado a três características que particularizam este sector: 
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 intangibilidade; heterogeneidade; e indissociabilidade dos atos de produção e 
consumo (…). Sendo os serviços desempenhos e não objetos, a sua avaliação é 
necessariamente mais subjetiva porque nem todos os consumidores têm as mesmas 
prioridades e necessidades, tornando-se difícil perceber a forma como vêm a 
prestação de cuidados e como avaliam a sua qualidade”. 

No nosso país, esta problemática tem vindo paulatinamente a ser trabalhada e legislada. A 

sua génese dá-se no ano de 1990 quando, a AR aprovou a Lei de Bases da Saúde, decretando 

que a proteção da saúde constitui um direito de todos os cidadãos. 

Segundo nos diz Fradique & Mendes,  (2013, p. 46) a problemática da qualidade dos ser-

viços de saúde é atual: 
“a qualidade da prestação de serviços em saúde é uma preocupação contemporânea 
da Direção Geral de Saúde e, como tal, foi consagrada no Plano Nacional de 
Saúde de 2011/2016. Parte de uma premissa de que existe uma fraca cultura de 
qualidade, uma deficiente organização dos serviços de saúde, insuficiente apoio nas 
áreas de diagnóstico e decisão terapêutica e falta de indicadores de desempenho”. 

Fragata (2011) também se tem debruçado sobre a problemática da qualidade em saúde, ao 

longo dos anos. Na ótica deste autor, qualidade em saúde é definida numa tríade que engloba 

diversos participantes (doentes, prestadores, pagadores e sociedade), e que inclui: 

✓ Efetividade (eficácia e eficiência); 

✓ Experiência vivenciada pelos doentes (grau de satisfação); 

✓ Segurança dos cuidados (ausência de complicações). 

A Direção Geral da Saúde [DGS] (2015a, p. 16) define qualidade em saúde como a 

“prestação de cuidados acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, que tem 

em conta os recursos disponíveis e consegue a adesão e satisfação do cidadão, pressupõe 

a adequação dos cuidados às necessidades e expectativas do cidadão”, e considera-a um dos 4 

eixos estratégicos no Plano Nacional de Saúde atualmente em vigor. 

Segundo o emanado pela tutela no Despacho n.º 5613/2015 a qualidade e a segurança nos 

sistemas 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” (MS, 2015, p. 13551). 

No que á enfermagem d i z  r e s p e i t o ,  no ano de 2001 são criados pela OE os Padrões 

de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. De acordo com os mesmos “definir padrões de 
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qualidade dos cuidados de enfermagem configura um enorme desafio -  quer pelo reflexo na 

melhoria dos cuidados de enfermagem a fornecer aos cidadãos, quer pela inerente e van-

tajosa necessidade de refletir sobre o exercício profissional dos enfermeiros” (OE, 2001, 

p. 5). 

Estes padrões passam a ser a génese dos cuidados de enfermagem, baseados na melhor 

evidência, proporcionando um importante alicerce para a melhoria contínua da qualidade do 

exercício profissional dos enfermeiros, na procura da excelência. 

A OE (2001) define 6 enunciados descritivos da qualidade do exercício profissional, a 

saber: 

❖ A satisfação do cliente; 

❖ A promoção da saúde; 

❖ A prevenção de complicações; 

❖ O bem-estar e o autocuidado; 

❖ A readaptação funcional;  

❖ A organização dos cuidados de enfermagem (pp. 13-18). 

No ano de 2011, após a aprovação do Regulamento de Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista (Regulamento nº 122/2011 de 18 de fevereiro), e do Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação 

Crítica (Regulamento nº 124/2011 de 18 fevereiro), em assembleia geral do colégio da 

especialidade é emanado pela OE o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica. Este documento é 

posteriormente revisado pelo Regulamento n.º 361/2015 de 26 de junho, e revogado em nova 

assembleia no ano de 2017. 

Este documento engloba 7 enunciados descritivos que, 
“visam explicitar a natureza e englobar os diferentes aspectos do mandato social da 
profissão de enfermagem. Pretende-se que estes venham a constituir-se num 
instrumento importante que ajude a precisar o papel do enfermeiro especialista 
junto dos clientes/grupos/comunidade, dos outros profissionais, do público e dos 
políticos” (OE, 2017a: 11). 

Outra importante vertente na demanda da qualidade associada aos cuidados de 

enfermagem, é a prática baseada na evidência. Craig & Smyth reiteram que, a 
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 “práctica reflexiva é uma componente chave de cuidados de saúde baseados na 
evidência; o verdadeiro carácter de uma boa práctica profissional é refletir sobre 
pressupostos considerados como certos e que norteiam a práctica do dia-a-dia, e 
com os quais avaliamos de forma rotineira o impacto e os resultados das interac-
ções e intervenções nos doentes, clientes e no público. Precisamos de fazer tudo 
isto sem ficarmos parados e desautorizados pela falta de evidência sólida para muito 
do que fazemos” (2004, p. 7). 

O Know-how alcançado pela investigação em enfermagem é aproveitado para contruir uma 

prática baseada na evidência, melhorar a qualidade dos cuidados e potenciar os resultados em 

saúde (OE, 2006). 

A OE, por outro lado, assume a “missão de promover a defesa da Qualidade e Segurança 

dos Cuidados de Enfermagem e entende que a Investigação em Enfermagem é um pilar 

fundamental para alcançar este desiderato” (OE, 2006, p. 2). 

A segurança do doente é uma das pedras basilares da qualidade em saúde, 

especificamente na prestação de cuidados. O IOM (2001) reconhece a segurança do doente 

como um objetivo a ser alcançado, sublinhando que os doentes, não devem ser prejudicados 

pelo cuidado que tem na sua essência a intenção de os ajudar, nem devem prejudicar os 

profissionais de saúde. 

A segurança do doente é, então, definida como a liberdade para a ocorrência de uma lesão 

acidental. Assegurar a segurança dos doentes requer também que os mesmos sejam informados 

e que se envolvam vivamente tanto quanto desejem ou sejam capazes (IOM, 2001). 

A DGS (2017a, p. 4) define segurança do doente como:  
“redução de risco de dano desnecessário à pessoa que recebe os cuidados de saúde, 
para um mínimo aceitável. (…) direcionado para o conhecimento atual, recursos 
disponíveis, contexto da prestação de cuidados em oposição ao risco de não 
tratamento ou de outro”. 

Fragata et al. (2006) também reconhecem que a prestação de cuidados de saúde comporta 

riscos. Para estes autores, risco é a “probabilidade de ocorrência de um qualquer evento 

adverso” sendo que evento adverso é “qualquer ocorrência negativa ocorrida para além da nossa 

vontade e como consequência do tratamento (…), causando algum tipo de dano (…)” (p. 41). 

Tem sido reconhecido por todos que a prestação de cuidados envolve riscos (Fragata et al., 

2006), cabe por isso às instituições terem em conta esse facto e formarem os seus profissionais  
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para terem capacidade de o reconhecerem (DGS, 2011). 

Os serviços de saúde revelam-se cada vez mais complexos e eficazes, acarretando novos 

desafios como forma de garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado (Santos, Grilo, 

Andrade, Guimarães & Gomes, 2010). 

Da mesma forma que, os meios complementares de diagnóstico e terapêuticos, fruto da sua 

evolução tecnológica, apresentam uma maior eficácia e uma maior capacidade invasiva, 

aumentando a sua perigosidade. A sua incorreta utilização, a inconstância da natureza humana 

e as várias pressões externas, levam a que a prestação de cuidados seja uma atividade de risco 

a que é preciso estar atento (Fragata, 2011). 

Resultante disso, o mesmo autor nos seus escritos, destaca a segurança do doente e a 

obrigatoriedade de uma cultura de segurança do doente. Defende Fragata (2010, p. 566) que 

uma cultura de segurança do doente é definida pelos seguintes elementos: 

❖ Valores Partilhados, individuais e de grupo (equipa); 

❖ Percepções, Competências, Comportamentos e Atitudes de segurança; 

❖ Segurança como Prioridade imbuída no comportamento diário e transversalmente na prá-

tica; 

❖ Resiliência; 

❖ Valores Partilhados sobre a Segurança; 

❖ Revelação sem Culpa; 

❖ Aprendizagem em torno dos Erros. 

Em Portugal, dirigimo-nos para uma  
“cultura de segurança eficaz, que deverá passar pela implementação de sistemas de 
gestão de risco clínico e não clínico, de melhoria da qualidade e da segurança dos 
doentes, pela mudança de atitudes na forma como os profissionais veem o seu 
trabalho, pela promoção do trabalho em equipa, procurando em todas as fases da 
prestação de cuidados, envolver mais os doentes na tomada de decisões” (DGS, 
2011, pp. 5-6). 

Desta forma, as questões relacionadas com a problemática da segurança do doente, 

enquanto pedra basilar dos cuidados de saúde, têm levado a uma crescente preocupação dos 

prestadores (organizações saúde, políticos, profissionais), que têm como missão primordial a 

prestação de cuidados com grande grau de efetividade e eficiência alicerçados na melhor   
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evidência disponível, assim como, para os doentes e famílias que auspiciam elevados níveis de 

confiança e segurança (OMS, 2006). 

Se bem que não exista consensualidade no que toca á definição de cultura de segurança do 

doente, as unidades de saúde devem empreender uma cultura de responsabilização equitativa 

em que os profissionais tenham plena consciência das situações que podem provocar falhas, 

que os incentive a falar e a assumir os seus erros. 

O PIS desenvolvido no estágio final e descrito neste Relatório representou um meio de 

melhorar a qualidade nos cuidados ao doente submetido a Crioablação Cardíaca, na medida em 

que a uniformização de procedimentos garante a segurança nos cuidados de enfermagem 

prestados, à luz da melhor evidência científica disponível, tal como a própria OE (2001) invoca 

na descrição do enquadramento concetual dos Padrões de Qualidade, descritos anteriormente. 

A titulo de resumo, podemos afirmar que para “melhorar continuamente a qualidade no 

sector da saúde significa tudo fazer (...) para que os cuidados prestados sejam efetivos e seguros; 

(...) a utilização dos recursos seja eficiente; (...) a prestação de cuidados seja equitativa; (...) os 

cuidados sejam prestados no momento adequado; (...) a prestação de cuidados satisfaça os 

cidadãos e corresponda, tanto quanto possível, às suas necessidades e expectativas” (DGS, 

2015a, p. 16). 

 

 

2.4. TEORIA DO CONFORTO DE KATHARINE KOLCABA 

 

 

De forma a ser fundamentado, independentemente da sua natureza, todo o projeto 

necessita de um referencial teórico. A teoria sustenta a existência da enfermagem enquanto 

disciplina académica, sendo a chave para a prática da profissão (Nunes, 2018). 

Segundo Hickman (2000, p. 11), “existe a concordância geral na literatura de que a 

enfermagem preocupa-se com quatro conceitos principais: a pessoa, a saúde, o ambiente e 

a enfermagem. Juntos, eles formam o metaparadigma da enfermagem. Um metaparadigma 

identifica o conteúdo nuclear de uma disciplina”.  
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Os conceitos são utilizados para criar teorias. Uma teoria é um conjunto de conceitos 

relacionados entre si, de definições e proposições que fornecem um modo coerente de ver os 

fatos/eventos pela clareza das relações entre as variáveis, com o objetivo de explicar e antever 

o fato/evento (Hickman, 2000). 

Chinn e Kramer citadas por Hickman (2000, p. 12), definem teoria de enfermagem como 

“uma estruturação criativa e rigorosa de ideias que projetam uma tentativa, uma resolução e 

uma visão sistemática dos fenómenos”, ou como referem Fortin, Côtè & Filion (2009, p. 15), 

teoria é “um conjunto coerente de conceitos, de proposições e de definições, visando descrever, 

explicar ou predizer fenómenos”. 

O modelo conceptual escolhido para sustentar teoricamente o PIS foi o modelo teórico de 

Katharine Kolcaba, uma vez que um dos principais pressupostos nos cuidados ao doente 

cardíaco é o alívio da dor e a promoção do conforto tendo em conta a pessoa enquanto ser 

holístico. Como nos diz Apóstolo “O controlo e a ausência de dor são muitas vezes 

considerados como sinónimos de conforto, enquanto que a presença e sensação de dor, 

descrevem, várias vezes, o sentido da palavra desconforto” (2009, p. 62). 

O enfoque no conforto surge como parte integrante da prestação de cuidados de 

enfermagem desde os tempos mais antigos. O Conforto é um cuidado básico de Enfermagem 

que sempre se fez por intuição, e cujas medidas do mesmo não são registadas na prática 

diária, não sendo por isso valorizadas. Contudo, é de grande importância para os enfermeiros 

a valorização deste tipo de cuidados, pelo risco de se perder visibilidade na profissão e nos 

cuidados que são prestados.  

Segundo Apóstolo (2009, p. 62) “(…) o conforto é um conceito que tem sido identificado 

como um elemento dos cuidados de enfermagem; está vinculado com a sua origem (…). As-

sim, o enfermeiro é, neste sentido, aquele que promove o fortalecimento e o conforto daquele 

que está enfermo”. 

As referências mais concisas ao conforto ocorreram com Florence Nightingale (2005), 

referindo-se a este conceito como: 
“O alívio e o conforto, sentidos pelo doente após a sua pele ter sido 
cuidadosamente lavada e enxaguada, é uma das mais comuns observações feitas 
pelo doente acamado. Não deve ser esquecido, entretanto, que o alívio e o conforto  
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 obtidos, de facto, nada mais são do que um sinal de que as forças vitais foram 
auxiliadas pela remoção de alguma coisa que as oprimia” (p. 132). 

É intuitivo pensar em intervenções para satisfazer as necessidades de conforto dos doentes, 

porém existem barreiras que não conseguimos mudar, como o poder económico, o apoio social 

e a solidão social. Muitas vezes estas barreiras podem tornar-se intransponíveis para que a nossa 

prestação de cuidados seja a mais adequada para aquela pessoa/família/comunidade, mas haverá 

aspetos passíveis de abordar e eventualmente melhorar. 

Katharine Kolcaba nasceu a 8 de dezembro do ano de 1944 em Cleveland no Estado do 

Ohio, onde passou grande parte da sua vida. Obteve o diploma de enfermagem no ano de 1965 

pela St. Luke`s Hospital School of Nursing na sua terra natal. O seu percurso profissional como 

prestadora de cuidados passou pela enfermagem médico-cirúrgica, cuidados continuados e 

cuidados ao domicílio, até se licenciar em 1987 no primeiro curso de enfermagem da Francês 

Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University, com especialização na área 

da gerontologia. 

Foi enfermeira chefe num serviço de doentes com demência, e foi neste período que deu 

início aos seus estudos sobre conforto, o que lhe permitiu teorizar sobre os seus resultados.  

É no ano de 1997, no desenrolar do seu doutoramento que Kolcaba descreve e desenvolve a 

teoria do conforto testando-a numa conceção experimental para a sua dissertação.  

Conforto é um termo com peso histórico e significado contemporâneo para a enfermagem. 

Termo utilizado desde Nigthingale, tem sido citado como designando uma finalidade nos 

cuidados de enfermagem. O conforto é utilizado no exercício da enfermagem e referenciado 

nos diagnósticos taxonómicos, fazendo parte das referências que dizem respeito à arte da 

enfermagem. Emerge da literatura que o conforto é analisado nas inúmeras teorias de 

enfermagem, todavia todas são consensuais quanto à importância do mesmo como elemento 

essencial nos cuidados de enfermagem. 

A sua conceptualização e desenvolvimento surge a partir da década de 90 com Katharine 

kolcaba, que desenvolveu a Teoria do Conforto, alicerçada em três tipos de raciocínio lógico: 

indução, dedução e abdução com o objetivo de ultrapassar as lacunas sentidas e vividas na 

prática.   
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A indução ocorre quando se efetuam generalizações a partir de um número de 

circunstâncias específicas observadas, isto é, do particular para o geral. Existem conceitos, 

termos, proposições e pressupostos implícitos ou explícitos que sustentam a prática. 

A dedução é uma forma de pensamento lógico na qual são deduzidas conclusões 

específicas a partir de premissas ou princípios mais gerais, isto é, do geral para o particular. 

A abdução ou raciocínio hipotético-dedutivo combina a indução e a dedução para 

compreensão e explicação dos fenómenos. O raciocínio abdutivo, não estabelece a verdade, 

origina ideias que podem ser desenvolvidas e experimentadas (Tomey & Alligood, 2004). 

A CIPE na sua versão 2.0 define conforto como “sensação de tranquilidade física e bem-

estar corporal” (Internacional Council of Nurses [ICN], 2010, p. 45). 

Kolcaba (2003, p. 89) refere que o conforto é  
“a condição experimentada pelas pessoas que recebem as medidas de conforto. É a 
experiência imediata e holística de ser fortalecido através da satisfação das 
necessidades dos três tipos de conforto (alívio, tranquilidade e transcendência) 
nos quatro contextos da experiência (físico, psico-espiritual, social e ambiental. 
(…)”. 

Kolcaba descreve na sua teoria três tipos de conforto, cujos conceitos por ela formulados, 

surgiram do trabalho de três das primeiras teóricas de enfermagem. Assim, o alívio foi 

sustentado nas teorias de Enfermagem relativamente á satisfação das necessidades, sobretudo 

na teoria de Orlando (1961) em que referia que as necessidades expressas pelos doentes eram 

aliviadas pelas enfermeiras. A tranquilidade, foi fundamentada a partir do trabalho de 

Henderson (1966) que contém a descrição de 13 funções básicas do ser humano que devem 

estar em homeostasia e, por fim a transcendência retirado de Paterson & Zderad (1976) cujo 

trabalho tem por convicção que os doentes podem ultrapassar as suas dificuldades com a ajuda 

da enfermeira (Kolcaba, 2001). 

Também outra autora, Jean Watson deu um grande contributo com a sua teoria do cuidar 

quando defendeu que o ambiente dos doentes era de extrema importância para o seu bem-estar 

físico e mental. Watson defendia que sempre que possível as enfermeiras ofereciam conforto 

através das intervenções ambientais.   
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A definição de conforto foi sofrendo mutações desde o seu conceito mais básico, até 

contemplar os quatro contextos em que pode ser experimentado. Kolcaba desenvolveu a 

estrutura taxonómica do conforto que contempla os aspetos em que se baseia o conforto 

holístico, cruzados numa tabela de duas dimensões. Uma delas é constituída pelo tipo de 

conforto alcançado (estados de satisfação), alívio, tranquilidade e transcendência, e a outra 

pelo contexto no qual ocorre o conforto, ou seja, físico, psico-espiritual, ambiental e 

sociocultural. 

Especificamente, o físico pertence às sensações corporais, o psico-espiritual à consciência 

interna, autoestima, o sexual, o significado na vida e a relação com uma ordem ou ser mais 

elevado. O ambiental diz respeito ao meio e às suas influências que podem ser internas e/ou 

externas, e o sociocultural envolvendo as relações pessoais, interpessoais e sociais (Kolcaba, 

2003). 

Segundo Kolcaba (2003), pudemos então definir o conforto como uma condição em que as 

necessidades de alívio, tranquilidade e transcendência se encontram satisfeitas e se 

desenvolvem em quatro contextos: físico, psico-espiritual, sócio-cultural e ambiental. 

Tabela 3: Estrutura Taxonómica do Conceito de Conforto Holístico 

Contextos em que o 
conforto ocorre 

Tipo de conforto (estados) 

ALÍVIO TRANQUILIDADE TRANSCENDÊNCIA 

Físico Alívio físico Tranquilidade física Transcendência física 

Psico-espiritual Alívio Psico-
espiritual 

Tranquilidade Psico-
espiritual 

Transcendência Psico-
espiritual 

Ambiental Alívio 
Ambiental 

Tranquilidade 
Ambiental 

Transcendência      
Ambiental 

Sociocultural Alívio 
Sociocultural 

Tranquilidade 
Sociocultural 

Transcendência 
Sociocultural 

Fonte: Adaptada de Kolcaba, 2003 

Contextualizada a teoria, importa salientar os conceitos meta paradigmáticos defendidos 

por Kolcaba (2003):  
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✓ Enfermagem- é a apreciação deliberada das necessidades de conforto, a conceção das 

medidas de conforto para abordar essas necessidades e a apreciação dos níveis de con-

forto, após a implementação.  

✓ Doente- destinatário dos cuidados, podem ser indivíduos, famílias, instituições ou co-

munidades que necessitem de cuidados de saúde. 

✓ Ambiente- qualquer característica do doente, família ou instituições que podem ser ma-

nuseados pela enfermeira ou pelos familiares mais próximos para melhorar o conforto. 

✓ Saúde é o funcionamento adequado, conforme definido pelo doente, família ou comuni-

dade. 

O principal impulso da teoria, segundo Kolcaba (2003), é incrementar na enfermagem 

uma prática cada vez mais centrada nas necessidades do doente. O aprofundar do 

conhecimento deste conceito, que apesar de não ser novo, carece de consistência científica na 

nossa prática de cuidar, pelo que o enfermeiro especialista pode desempenhar uma função 

importante facilitando a incrementação no desenvolvimento da aplicação prática.  
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SERVIÇO 

 

 

No âmbito da UC Estágio Final, incorporado no ramo de investigação Segurança e 

Qualidade de Vida, emergiu a necessidade de desenvolvermos um PIS na área da Crioablação 

Cardíaca, com o objetivo de adquirir e desenvolver competências de investigação, 

concomitantemente com a incrementação de competências clínicas, acarretando 

simultaneamente ganhos na qualidade e segurança dos cuidados prestados à PSC. 

A linha orientadora para o desenvolvimento do PIS foi a metodologia de projeto. Segundo 

o dicionário da língua portuguesa, projeto é “aquilo que alguém planeia ou pretende fazer” 

(Dicionário Priberam, s.d.). Não é mais que uma conceção, um esboço daquilo que se pretende 

atingir. Para Ruivo et al, (2010, p. 3) “etimologicamente, o termo projeto deriva do latim: 

projectare - que significa lançar para a frente, atirar e terá surgido pela primeira vez no século 

XV”. 

Segundo Campos, Faria & Santos, (2010, p. 20): 
“Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Envolve o raciocínio (a razão) e, 
portanto, pode-se entender que o planejamento é um cálculo (racional) que precede 
(antes) e preside (durante e depois) a ação. É um cálculo sistemático que articula a 
situação imediata e o futuro, apoiado por teorias e métodos”. 

A ideia de projeto segundo Almeida (2002) é própria do ser humano, da sua maneira de 

pensar em algo que deseja tornar real, portanto o projeto é indissociável do sentido da ação. 

Projetam, portanto, como afi rma Machado (20 16) “todos os que estão vivos, 

todos os que antecipam cursos de ação, os que concebem transformações de 

situações existentes em outras imaginadas e preferidas, elegendo metas a serem 

perseguidas, tanto em termos pessoais quanto em termos coletivos” (pp. 13-14). 

As palavras de Barbier (1993, p. 52) salientam de forma precisa o que 

anteriormente se afirmou: "O projeto não é uma simples representação do futuro, do 

amanhã, do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um 

possível a transformar em real, uma ideia a transformar em acto".
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Este projeto de intervenção assenta numa metodologia onde o foco é colocado num 

problema real, identificado no contexto de atuação clínica e na posterior implementação de 

estratégias que se revelem eficazes na resolução desse mesmo problema. Optar por esta 

metodologia implica a realização de pesquisa teórica, análise e resolução de problemas 

verificados no contexto da intervenção. Assim, aquilo que esta abordagem possibilita é o 

desenvolvimento de práticas baseadas e fundamentadas na evidência (Ruivo et al., 2010).  

Segundo Guerra (1994, p. 4), a Metodologia de Projeto “é um conjunto de operações 

explícitas que permitem produzir uma representação antecipada e finalizante de um processo 

de transformação do real”. 

A metodologia de trabalho de projeto exige uma relação estreita entre os aspetos que estão 

descritos na teoria e a prática. Esta articulação permite o desenvolvimento de um projeto de 

intervenção que possibilita o diagnóstico de um problema real, recorrendo a uma metodologia 

científica capaz de permitir a caracterização de uma situação, sendo o ponto de partida para a 

implementação de um projeto de intervenção baseado em evidência científica, planeado e em 

que a sua execução é alvo de avaliação da sua eficácia.  

Leite & Santos (2004) afirmam que optar por este tipo de pesquisa temática na prática 

clínica e/ou na resolução de um problema identificado é uma forma de introduzir uma dinâmica 

integradora e que estabelece pontos de contacto entre os marcos teóricos e a prática. Os autores 

acrescentam ainda a influência bidirecional que existe entre teoria e prática, não existindo uma 

separação entre o saber e o saber fazer.  

A articulação entre teoria e prática integra conhecimentos adquiridos e gera a aquisição de 

novos conhecimentos e experiências. Assim, se através da componente prática os profissionais 

humanizam e socializam o saber; a componente teoria ajuda a ultrapassar as barreiras do senso 

comum permitindo um aprofundamento do saber. 

Para Guerra (1994, p. 5)  
“O Trabalho de Projeto cria uma pedagogia de aprendizagem, em oposição à 
pedagogia de ensino que se insere numa pedagogia tradicional. Pressupõe um novo 
conceito de aprendizagem, em que o aluno é considerado um agente dinâmico, 
criador, suscetível de construir o seu processo de conhecimentos, com base numa 
relação dialógica – responder-questionar”.  
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A reunião com o enfermeiro supervisor e enfermeira em funções de chefia, permitiu-nos ter 

um conhecimento aprofundado dos problemas e  d i f i c u l d a d e s  existentes no serviço, 

tendo resultado daí a proposta de desenvolver um PIS denominado “Cuidados de Enfermagem 

ao doente submetido a Crioablação Cardíaca”, de forma a definir e uniformizar o processo 

de atuação e cuidados ao doente submetido a este procedimento. 

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

 

A primeira etapa inerente à metodologia de projeto centra-se no diagnóstico de situação. 

Esta etapa é caracterizada pela elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema 

identificada. Espera-se que seja desenvolvido um modelo capaz de descrever a realidade sobre 

a qual se pretende atuar e mudar e os problemas que se pretendem resolver (Ruivo et al., 

2010). 

Quando pretendemos desenvolver um projeto direcionado para os cuidados de saúde, o 

fator principal a ter em conta, são as necessidades dos doentes a quem prestamos cuidados. 

Necessidades essas, que em realidade representam também necessidades dos serviços, e é a 

partir daí que devemos delinear estratégias e centrar todas as nossas ações a serem 

desenvolvidas, com o propósito de resolver o problema identificado. 

O diagnóstico de situação assume uma particular importância, uma vez que ele constitui a 

base na qual o projeto se vai desenvolver. É nesta fase que o problema é identificado e se reúne 

fundamentação para a necessidade de atuação e da respetiva mudança pretendida.  

Esta avaliação de diagnóstico de situação é, então, o momento no qual se definem os 

problemas de forma quantitativa ou qualitativa, onde se estabelecem prioridades de intervenção 

e se associam causas prováveis. Numa fase posterior, são definidos os recursos necessários para 

responder às necessidades identificadas e o grupo de intervenientes. Esta etapa carece de uma 

boa recolha de informação de natureza objetiva e qualitativa (Ruivo et al., 2010). 

Assim sendo, para o diagnóstico de situação foram realizadas na primeira semana de 

estágio na UCIC entrevistas não estruturadas ao enfermeiro supervisor e à enfermeira em   
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funções de chefia, que verbalizaram sentir necessidade de definir diretrizes de forma a 

uniformizar os cuidados a serem prestados aos doentes que iriam ser submetidos a Crioablação 

Cardíaca, pelo facto de ser um procedimento relativamente novo, cujo início se deu em julho 

de 2019, com a realização de 30 procedimentos até finais de novembro de 2021. 

Importa salientar que é impreterível padronizar os cuidados de enfermagem e serem 

desenvolvidas linhas orientadoras baseadas na evidência, que suportem a tomada de decisão 

dos enfermeiros na perspetiva da melhoria continua dos cuidados prestados. 

Com base nas entrevistas exploratórias não estruturadas realizadas durante a primeira 

semana de estágio a alguns elementos da equipa, onde se abordou a pertinência e possível 

exequibilidade do tema, comprovámos que na generalidade a equipa partilhava os mesmos 

receios que a chefia, e o feedback obtido através de ideias e sugestões foi muito encorajador, 

facto que nos deu alento para enfrentar os desafios que pudessem surgir. 

Paralelamente às entrevistas exploratórias não estruturadas, como escora à identificação e 

validação do problema/necessidade, foi concebida uma análise SWOT1 (Tabela 4), uma das 

abordagens habitualmente utilizadas para o planeamento estratégico (Kodolitsch et al, 2015; 

Ruivo et al., 2010).  

A análise SWOT “consiste num exercício de disposição por quadrante das debilidades, das 

ameaças (factores negativos), das forças e das oportunidades (factores positivos). Tal, é 

percebido com base numa determinada circunstância e por parte de um grupo concreto” (Santos 

Sobreiro & Calca, 2007, p. 6).  

                                                             
1 Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Kodolitsch et al, 2015; Ruivo et al., 2010) 
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Tabela 4: Análise SWOT 

FATORES INTERNOS 
FA

TO
RE

S 
PO

SI
TI

VO
S 

Forças (S) Fraquezas (W) 

FATORES NEGATIVOS 

• Equipa multidisciplinar recetiva e moti-
vada para a melhoria da qualidade dos 
cuidados; 

• Enfermeira responsável do serviço 
disponível para a introdução de novos 
projetos; 

• Ausência de normas ou protocolos acerca 
dos Cuidados de enfermagem ao doente 
submetido a Crioablação Cardíaca; 

• Disponibilidade da Enfermeira Coor-
denadora do Gabinete da Qualidade e da 
responsável pelo Gabinete de Comuni-
cação; 

• Ausência de custos para a elaboração do 
projeto. 

• Rotatividade dos elementos da equipa na 
UCIC vs enfermaria; 
 

•  

• Desmotivação e cansaço da equipa de 

enfermagem devido á situação pandé-

mica; 

• Falta de incentivos à participação nas 

ações formativas; 

• Ausência de normas ou protocolos acerca 

dos Cuidados de enfermagem ao doente 

submetido a Crioablação Cardíaca. 

 

Oportunidades (O) Ameaças (T) 
 
 • Melhoria da qualidade dos cuidados; 

• Otimização dos cuidados de 
enfermagem ao doente submetido a Cri-
oablação Cardíaca; 

• Incentivo à prática baseada em evidên-
cias; 

• Posssibilidade de elaborar norma 
 

• Equipa de enfermagem muito experiente 
podendo haver resistência à mudança de 
comportamentos. 

• Situação pandémica e alteração frequente 
das diretrizes. 

 
 

FATORES EXTERNOS 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com esta análise foram descritas as variáveis e elementos, externos e internos, 

positivos e negativos, que de alguma forma poderiam influenciar o processo de 

desenvolvimento do PIS. Esta análise revelou ainda ser bastante importante e útil, pois 

permitiu-nos definir objetivos pragmáticos e realistas, bem como planear atividades exequíveis.  

Por conseguinte, face ao  exposto  aferimos como problema a ausência, e necessidade 

de criação e operacionalização de uma norma de cuidados ao doente submetido a Crioablação 

Cardíaca, pelo que nos propusemos à elaboração da mesma, assim como de um folheto 

informativo para entregar ao doente aquando do internamento.  
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Constatadas as necessidades prementes do serviço, procedemos à definição dos objetivos. 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

 

Segunda etapa da metodologia de projeto, a definição de objetivos constitui-se como a 

pedra basilar indispensável à planificação e desenvolvimento do mesmo, os quais devem refletir 

os resultados que se pretendem alcançar (Ruivo et al., 2010). 

Segundo Imperatori & Giraldes (1993, p. 79) citando Tavares, a definição de objetivos é 

“o enunciado de um resultado desejável e tecnicamente exequível da evolução de um problema 

que altera, em princípio, a tendência de evolução natural desse problema, traduzido em termos 

de indicadores de resultado ou de impacto”. 

Por conseguinte, com base no problema identificado e na necessidade evidênciada pelo 

serviço, definimos como objetivo geral: 

- Uniformizar intervenções de enfermagem no cuidado ao doente submetido a Crioablação 

Cardíaca.  

De forma a permitir maior exequibilidade ao objetivo geral, definem-se os objetivos 

específicos. Estes são “indicadores de conhecimentos e aptidões que os formandos devem 

adquirir ao longo do seu processo formativo” (Ruivo et al., 2010, p. 18).  

Formulámos os seguintes objetivos específicos: 

1. Aprofundar conhecimentos sobre Crioablação Cardíaca; 

2. Construir norma de atuação ao doente submetido a Crioablação Cardíaca; 

3. Formar a equipa de enfermagem na área da Crioablação Cardíaca; 

4. Divulgar a norma de atuação ao doente submetido a Crioablação Cardíaca; 

5. Divulgar o folheto informativo elaborado sobre o procedimento Crioablação Cardíaca. 
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3.3. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

 

 

Finalizado o diagnóstico de situação e definido os objetivos, segue-se o planeamento do 

projeto; uma etapa na qual é feita uma planificação do esboço do projeto, identificam-se os 

recursos disponíveis e apontam-se as limitações que poderão condicionar o desenvolvimento 

do trabalho proposto. É nesta fase que são, também, definidas as atividades que serão 

implementadas e os elementos do grupo que ficarão responsáveis pelas mesmas. De forma a 

garantir a qualidade do projeto são, ainda, definidos os métodos e as técnicas de pesquisa e o 

respetivo cronograma (Ruivo et al., 2010). 

A etapa de execução contempla a consecução do que foi planeado, através da concretização 

das atividades e estratégias previamente concebidas. Esta é uma fase fundamental de todo o 

projeto e que assume uma importância significativa para o(s) envolvido(s) no projeto. Esta 

importância advém do facto de, nesta etapa, ser possível realizar num contexto prático as 

práticas e as ações planeadas (Ruivo et al., 2010). 

É importante que o(s) participante(s) estejam cientes de que poderão surgir alterações ao 

plano de trabalho definido. Por vezes, há discrepâncias entre a investigação teórico-prática e 

aquilo que a realidade de trabalho oferece. Cabe ao responsável desenvolver formas eficazes de 

responder aos imprevistos e dificuldades com os quais se poderá confrontar para que os 

objetivos definidos possam ser alcançados.  

Ruivo e colaboradores (2010) referem que se acontecerem alterações ao plano previamente 

delineado, estas devem ser analisadas criticamente de forma que sejam implementadas medidas 

de recuperação, e de modo a não comprometer os objetivos do projeto. 

De acordo com o supramencionado, e pela observância de uma patente relação causal entre 

as etapas do planeamento e execução, a abordagem destas duas etapas será efetuada em 

simultâneo. 

Sustentado neste enquadramento, após uma primeira apreciação p r e l i m i n a r  e vali-

dação positiva por parte do enfermeiro supervisor e enfermeira em funções de chefia, efetuá-

mos uma reunião com a Professora Orientadora para lhe dar conhecimento do projeto,  
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tendo a mesma validado a temática e as intervenções propostas. Posteriormente foi efetuado 

pedido de autorização de elaboração e implementação do projeto ao Conselho de Administração 

[CA], tendo sido autorizado (Apêndice A). Todos estes trâmites formais são necessários, pois 

como nos diz Nunes (2020, p. 30) “A realização de um trabalho académico numa instituição 

tem de estar devidamente autorizado, ou seja, por quem tem a responsabilidade e a representa-

ção da organização”.  

Concomitantemente, foi preenchida e enviada ao Instituto Politécnico de Beja declara-

ção de aceitação de anteprojeto, tendo o parecer sido favorável á prossecução do projeto 

(Anexo B). 

Foi construido um cronograma (Apêndice B), onde consta a calendarização e programação 

das atividades a desenvolver em cada uma das fases da metodologia de projeto r e s p e c t i -

v a m e n t e , e adaptado conforme as necessidades. 

No decurso da elaboração do cronograma do PIS, foram levados em linha de conta os 

meios, recursos disponíveis e a data limite do estágio final. Assim, o PIS foi planeado para 

um período de 18 semanas, tempo de duração do estágio final. 

De seguida, l e v a r e m o s  a  c a b o  u m a  descrição das estratégias e atividades a 

desenvolver, em conjunto com os recursos necessários e os indicadores de avaliação intrínse-

cos a cada objetivo específico traçado.  

Objetivo Específico 1. 
 
Aprofundar conhecimentos sobre Crioablação Cardíaca; 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 

- Pesquisa bibliográfica baseada na mais recente evidência ciêntifica sobre a temática da Crio-

ablação Cardíaca; 

- Pesquisa bibliográfica acerca das intervenções, cuidados e procedimentos de Enfermagem ao 

doente submetido a Crioablação Cardíaca; 

- Efetuar resenha histórica sobre a Crioablação no Hospital campo de estágio. 
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Recursos materiais e humanos utlizados: Bibliografia de diversas fontes, nomeadamente 

em bases de dados eletrónicas, entre elas destacam-se a PubMed, Clinical Key, Sage e B-on, 

sites eletrónicos da OE e DGS. Simultaneamente, efetuámos também pesquisa na biblioteca do 

Instituto Politécnico de Beja e na biblioteca do hospital da margem sul, onde pesquisámos 

artigos de revistas científicas, que abordassem a temática. Computador; acesso à internet; 

enfermeiro supervisor; docente orientador. 

 

Indicadores de Avaliação: Elaboração de um portfolio com as últimas guidelines sobre a temá-

tica abordada, para ficar dísponivel em dossier no serviço, para consultas futuras, cujo índice 

está presente no Apêndice C. 

Dando cumprimento ao objetivo supracitado, foi desenvolvida uma pesquisa biblio-

gráfica, nas fontes anteriormente referidas, para um conhecimento mais cabal da temática base-

ado na evidência mais recente, pois como nos diz Apóstolo (2017, p. 6) “A adoção da PBE tem 

potencial para melhorar a qualidade dos cuidados e os resultados nos utentes”. Complementar-

mente, consultámos recomendações emanadas por entidades de referência no cuidado ao doente 

cardíaco (ESC, Sociedade Portuguesa de Cardiologia), assim como outros estudos considerados 

pertinentes sobre a temática. 

 

Objetivo Específico 2. 

 

Construir norma de atuação ao doente submetido a Crioablação Cardíaca; 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 

- Realização de pesquisa bibliográfica e consulta do modelo em utilização na instituição para a 

elaboração de normas/procedimentos/instruções de trabalho; 

- Elaboração da norma “Cuidados de Enfermagem ao doente submetido a Crioablação 

Cardíaca” (Apêndice D); 

- Discussão da norma com o enfermeiro supervisor, enfermeira em funções de chefia, docente 

de referência, enfermeira coordenadora do gabinete da qualidade e responsável do gabinete de 

comunicação e marketing; 

- Integração das sugestões recolhidas; 

- Submissão da norma ao gabinete da qualidade para aprovação;  
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- Submissão da norma ao CA para aprovação; 

- Formulação da versão f i n a l  da norma a ser apresentada à p o s t e r i o r i  à  equipa 

de enfermagem; 

- Implementação da norma. 

Esta norma foi construída de acordo com o modelo em vigor na instituição, e nela estão 

contempladas as definições de FA, Ablação Cardíaca, Crioablação Cardíaca e tipos de 

Crioablação. Fazem parte também da norma, a definição de responsabilidades dos elementos 

da equipa multidisciplinar, assim como aqueles que constituem o seu core business que são os 

cuidados ao doente, post e pré Ablação Cardíaca. 

 

Recursos materiais e humanos utlizados: Bibliografia diversa; internet; computador; 

enfermeiro supervisor; enfermeira em funções de chefia; enfermeira responsável pelo gabinete 

da qualidade; responsável do gabinete de comunicação e marketing; docente orientadora. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final da norma de atuação “Cuidados de 

Enfermagem ao doente submetido a Crioablação Cardíaca”, aprovada pelo enfermeiro 

supervisor; pela enfermeira em funções de chefia; pela enfermeira responsável pelo gabinete da 

qualidade, todavia carece aínda de aprovação pelo CA. 

Para prosecução deste objetivo, e tomando como ponto de partida a pesquisa bibliográfica 

efetuada e o modelo de elaboração de normas vigente na ULS, foi construída uma proposta de 

norma de actuação.  A p ó s  a  s u a  c o n c l u s ã o , esta foi discutida em reunião com o 

e n f e r m e i r o  s u p e r v i s o r ;  e n f e r m e i r a  e m  f u n ç õ e s  d e  c h e f i a  e  

e n f e r m e i r a  r e s p o n s á v e l  p e l o  g a b i n t e  d a  q u a l i d a d e ,  e  f o r a m  

i n t e g r a d a s  t o d a s  a s  c o r r e ç õ e s  e  s u g e s t õ e s  e m a n a d a s  d e s s a  

r e u n i ã o .  

 

Objetivo Específico 3: Formar a equipa de enfermagem na área da Crioablação Cardíaca; 

Objetivo Específico 4: Divulgar a norma de atuação ao doente submetido a Crioablação 

Cardíaca; 

Objetivo Específico 5: Divulgar o folheto informativo elaborado, sobre o procedimento da 

Crioablação Cardíaca, que será distribuido aos doentes aquando do internamento. 
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Optámos por agrupar e apresentar em conjunto os objetivos acima mencionados, porquanto 

as atividades e estratégias delineadas para a consecução dos mesmos foram concebidas e desen-

volvidas simultaneamente. 

 

Atividades e Estratégias delineadas: 

- Elaboração de um plano de sessão do momento formativo (Apêndice E); 

- Elaboração de uma apresentação em PowerPoint para o momento formativo (Apêndice F); 

- Discussão dos temas a abordar na formação com o enfermeiro supervisor; enfermeira em 

funções de chefia e docente de referência; 

- Integração das sugestões recolhidas; 

- Disponibilização de uma pen-drive com o momento formativo em formato PowerPoint e 

vídeo, para consulta dos profissionais logo que considerem oportuno; 

- Construção e aplicação de um questionário para avaliação da aquisição de conhecimentos, 

após sessão de formação e previamente construído para o efeito (Apêndice G); 

- Construção e aplicação de um questionário para avaliação da sessão e formador, após sessão 

de formação e previamente construído para o efeito (Apêndice H); 

- Elaboração do folheto informativo sobre Crioablação Cardíaca (Apêndice I); 

- Discussão do folheto com o enfermeiro supervisor; enfermeira em funções de chefia; docente 

de referência; enfermeira coordenadora do gabinete da qualidade e responsável do gabinete de 

comunicação; 

- Submissão do folheto ao gabinete da comunicação e marketing para aprovação; 

- Apresentação à equipa de enfermagem em momento formativo. 

 

Recursos materiais e humanos utlizados: Bibliografia diversa; internet; computador; pen-

drive; enfermeiro supervisor; enfermeira em funções de chefia; enfermeira responsável pelo 

gabinete da qualidade; responsável do gabinete de comunicação e marketing; docente 

orientadora. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação e divulgação da norma e folheto informativo a pelo 

menos 75% da equipa de enfermagem; que 75% da equipa de enfermagem demonstre 

conhecimentos acerca da Ablação Cardíaca. 
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Com o objetivo de transmitir conhecimento, divulgar a norma e folheto informativo, para 

posterior implementação, foi planeada uma sessão de formação. O planeamento da sessão de 

formação obedeceu a um plano de sessão que contemplou os objetivos, recursos necessários, 

métodos utilizados e o tempo previsto para a duração da sessão. Foi elaborado uma apresenta-

ção em diapositivos, com recurso ao programa Microsoft PowerPoint®, onde, aparte de uma 

sucinta contextualização da temática, foram explanados os objetivos, apresentados alguns da-

dos baseados em evidências que fundamentam a norma, assim como o folheto informativo. 

Antecedendo a apresentação, os diapositivos foram entregues ao enfermeiro supervisor, 

enfermeira em funções de chefia e docente orientadora para apreciação e efetuarem as 

alterações que ac ha s se m p er t ine nt e s .  

De realçar que a realização da formação decorreu em moldes completamente distintos, da-

queles que estávamos habituados, fruto da situação pandémica que atravessamos. Apesar de to-

das as contrariedades, nomeadamente, as necessidades de distanciamento, as regras e indicações 

emanadas pela DGS relativamente a reuniões de carácter não obrigatório, ancorado nos recursos 

disponíveis, foi-nos possível apresentar e avaliar o projeto, como planeado. 

 

 

3.4. AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

 

A avaliação é uma etapa essencial do PIS. É um comportamento que deverá ser 

considerado ao longo de toda a implementação do plano definido, uma vez que, é esta 

avaliação que permitirá adequar as intervenções aos objetivos definidos, possibilitará 

identificar as limitações que possam decorrer durante o processo e analisar a forma de 

responder a possíveis imprevistos. No fundo, esta é uma das características da Metodologia de 

Projeto, que permite uma “retroacção com vista a facilitar a redefinição da análise de situação, 

a reelaboração dos objetivos, acção e selecção dos meios, bem como a análise dos resultados” 

(Ruivo et al., 2010, p. 24). 

Nesta conjuntura, a avaliação de um projeto requer uma verificação da concretização dos 

objetivos definidos previamente (Ruivo et al., 2010).  
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A par da avaliação, é importante considerar a divulgação do projeto e dos resultados 

obtidos, necessidade fundamental na área da saúde. Partindo de um problema ou de uma 

necessidade identificada, o PIS oferece condições para que se promova o desenvolvimento dos 

profissionais de saúde e para a melhoria dos serviços prestados à pessoa em situação crítica, 

onde as práticas baseadas em evidência são integradas no contexto de cuidados (Ruivo et al., 

2010). 

Desta forma, procederemos á análise dos objetivos, das atividades e estratégias a eles 

vinculados recorrendo aos indicadores previamente definidos. 

Objetivo Específico 1. 
 
Aprofundar conhecimentos sobre Crioablação Cardíaca; 

 

Indicadores de Avaliação: Elaboração de um portfolio com as últimas guidelines sobre a temá-

tica abordada, para ficar dísponivel em dossier no serviço, para consultas futuras. 

As estratégias adoptadas, em prol de um enriquecimento pessoal, possibilitaram a conso-

lidação de conhecimentos sobre FA, a aquisição de conhecimentos sobre Crio -

ablação Cardíaca e quais os cuidados de enfermagem a prestar aos doent es sub-

metidos a este procedimento, assim como permit iram a elaboração de um portfolio 

com as últimas guidelines sobre esta temática. 

O caminho percorrido para este enriquecimento, viria a tornar-se um dos pilares para a 

concretização dos restantes objetivos, pois foi através da pesquisa bibliográfica efetuada que 

pudemos traçar o nosso caminho baseado na evidência. 

Segundo Craig & Smyth,  
“«Baseado na evidência» é um dos mais usados e, talvez, o menos compreendido 
adjectivo dos cuidados de saúde de hoje. (…) termos como «prática baseada em 
evidência» estão a tornar-se cada vez mais generalizados (…). Os enfermeiros, o 
maior grupo profissional que presta cuidados de saúde, têm estado na vanguarda ao 
reconhecer a necessidade de identificar, avaliar e aplicar a melhor evidência na sua 
prática clínica” (2004, p. 14). 

Esta fase viria a revelar-se determinante, pois o  Kno w-How adqu ir ido  e o s  

contributos q u e  r e c e b e m o s  d o s  c o l e g a s  f o r a m  p e ç a s  c h a v e  p a r a  o   
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d e s a b r o c h a r  d o  p r o j e t o ,  c o n v i c t o s  q u e  o  f u t u r o  s e r i a  

p r o m e t e d o r  n o  q u e  c o n c e r n e  á  i m p l e m e n t a ç ã o  d o  m e s m o .   

Face ao explanado, e tendo em conta os indicadores de avaliação planeados, consideramos 

ter atingido este objetivo específico. 

 

Objetivo Específico 2. 

 

Construir norma de atuação ao doente submetido a Crioablação Cardíaca; 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação da proposta final da norma de atuação “Cuidados de 

Enfermagem ao doente submetido a Crioablação Cardíaca”, aprovada pelo enfermeiro 

supervisor; pela enfermeira em funções de chefia; pela enfermeira responsável pelo gabinete da 

qualidade, todavia carece aínda de aprovação pelo CA. 

Como precedentemente referido no ponto 3.3., as estratégias delineadas possibilitaram a 

elaboração da norma. A avaliação do procedimento iniciou-se desde a sua génese, pois ao ser 

constantemente revisto e debatido com o enfermeiro supervisor, enfermeira em funções de 

chefia e por alguns enfermeiros do serviço que se mostraram sempre muito solícitos, 

contribuindo com opiniões e sugestões, permitiu-nos fazer uma constante avaliação do trabalho 

desenvolvido, e por conseguinte realizar os ajustes necessários ao PIS e aos objetivos a que nos 

propusemos inicialmente. 

Findada a sua construção, e uma vez autorizada pelo enfermeiro supervisor; pela enfer-

meira em funções de chefia e pela enfermeira responsável pelo gabinete da qualidade, a mesma, 

foi submetida ao CA pela enfermeira da qualidade para posterior aprovação e implementação. 

Importa salientar que o envio do documento, para aprovação por parte do CA, foi efetuado 

pela enfermeira responsável pelo gabinete da qualidade, d e  f o r ma  a  c u mp r i r  o s  t r â -

m i t e s  b u r o c r á t i c o s  l e g a i s  e m v ig o r  na  in s t i t u i ç ã o , uma vez que a aprova-

ção pelo CA depende da anuência do gabinete da qualidade. 

Por conseguinte, consideramos ter atingido o objetivo a que nos propusemos.  
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Objetivo Específico 3: Formar a equipa de enfermagem na área da Crioablação Cardíaca; 

Objetivo Específico 4: Divulgar a norma de atuação ao doente submetido a Crioablação 

Cardíaca; 

Objetivo Específico 5: Divulgar o folheto informativo elaborado, sobre o procedimento da 

Crioablação Cardíaca, que será distribuido aos doentes aquando do internamento. 

 

Indicadores de Avaliação: Apresentação e divulgação da norma e folheto informativo a pelo 

menos 75% da equipa de enfermagem; que 75% da equipa de enfermagem demonstre 

conhecimentos acerca da Ablação Cardíaca. 

Aspirando ao cumprimento dos objetivos supracitados, no planeamento inicial constava 

a realização de uma sessão de formação, para a divulgação, discussão e apresentação do 

projeto, norma e folheto informativo. Contudo face aos constrangimentos derivados do período 

pandémico que atravessamos, e de forma a respeitar as indicações emanadas da tutela, a sessão 

não se realizou de forma presencial, e tivemos que encontrar outras alternativas.  

Vivemos hoje uma realidade no mundo que nos obriga a estar constantemente em 

adaptação. A formação não é exceção, e consequentemente aqueles que eram os moldes 

normais de realizar sessões de formação, bem como as suas avaliações, tiveram que sofrer 

alterações e serem adaptadas ás exigências desta nova realidade. 

Assim, e de forma a respeitar quer os profissionais, quer as indicações impostas pela tutela, 

o PIS foi dado a conhecer à equipa de enfermagem através de uma sessão com apresentação em 

PowerPoint e outra sob o formato de vídeo, inseridos numa pen-drive cedida ao serviço, com a 

duração de aproximadamente 15 minutos, complementada com faixas de áudio correspondentes 

a cada slide, assim como os dados do formador para contacto posterior caso se revelasse 

necessário.  

Por conseguinte, estas ferramentas tecnológicas possibilitaram que apesar das restrições 

impostas, todos pudessem ter acesso à formação. Este formato de formação assegura que os 

profissionais possam aceder á mesma a qualquer hora permitindo assim que, apesar do cansaço 

que sentem, não percam a motivação e lhes seja permitido fazer a sua gestão de tempo e 

formação de forma autónoma e individual. A realização de formação profissional contínua,  
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que proporcione o desenvolvimento de competências e capacidades de toda a equipa, é 

imprescindível para que possam caminhar juntos na procura de cuidados de excelência. 

De acordo com o regulamento de competências comuns do enfermeiro especialista, é ele 

que: 
“Atua como formador oportuno em contexto de trabalho. Diagnostica necessidades 
formativas. Gere programas e dispositivos formativos. Favorece a aprendizagem, 
a destreza nas intervenções e o desenvolvimento de habilidades e competências 
dos enfermeiros. Avalia o impacto da formação” (OE, 2019a, p. 4749). 

A avaliação da aquisição de conhecimentos e da sessão foi efetuada pela equipa através do 

preenchimento de um questionário, que foi disponibilizado em suporte papel e ficou numa pasta 

no serviço, por sugestão do enfermeiro supervisor, uma vez que, nem todos os elementos da 

equipa dominam as novas tecnologias. Esse questionário, para além da avaliação dos 

conhecimentos adquiridos avaliava nomeadamente a pertinência da temática, clareza dos 

conteúdos, definição de objetivos, qualidade de exposição, bem como a prestação do formador. 

Até ao dia 6 de novembro (data final do estágio) foram obtidas 15 respostas ao questionário, 

das quais se extraíram os seguintes dados como mais relevantes e foram construídos os gráficos 

seguintes para uma melhor compreensão: 

Gráfico 1: Frequência da formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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TOTAL FALSO VERDADEIRO

Dos dados obtidos pudemos constatar que o interesse e a vontade de participar neste 

projeto, por parte dos enfermeiros do serviço foi muito boa, com uma taxa de adesão á formação 

de 83% (15 elementos), encarando este momento como pertinente para a aquisição e otimização 

de conhecimentos a aplicar á sua prática diária, na constante procura de cuidados de excelência. 

A avaliação da aquisição de conhecimentos dos elementos que visualizaram a sessão foi 

efetuada com base em 5 questões de verdadeiro ou falso, onde se abordavam os aspetos 

considerados mais pertinentes da temática abordada. 

 

Tabela 5: Descrição das questões colocadas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 2: Aquisição de conhecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Questões Verdadeiro Falso 
Em 1980 realiza-se a primeira ablação com cateter  X 
Uma das vantagens da crioablação é a possibilidade de reverter a 
cauterização até aos -30ºC X 

 
A crioablação é uma técnica segura e eficaz X  
A crioablação causa menos dor e desconforto em comparação com a 
radiofrequência X 

 
O efeito adverso menos comum na crioablação é a lesão do nervoso 
frénico  

X 
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Da análise do gráfico pudemos aferir que apenas nas questões nº 2 e 5 não houve 100% de 

respostas corretas, contudo, no cômputo geral todas as respostas ultrapassaram os 75% que nos 

tínhamos proposto atingir. De acordo com os resultados obtidos concluímos que as estratégias 

adotadas para cumprimento do objetivo a que nos propusemos afiguram-se adequadas. 

 

Gráfico 3: Avaliação da Formação/Formador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Analisando o gráfico anterior sobre a avaliação da sessão/formador, constatamos que dos 

15 enfermeiros que visualizaram a formação, todos a consideraram pertinente e bem construída, 

com conteúdos claros e objetivos bem definidos. Consideraram também que a formação foi 

realizada por um formador com domínio de conhecimentos suficientes acerca da Crioablação 

Cardíaca e cuidados a prestar ao doente. 

Ao assistirmos ao procedimento, in-loco, de Crioablação Cardíaca a doentes com FA, 

tomámos conhecimento que os enfermeiros da Unidade Técnicas Minimamente Invasivas 

[UTMI] há muito se encontravam a desenvolver a mesma norma direcionada aos cuidados intra-

sala. A posterior articulação entre nós acabou por se revelar de extrema importância pois 

permitiu, debater e congregar ideias com um único objetivo, o de cimentar procedimentos. 
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Neste momento, apesar da norma se encontrar em processo de homologação por parte do 

CA, como já foi afirmado anteriormente, relatos dos colegas dão conta que já colocam em 

prática as indicações decorrentes do procedimento. 

O folheto informativo foi apresentado à equipa no decorrer da sessão, e pode ser consultado 

na página da Intranet da instituição. 

A divulgação do trabalho reflete-se de grande importância, pois só assim é possível 

continuar a melhorar a prática diária, com a disseminação do conhecimento produzido. Como 

nos dizem Ruivo et al., (2010, p. 31) cingindo-se à área da saúde, “A divulgação dos resultados 

de um projecto nesta área possibilitará que os clientes tenham conhecimento dos esforços 

realizados pela instituição na melhoria dos cuidados, fornece informação científica aos clientes 

e a profissionais, servindo de exemplo para outros serviços e instituições”. 

Por consequência, a formulação do presente relatório, coadjuvado pela sua discussão 

pública e publicação em repositório, releva-se numa forma de divulgação do PIS desenvolvido. 

Face ao supracitado, baseando-nos na adesão à visualização da formação e ao continuum 

contributo dos enfermeiros do serviço, consideramos que atingimos os objetivos específicos a 

que nos propusemos. 

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONSTRANGIMENTOS DO PROJETO 

 

 

Aquando da elaboração do PIS, foram delineadas e desenvolvidas estratégias na procura 

de cuidados de excelência, com o objetivo da melhoria da segurança e da qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados à pessoa em situação crítica.  

Por último identificámos os constrangimentos passiveis de acontecer. Como grande óbice, 

fruto da situação pandémica que vivemos, foi o cansaço dos profissionais de saúde desta 

unidade, que se poderia repercutir na diminuta assertividade e indisponibilidade por parte 

destes. Contudo, apesar de ser notório o cansaço evidenciado, estiveram sempre presentes 

quando solicitado. Outro dos constrangimentos foi a necessidade de distanciamento e as   
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diretrizes da DGS nomeadamente no que diz respeito a reuniões de carácter não obrigatório, 

que levou a que fosse necessária uma adaptação no modelo de formação.  

Face ao caminho percorrido, é um dado adquirido, que nos é possível afirmar que a 

elaboração deste projeto e de todo o processo que o precedeu permitiu a aquisição de diversas 

competências comuns do enfermeiro especialista, competências específicas do enfermeiro 

especialista em EMC e de mestre. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE  

COMPETÊNCIAS 

 

 

No decurso deste quarto capítulo será efetuada uma descrição, análise e reflexão das 

atividades desenvolvidas durante o Estágio Final, tendo em vista a aquisição das competências 

comuns do enfermeiro especialista, das competências específicas do EEEPSC e das 

competências de mestre. 

O Modelo de aquisição de competências de Dreyfus adaptado aos cuidados de enfermagem 

define cinco níveis de competências na prática clínica de enfermagem: Iniciado, iniciado 

avançado, competente, proficiente e perito. Este nosso percurso formativo visou atingir o nível 

de perito na prestação de cuidados à PSC e sua família. 

A enfermagem “assenta num julgamento clínico, nos conhecimentos (que suportam a 

determinação das necessidades, diagnóstico, prescrição e avaliação) e na responsabilidade 

profissional” (Nunes, 2018, p. 13). O know-how em enfermagem abrange um leque de 

dimensões – o saber científico-técnico, a ética, a deontologia e a relação de ajuda/cuidado 

(Nunes, 2018). 

Profissionalmente, o enfermeiro distingue-se “pela sua formação e pela abordagem 

holística, num contexto multiprofissional de actuação, bem como pela orientação ética e 

deontológica do seu agir” (Nunes (2018, p. 13).  

Segundo a OE o EE é definido como o “Enfermeiro com um conhecimento aprofundado 

num domínio específico de Enfermagem, (...) que demonstram níveis elevados de julgamento 

clínico e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de competências especializadas relativas 

a um campo de intervenção” (2017b, p. 1). Por conseguinte, o enfermeiro especialista é 

possuidor das competências do enfermeiro de cuidados gerais, e de um conjunto de competências 

específicas adquiridas ao longo do seu percurso.
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De acordo com Patrícia Benner e a sua adaptação do Modelo de Dreyfus, alcançar o nível 

de perito é constituir-se como alguém que domina o conhecimento, que age de forma intuitiva 

por revelar uma compreensão da globalidade da situação (Benner, 2001). Este nível é atingido 

através de uma “aprendizagem experiencial” que realizada em “ambientes de alto risco requer 

o desenvolvimento de um sentido de estrutura moral e de responsabilidade” (Benner, 

Kyriakidis, & Stannard, 2011, p. 13). 

O exercício da prática de enfermagem desenvolve-se em contexto real pelo que Benner e 

colaboradoras (2011) advogam que os enfermeiros devem ser detentores de diversas 

capacidades que lhes possam permitir atuar de forma eficaz, atendendo à elevada complexidade 

da realidade. O percurso para aquisição de competências não se desenvolve exclusivamente 

com base na assunção de novos conhecimentos ou de competências técnicas, exigem por 

parte do profissional uma reflexão crítica (Benner, 2001). 

De acordo com Benner (2001), é preciso definir um campo de competências, com base num 

desenvolvimento longo e continuado, adquirindo, desenvolvendo e aperfeiçoando-se ao longo do 

tempo. Na perspetiva desta autora, as competências emergem de um conjunto de saberes que são 

adquiridos através da formação e reflexão das práticas, permitindo uma atuação mais adequada 

numa determinada situação, pressupondo um reconhecimento pelos seus pares e pela 

comunidade em geral. 

A assunção destas competências não se cinge ao avolumar de capacidades técnicas, exi-

gindo a integração de um manancial de conhecimentos, organizados “numa interligação entre 

conhecimento investigado e sistematizado -o conhecimento público, e os saberes da experiência, 

da intuição, da sensibilidade, da resposta imediata e altamente contextualizada - o conheci-

mento privado” (Queirós, 2016, p. 144). 

Sá-Chaves (2000, p. 104) define competência de uma forma simplista e objetiva “(…) acto 

de bem-fazer e de fazer bem (…)”. Esta conceção reflete um desempenho eficaz e eficiente, 

adequado ao meio e às circunstâncias em que se desenvolve a ação, tendo em conta o objetivo 

final da mesma e de todo o processo, alicerçada em saberes científicos e profissionais (Fonseca, 

2006). 
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Amaral & Figueiredo (2021, p. 4) definem competência como “um saber agir responsável, 

eficaz e reconhecido de uma pessoa perante uma situação, num determinado contexto 

profissional, sujeito a um sistema de avaliação”. 

Face ao citado em epígrafe pudemos inferir que a prática clínica representa um parâmetro 

importante no desenvolvimento de capacidades, competências e atitudes profissionais que não 

são suscetíveis de desenvolvimento em contexto teórico. É a confrontação entre o conhecimento 

e a prática que fomenta a assunção de um novo Know-how (Rua, 2011). 

Tomando em consideração o acima mencionado, é nossa opinião que a prática clínica 

constitui um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de competências. Por 

conseguinte, consideramos que pelo facto de exercermos a nossa prática clínica em contexto 

de urgência e emergência pré-hospitalar há 15 anos, incrementou o desenvolvimento de 

competências no âmbito do cuidado à Pessoa em Situação Critica. Fundado nesta premissa 

solicitámos creditação do primeiro estágio integrado no plano de estudos do presente curso 

de mestrado, cujo pedido foi deferido. 

Desta forma, neste capítulo do Relatório, propomo-nos a efetuar uma descrição, análise e 

reflexão do percurso percorr ido ao longo do  Estágio Final, que se revelou fulcral no 

desenvolvimento dos aportes teóricos adquiridos nas unidades curriculares precedentes, com o 

objetivo de adquirir e desenvolver as competências comuns do Enfermeiro Especialista 

elencadas no Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro (OE, 2019a), as competências espe-

cíficas do EEEPSC elencadas no Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho (OE, 2018), assim 

como as competências inerentes à aquisição do Grau de Mestre em Enfermagem, definidas no 

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

Assim sendo, o Mestre em enfermagem: 

“1- Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na supervisão 

dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; 

2- Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada 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; 



 
 

 
mar-22 | Página 67 

 

Cuidados de Enfermagem ao Doente Submetido a Crioablação Cardíaca 

 
4- Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da 

vida; 

5- Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais; 

6- Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares 

e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e 

da enfermagem em particular; 

7- Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade” (UE, 2015, p. 27). 

Antes de entrarmos concretamente no campo da descrição e análise reflexiva da aquisição 

de competências, importa salientar que, perante a transversalidade das competências de Mestre, 

supra descriminadas em estrita pendência com as competências comuns e específicas do 

EEEPSC, enveredámos por uma abordagem conjunta destas, sempre que se considerar 

conveniente e se justificar. 

 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA E  

COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

 

Consoante a sua área de especialização, os enfermeiros especia list as dispõem de 

um regulamento de competências específicas, contudo, existe um corpo de competências 

transversal a todos os especialistas e aplicáveis a todos os contextos da prestação de cuidados 

(OE, 2019a), sendo “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, 2019a, p. 4745). 

Estas competências assentam em quatro domínios, nomeadamente, o da responsabilidade 

profissional, ética e legal; o da melhoria contínua da qualidade; o da gestão de cuidados e 

do desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  
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Enfrentar diariamente problemas éticos exige, que se possua conhecimento e informação 

sobre leis, sensibilidade, saber ético, virtudes e experiência de vida (Vieira, 2007). 

Para darmos prosseguimento ao desenvolvimento desta competência, durante o Estágio 

Final, tornou-se condição sine qua non assentar a nossa práxis na prática baseada na evidência 

científica e nos documentos que regem a nossa conduta profissional, pelo que realizámos uma 

p r é v i a  revisão de documentos orientadores da prática de enfermagem, nomeadamente o 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] (OE, 2015b) e a 

Deontologia Profissional de Enfermagem (OE, 2015c), aonde se encontram plasmados os 

princípios éticos a que devemos atender, e que configuram toda a prática de enfermagem, com 

a perspetiva de antecipar algumas situações que pudessem ocorrer na prática diária, tendo em 

conta o novo contexto de prestação de cuidados em que iriamos estar inseridos, a UCIC. 

Num cenário mais abrangente, proveniente das responsabilidades civis e penais, consul-

támos também o código civil (República Portuguesa [RP], 2020), e o código penal em vigor 

(RP, 2019), os quais enquanto cidadãos estamos subjugados. 

Os aportes teóricos adquiridos pelos conteúdos abordados ao longo do mestrado, foram 

muito pertinentes. De salientar, os que foram abordados na UC de Epistemologia, Ética e 

Direito em Enfermagem, em conjunto com o trabalho realizado na UC EMC 1, referente à 

comunicação de más notícias, que visaram o desenvolvimento de conhecimentos e competências  

Competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal 

A1-  Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, 

agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

A2- Garante práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais. 

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. 
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no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal e nos permitiram desenvolver um 

espírito crítico, refletindo acerca das práticas quotidianas, aplicando os conhecimentos 

adquiridos, sustentando a tomada de decisões em princípios, valores e normas deontológicas. 

De acordo com o Artigo 8.º, ponto 1, do REPE “No exercício das suas funções, os 

enfermeiros deverão adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (OE, 2015b, pp. 101-102). É com 

base nesta conduta que emerge o domínio do agir profissional, fundado em fundamentos 

ético-deontológicos e no qual a relação de ajuda é criada (Nunes, 2018). 

Em resposta a esta premissa surgiu o Código Deontológico dos Enfermeiros, como parte 

integrante do Estatuto da OE, que vigora alencado na Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro 

(AR, 2015a), e constitui o modelo de autorregulação da profissão de enfermagem. 

A Deontologia é continuamente descrita como a configuração de, 
“um «dever ser profissional», poderemos defini-la como o conjunto de normas 
referentes a uma determinada profissão, alicerçadas nos princípios da Moral e do 
Direito, que procuram definir as boas práticas, tendo em conta as características 
próprias da profissão. Tal como a Moral e o Direito evoluem ao longo dos tempos, 
também as deontologias profissionais tendem a adaptar-se às circunstâncias de 
cada época” (OE, 2015c, p. 14). 

A Deontologia transporta-nos diariamente para uma dimensão reflexiva da nossa prática 

profissional, aspirando á confluência da “dimensão da praxis em ambiente moral e os deveres 

concretos, comportamentos de natureza profissional ao serviço de um bem comum, fundado 

e decorrente do mandato social assumido” (Nunes, 2011, p. 196).  

Não obstante a deontologia profissional de enfermagem ser sustentada pelos fundamentos 

éticos, a ética vai mais além, fundamentando-se no que cada um de nós traz dentro de si, e numa 

conjugação de valores morais e princípios que regulam o exercício dos enfermeiros e que estão 

omnipresentes na reflexão das suas práticas, sendo indivisível do agir de cada um enquanto 

pessoa que é (Nunes, 2004). 

Cuidar do doente critico, devido à incerteza e complexidade dos cuidados “requer atuação 

segura, imediata e pautada pela consciência de seu impacto na sobrevivência, na recuperação 

e na qualidade de vida da pessoa” (Nunes, 2015, p. 188). Por conseguinte, face à gravidade 
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da situação, as preocupações dos profissionais focam-se na monitorização permanente do 

doente, na estabilização hemodinâmica, no controlo da ventilação e de uma série de alterações 

fisiopatológicas que podem colocar em risco a vida da pessoa (Nunes, 2015). É percetível que 

a complexidade inerente a estes cuidados focalizem a atuação dos profissionais para os 

procedimentos técnicos descurando a parte humana. 

Todavia, não podemos dissociar a intervenção técnica da esfera ética, pressuposto vincu-

lado pela Declaração dos Direitos do Homem em 1948 (Unicef, s.d.), que no seu artigo 1.º 

refere: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir uns com os outros num espírito de fraternidade.”, e pela 

Carta dos Direitos do Doente Internado onde refere que este deve “ser tratado no respeito pela 

dignidade humana” (DGS, 2015b, p. 2). 

Elencado neste princípio, durante o estágio final, centrámos a nossa postura e agir profi- 

ssional, não só na dimensão técnica como na dimensão humana, por forma a oferecer cuidados 

holísticos e centrados na pessoa, indo ao encontro da Deontologia Profissional que, no n.º 3 do 

Artigo 99.º, determina como princípio orientador da atividade dos enfermeiros “O respeito pelos 

direitos humanos na relação com os destinatários dos cuidados;” (AR, 2015a, p. 8078).  

No exercício das nossas funções devemos acautelar todos os direitos dos doentes, preservar a 

vida e primar por conceder a melhor qualidade à existência do doente. A Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos no seu artigo 11º (2006, p. 8) refere que “Nenhum individuo 

ou grupo deve, em circunstância alguma, ser submetido, em violação da dignidade humana, dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, a uma discriminação ou a uma 

estigmatização”. 

Para além dos artigos relacionados com a prestação direta de cuidados, foram também tidos 

em consideração aqueles que se reportam à excelência do exercício (artigo 88º) e aos deveres 

para com a profissão (artigo 90º) (OE, 2015c). 

Outros princípios orientaram o nosso agir profissional, tais como: os princípios da 

autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e vulnerabilidade, tanto quanto o respeito 

pelos valores universais, plasmados na Deontologia profissional, nomeadamente, no Artigo 

99°, tais como “a) a igualdade; b) a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo  
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em atenção o bem comum; c) a verdade e a justiça; d) o altruísmo e a solidariedade; e) a 

competência e o aperfeiçoamento profissional” (AR, 2015a, p. 8078). 

Ao longo dos nossos 28 anos de atividade profissional, sempre propugnamos pela 

incorporação do doente e da sua família na prestação de cuidados e na tomada de decisão 

informada, honrando a pretensão deste relativamente à informação a partilhar. Durante o estágio 

final pugnamos por manter essa conduta indo ao encontro do Artigo 105. ° da Deontologia 

Profissional, onde se lê que é um dever do enfermeiro informar o doente e família acerca dos 

cuidados de enfermagem, colmatando todas as suas dúvidas (AR, 2015a), em conjunto com a 

Lei de Bases da Saúde, que refere que a pessoa deve ser informada “de forma adequada, 

acessível, objectiva, completa e inteligível sobre a sua situação” (AR, 2019b, p. 56).  

Face ao período pandémico que atravessamos, a transmissão de informação e as visitas aos 

doentes, sofreram ao longo desdes 2 últimos anos constantes mudanças e adaptações, na tenta-

tiva de responder da melhor forma possível a um imperativo legal. Em função destas alterações 

ficámos privados do contacto presencial com os familiares dos doentes, e a informação forne-

cida era transmitida via telefone.  

Consideramos que a transmissão de informação via telefone é uma questão muito melin-

drosa, para a qual alguns profissionais não estão despertos, e não têm a percepção dos riscos 

que correm. Quando fornecemos informação via telefone, cabe a nós profissionais perceber 

que a identidade do interlocutor não pode ser atestada e que através da comunicação tele-

fónica não conseguimos percepcionar a compreensão e repercussão do que foi transmitido. 

Segundo o artigo 109.º da Deontologia Profissional (AR, 2015a, p. 8080), “o enfermeiro 

procura, em todo o ato profissional, a excelência do exercício”, exercendo o dever de 

“adequar as normas de qualidade dos cuidados às necessidades concretas da pessoa”.  

Sempre que vivenciámos situações destas, intervimos de forma assertiva, relembrando aos cole-

gas os imperativos legais a que estamos sujeitos, realçando que sempre que isso for uma possi-

bilidade e o doente consinta, deve-se colocar em contacto direto com o familiar para que possa 

ser ele a escolher a informação que quer revelar (OE, 2008).  
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Face ao exposto, não pudemos descurar o dever de sigilo descrito no Artigo 106.º, da 

Deontologia profissional, no qual “O enfermeiro está obrigado a guardar segredo profissional 

sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão” (AR, 2015a, p. 8079), o qual 

respeitámos impreterivelmente no exercício profissional. 

Ao longo do percurso percorrido para realização do PIS, tivemos sempre presente as 

competências no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, nomeadamente no 

pedido de autorização para a realização do mesmo enviado ao CA do hospital, assim como, na 

submissão para validação e aprovação do anteprojeto pela instituição que detém a gestão deste 

mestrado, tendo ambos merecido parecer favorável. 

Tomando em linha de conta o supracitado, pudemos afirmar em jeito de conclusão que, 

na nossa ótica a responsabilidade profissional esteve sempre patente ao longo de todo o 

estágio, nomeadamente em atitudes tão simples como a assiduidade, pontualidade, na 

predisposição para o debate de ideias com o enfermeiro supervisor e restantes membros da 

equipa.  

Respeitámos o direito dos doentes à sua autodeterminação, agindo sem discriminação so-

cial, política, racial ou religiosa e facultando tempo para tomadas de decisões livres quer por 

parte da pessoa em situação crítica quer da família, tendo sempre presente cumprimento do 

sigilo profissional e do respeito pela intimidade da pessoa e da humanização dos cuidados, 

convictos que cuidámos do Outro com base nos princípios e valores éticos e com a mais ele-

vada qualidade técnico-científica, numa perspetiva holística, e sempre na procura de cuidados 

de excelência. 

De realçar a boa relação que conseguimos estabelecer com os colegas e restantes elementos 

da equipa multidisciplinar, tendo sempre gozado de um ambiente acolhedor, que foi facilitador 

da nossa integração na equipa. 

Face ao explicitado, consideramos ter desenvolvido as competências do domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal.  
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Como precedentemente já foi descrito no ponto 2.3, a inquietação com a qualidade em 

saúde, tem estado sempre patente nas políticas de saúde em Portugal, conjuntamente com as 

políticas de saúde internacionais, ao longos dos tempos, tendo revelado uma crescente 

preocupação. A sua génese dá-se no ano de 1990 quando, a Assembleia da República aprovou 

a Lei de Bases da Saúde, decretando que a proteção da saúde constitui um direito de todos os 

cidadãos, sendo um eixo estratégico no Plano Nacional de Saúde em vigor (MS, 2021). 

A enfermagem também partilha desta inquietude, procurando cumprir os pressupostos de 

qualidade e segurança indispensáveis ao bem-estar da população. 

É com base no reconhecimento da importância da adopção de sistemas de qualidade, que a OE 

(2001) define os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, na procura incessante 

da melhoria contínua da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros de forma a prestar 

cuidados de excelência aos doentes.  

Anos mais tarde, concretamente em 2019 a OE volta a reconhecer que a qualidade em 

saúde está inextricavelmente ligada à prática de enfermagem, des ignadamente à prática 

especializada, como ficou asseverado no regulamento das competências comuns do Enfermeiro 

Especialista (OE, 2019a). 

Para o desenvolvimento das competências mencionadas, numa perspetiva de maior 

abrangência considerámos pertinente rever os documentos que legislam e definem estratégias, 

na perspectiva da qualidade em saúde.  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Melhoria da 
Qualidade 

B1 - Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica; 

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

5. Participa de forma proactiva em equipas contextos multidisciplinares e 

intersectoriais. 
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A OE, como órgão autónomo e regulador da profissão, instituiu diversos documentos 

prescritivos, o nd e ,  d o  va s t o  ma na nc ia l  d e  c o nc e i t o s  r e fe r e n c ia d o s ,  a 

qualidade em saúde e a segurança do doente estão presentes. Desses documentos destacamos, 

os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), e, ancorado neste, o 

Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem em 

Pessoa em Situação Crítica, os quais constituem a pedra basilar da prática do EEEPSC (OE, 

2017a). 

Concomitantemente revisámos também a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 

(MS, 2015), bem como, o Plano Nacional para a Segurança do Doente (MS, 2021), 

porquanto que segurança e qualidade dos cuidados estão interligados. 

Ressalvamos os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos nas UC Políticas e Modelos 

de Cuidados de Saúde e Gestão em Saúde e Governação Clínica, que em muito contribuiram 

para a revisão destes conceitos e para uma melhor compreensão das estratégias elencadas nos 

documentos. 

Na primeira semana de estágio, com o objetivo de dispor de um conhecimento mais lato, 

considerámos oportuno identificar os projetos implementados na área da qualidade a nível do 

serviço, conhecer os protocolos e normas em vigor, recorrendo a uma reunião informal com o 

enfermeiro supervisor e a enfermeira em funções de chefia. Este momento concedeu-nos a 

oportunidade de uma reflexão conjunta sobre a importância do engajamento de toda a equipa 

no desenvolvimento destes projetos, reconhecendo os benefícios que os mesmos trazem ao 

serviço, dos quais realçamos, a uniformização das práticas, o incremento da qualidade dos 

cuidados prestados ao doente e à família e ainda a satisfação generalizada dos profissionais. 

Foi do decorrer desta reunião que surgiu a proposta da temática a desenvolver no PIS, à 

luz de uma melhoria contínua no serviço, porquanto a qualidade é uma meta a atingir em 

saúde e neste sentido, promover e implementar estes projetos torna-se vital. 

No decorrer da nossa práxis, s e m p r e  n o s  p a u t á m o s  p e l a  p r o m o ç ã o  e  

m a n u t e n ç ã o  d e  um ambiente seguro, ant ec ipando ,  pr even indo  e ger indo  

eventuais riscos para a segurança do doente.   
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Podemos tomar como exemplo, a aplicação da Escala de Braden para avaliação do risco de sur-

gimento e desenvolvimento de úlceras de pressão ou da Escala de Morse, referente à avaliação 

do risco de queda.  

Através da aplicação destas escalas, foi possível identificar, estratificar o risco, definir es-

tratégias, diminuir ou suprimir o risco, assente na Classificação de Doentes, que permite a cate-

gorização de doentes por indicadores críticos em conformidade com o grau de dependência dos 

cuidados de enfermagem. 

Importa mencionar que colaborámos também na realização de uma auditoria interna, no 

âmbito da classificação de doentes, juntamente com o enfermeiro supervisor, que é o elemento 

responsável pelas mesmas. 

Relativamente às infeções associadas aos cuidados de saúde [IACS], ressalvando o facto 

de ser um domínio determinante para estabelecer um ambiente seguro, p r o c u r á m o s  

mantermo-nos atualizados sobre as normas de boas práticas em vigor, quer  ao  níve l da  

ins t it u ição ,  quer  a  níve l nac io na l,  ag ind o  em co nfo r midade  co m as  mes mas  

e  partilhando informação relevante com a equipa. 

Ainda neste âmbito, salientamos o estágio de observação efetuado no Grupo Coordenador 

Local responsável pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos [GCLPPCIRA], que nos permitiu uma visão mais abrangente do funciona-

mento deste orgão e dos trâmites legais para implementação de normas e boas práticas. A docu-

mentação facultada proporcionou-nos um Know.how global sobre o GCLPPCIRA, nomeada-

mente, as suas competências, estratégias implementadas e feixes de intervenção. Sublinhamos 

e reconhecemos a importância da política de aplicação de 3 grandes pressupostos por este orgão 

na instituição, nomeadamente, a avaliação do risco no local da prestação de cuidados, a tomada 

de medidas preventivas adequadas e a sensibilidade por parte dos profissionais. 

Ressalvamos a presença durante dois dias no Gabinete da Qualidade, acompanhando a co-

lega responsável na sua actividade diária, o que se tornou uma mais valia, na medida em que nos 

posssibilitou o ensejo de observar in loco o método de trabalho, conhecer as normas em vigor 

na instituição, os protocolos (implantados e os que aguardavam autorização pelo CA), assim 

como os trâmites de elaboração destes documentos.  
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A favor da segurança do doente, pugnámos pela transição segura de cuidados, através da 

elaboração de registos clínicos de enfermagem individualizados e pormenorizados. 

É nossa convicção que as competências em análise, foram inclusive demostradas através 

da consecução e divulgação do PIS aprovado pela instituição e considerado pertinente e 

relevante pelo serviço, em que objetivamente reconhecemos uma oportunidade de 

inc r e me nt a r  u ma melhoria continua da qualidade que promove um ambiente terapêutico 

seguro, através da implementação de práticas baseada em evidência. 

Em consonância com a fundamentação apresentada, consideramos ter desenvolvido e 

adquirido as competências comuns do enfermeiro especialista do domínio da melhoria da 

qualidade, bem com a competência de mestre supramencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumida como uma competência imprescindível do enfermeiro, sendo este um elemento 

crucial no seio da organização, a gestão dos cuidados requer, no âmbito da prestação de cuida-

dos especializados uma abordagem num sentido mais lato, intrincado e profundo. P e r s p e c -

t i v a - s e  a s s i m  q u e  aparte de gerir os cuidados que presta diretamente, o enfermeiro 

especialista leve a cabo “a gestão dos cuidados, optimizando as respostas de enfermagem e da 

equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas” (OE, 2019a: 4748), 

adequando os recursos às necessidades dos cuidados, “identificando o estilo de liderança mais 

adequado à garantia da qualidade dos cuidados” (OE, 2019a: 4748).  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio da Gestão de 
Cuidados 
C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde; 

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de Enfermagem, numa área especializada. 
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Ancorado, no facto do enfermeiro supervisor ser o substituto da enfermeira em funções de 

chefia na sua ausência, e de desempenharmos funções de chefe de equipa (nomenclatura 

utilizada no serviço de urgência para designar o enfermeiro responsável pelo turno), há cerca 

de 9 anos no serviço onde exercemos a nossa atividade profissional (Anexo C), facilitou a 

aquisição de competências nesta área. 

Sempre que assumimos essa função. ficamos incumbidos de gerir toda a orgânica do 

serviço, nomeadamente, distribuindo os profissionais (enfermeiros e AO) pelos sectores mais 

necessitados no momento, alterar planos de trabalho consoante os postos de trabalho, gerenciar 

disponibilidade de macas, efetuar pedidos à farmácia e aprovisionamento, para além da 

resolução de problemas que surjam no imediato. 

Todavia, e apesar da experiência amealhada ao longo dos anos, por forma a c i m e n t a r  

o  desenvolvimento d as competências supracitadas, no transcorrer do estágio final, envidá-

mos pela observação e análise das funções assumidas pelo enfermeiro responsável de turno 

em função de ser uma realidade clínica diferente da nossa, porquanto a atribuição desta função 

“compete ao enfermeiro especialista, enquanto profissional melhor preparado e com compe-

tências para a área de gestão” (OE, 2017c, p. 2). 

Por conseguinte, constatámos que a es co lha  do enfermeiro responsável de turno é 

efetuada pela enfermeira em funções de chefia ou pelo seu substituto, aquando da elaboração 

do plano de trabalho semanal, atendendo às competências de cada um. Assim sendo, a função 

de responsável de turno é sempre que possível entregue aos enfermeiros especialistas, mas não 

estritamente, pois como já referimos no ponto 1.2.3. a equipa é  c o m p o s t a  m a i o -

r i t á r i a m e n t e  p o r  e n f e r m e i r o s  c o m  m a i s  d e  1 0  a n o s  d e  

s e r v i ç o  e , embora não detenham o título de especialista, segundo o modelo de aquisição 

de competências de Benner (2001), são reconhecidos como peritos, pois detêm uma larga ex-

periência, e entendem de forma institiva cada situação revelando um entendimento profundo da 

situação global. 

Decorrente das férias da enfermeira em funções de chefia tivemos oportunidade de conjun-

tamente com o enfermeiro supervisor assumir a gestão do serviço durante 4 dias. 

Colaborámos na gestão do material de consumo clínico existente, assim como da medicação, 

para à posteriori se efectuarem os pedidos à farmácia e ao serviço de aprovisionamento.  
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Na gestão dos recursos humanos, cooperamos na distribuição das equipas de enfermagem e de 

AO pelos diferentes turnos no plano semanal, assim como na gestão das trocas realizadas entre 

os elementos no horário mensal. 

No decurso do Estágio Final constatámos que o enfermeiro supervisor, fruto da sua 

experiência enquanto especialista, auditor, responsável pela formação e um dos  elementos mais 

experientes e com formação em doente crítico na UCIC (competência acrescida pela 

experiência angariada de anos de trabalho em intensivos), era encarado pela restante equipa 

como uma referência, quer no esclarecimento de dúvidas, quer solicitando a sua intervenção 

perante qualquer situação que requeresse uma resposta célere e consistente. Inerente à sua 

personalidade, ao longo dos turnos, fomentava o confronto de ideias entre os restantes 

elementos presentes, prevalecendo sempre a assertividade e respeito pelo Outro. 

Tomando como exemplo o seu comportamento e personalidade, pugnámos sempre por uma 

conduta assente na colocação de questões quando a prática nos suscitava dúvidas, e na partilha 

de sugestões perspectivando uma melhoria da prática, baseada na nossa experiência profissio-

nal, alicerçada numa fundamentação baseada na evidência.  

Em conformidade com o emanado pela OE, nas situações de delegação de tarefas nos AO 

assegurámos a supervisão e avaliação dos cuidados prestados, sempre com uma abordagem 

tranquila no sentido de se criar um ambiente harmonioso e favorável à prática, garantindo a  

segurança e qualidade dos mesmos, pois é o enfermeiro que “delega a tarefa certa, sob as 

circunstâncias certas, na pessoa certa, com a comunicação e orientação certa e sob super-

visão adequada” (OE, 2015c: 225), na assunção que é dever do enfermeiro “Garantir a quali-

dade e assegurar a continuidade dos cuidados das atividades que delegar, assumindo a respon-

sabilidade pelos mesmos” (AR, 2015a, p. 8080). 

Relativamente ao PIS, o seu desenvolvimento exigiu uma gestão proficiente e eficaz dos 

recursos utilizados, uma articulação com a equipa multidisciplinar interveniente, almejando o 

cumprimento do cronograma previamente estabelecido na fase do planeamento. Face aos con-

dicionalismos externos já descritos no decurso deste relatório, que nos compeliram a reinventar 

e adaptar face à mudança de paradigma, a forma como gerimos o PIS revelou competências do 

domínio da gestão.  
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Apesar de na qualidade de discentes, não ser exequível exercer funções de gestão e 

liderança de forma autónoma, acreditamos que o background que carregamos, corolário dos anos 

que desempenhamos essas funções no nosso serviço, permitiu-nos o desenvolvimento das 

competências inscritas neste domínio colocando em prática uma análise e reflexão crítica 

fundamentada na observação. 

 

 

 

 

 

 

Aprender é inato ao ser humano, é com base num aprendizado contínuo e incessante que 

evoluímos e se desenvolvemos como pessoas e profissionais. “Aprendemos que aprendemos 

cada vez mais, e que essa nossa capacidade é ilimitada e subjaz aos limites do tempo, mas 

transcende-o, de forma a conceber múltiplas leituras e interpretações do mundo” (Lima & Silva, 

2014, p. 1). 

Conforme salientado por Phaneuf (2005) a “auto-reflexão, a tomada de consciência das 

diversas estruturas da nossa personalidade e do seu funcionamento, e a retroacção pelos outros 

permite-nos descobrir bastante quem nós somos, como somos e o que precisaríamos fazer 

para melhor nos actualizarmos” (p. 177). 

É importante que cada qual se conheça a si mesmo, pois é esse conhecimento de nós pró-

prios, das nossas capacidades e limitações, que potencia o crescimento pessoal e professional. 

A incapacidade em reconhecer essas limitações, restringe o crescimento. 

Neste quadro, a OE (2019a), no descritivo vinculado à competência em epígrafe, reconhece 

a importância do autoconhecimento dos recursos, limites e das características pessoais e 

profissionais como fatores fundamentais, que afetam o desenvolvimento de relações 

terapêuticas e pessoais. 

Desenvolver o estágio final num contexto clínico distinto do nosso, não obstante os nossos 

28 anos de serviço dos quais 15 em urgência e pré-hospitalar, de volta ao papel de discente, foi 

por nós considerado um desafio empolgante e enriquecedor. Desafiante, mas acima de tudo  

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento 

das Aprendizagens Profissionais 

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade. 
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uma experiência tremendamente positiva e benéfica para o incrementar de características como 

o autoconhecimento e assertividade, as quais são também fundamentais na gestão das relações 

interdisciplinares. Esta experiência afigurou-se profícua no sentido de que a interação com 

diferentes profissionais e novos métodos de trabalho, exigiu de nós uma reflexão e 

autoavaliação constante sobre recursos, competências e limites pessoais e profissionais com 

potencial de interferir no processo de cuidar. 

Porém, sabendo que é através do aprofundar do conhecimento que se obtêm resultados ao 

nível da ação, estamos certos que o processo de autorreflexão sobre o que constatamos e 

executamos, compreende a prática em si mesma que pretendemos continuar a estimular (Nunes, 

2018). 

Construir uma relação terapêutica, no domínio dos cuidados à pessoa em situação crítica é, 

do nosso ponto de vista exigente, proveniente do cenário envolvente. Diariamente somos 

confrontados com uma prática em condições físicas nem sempre favoráveis, onde fatores como 

a imprevisibilidade e insegurança são permanentes. Perante esta realidade, o cuidar do doente 

na sua totalidade assume particular importância, atendendo às diversas dimensões, 

considerando-o como um parceiro dos cuidados, ambicionando a sua proatividade. 

A introspeção permanente, demonstrou ser importante no desenvolvimento da asserti-

vidade na interação com o doente, família e restantes elementos da equipa multidisciplinar. 

Neste sentido, reconhecemos que a experiência profissional nos ajudou no desenvolvimento 

de estratégias para minimizar o impacto dos sentimentos e emoções vivenciadas, nas situações 

de maior pressão e/ou promotoras de conflitos. 

Por essa razão, neste patamar do nosso desenvolvimento profissional, estamos convictos 

que somos detetentores de um profundo autoconhecimento, que nos capacita para agir com 

assertividade, respeito e imparcialidade, mesmo nas situações de maior stress ou na mediação 

de conflitos que requerem uma resposta célere. 

Diante da equipa espera-se que o enfermeiro especialista adote uma postura crítica e 

reflexiva relativamente ao desempenho dos restantes membros, mas especialmente pelo seu, 

cabendo-lhe a responsabilidade de fomentar o nível dos mesmos, na busca constante de 

cuidados de excelência. Em conformidade com o afirmado, os Padrões de Qualidade dos  
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Cuidados de Enfermagem vincam a importância de “(…) refletir sobre o exercício profissional 

dos enfermeiros”, o qual deve ter como espinha dorsal o quadro de referência da profissão. (OE, 

2001, p. 5). 

Neste quadro, identificámos algumas lacunas para as quais o nosso know-how se revelava 

deficitário, nomeadamente, implante de prótese aórtica (TAVI) e cuidados ao doente submetido 

a cateterismo cardíaco, e que foram mencionadas ao nosso supervisor. Perante estas limitações 

investimos numa pesquisa mais exaustiva sobre ambos os temas, de forma a colmatar estes 

déficits. Cada vez que se encontravam internados doentes para realização de cateterismo 

procurámos sempre ficar responsáveis por estes doentes, para que nos fosse possível 

desenvolver competências nessa área.  

N o  q u e  r e s p e i t a  à s  T A V I ,  p o r  q u e s t õ e s  d o  f o r o  p e s s o a l  n ã o  n o s  

f o i  p o s s í v e l  d e s l o c a r  a o  s e r v i ç o  d e  h e m o d i n â m i c a  d o  h o s p i t a l  d e  

r e f e r ê n c i a  p a r a  a s s i s t i r  à  c o l o c a ç ã o  d e s t a .  A p e s a r  d e s t e  r e v é s ,  é  

n o s s a  o p i n i ã o  q u e  as estratégias usadas promoveram a nossa evolução enquanto 

profissionais, diminuído as lacunas identificadas. 

Importa salientar que ao longo do estágio, sempre que havia disponibilidade, assistimos a 

breves sessões de formação ministradas pelo enfermeiro supervisor, de forma a alargar o nosso 

leque de conhecimentos. 

Concluindo, ressalvamos a contribuição da UC Relação de Ajuda para o  

desenvolvimento desta competência, e para a adopção  de estratégias pessoais na gestão 

do stress e controlo emocional, para o desenvolvimento da autorreflexão e da autocrítica, e para 

o treino de skills comunicacionais através da estratégia de roleplay. Destaca-se também o traba-

lho efetuado nesta UC, onde foi abordada uma s i t u a ç ã o vivênciada no passado que nos 

levou a refletir sob o impacto que a mesma teve na nossa forma de ser e de estar enquanto 

profissionais. 

Pelo fundamentado, acrescendo o desenvolvimento e amadurecimento conferido pela ex-

periência profissional, consideramos ter adquirido a competência em análise. 
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Como outrora descrito neste documento, o enfermeiro especialista fundamenta a sua prática 

clínica na prática baseada na evidência [PBE]. Esta compreende a integração da melhor evi-

dência, oriunda de uma pesquisa estruturada e sistemática, acoplada com a experiência,  julga-

mento clínico,  valores e preferências do doente na tomada de decisão clínica. 

Por conseguinte, é legitimo inferir que existe uma correlação entre a experiência profi- 

ssional e a evidência científica, colocada em prática de forma criteriosa na tomada de decisão 

fundamentada.  

A OE no artigo 97.º da deontologia profissional partilha da mesma visão, q u a n d o  

a f i r m a  que os Enfermeiros devem “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” (AR, 2015a, p. 8078). 

A prestação de cuidados ao doente crítico, devido à sua complexidade, requer do enfer-

meiro especialista um incremento perseverante dos conhecimentos, de forma a desenvolver 

diferentes capacidades e aptidões que o capacitem para dar resposta às variadas situações da 

prática diária, na procura de cuidados de excelência. 

Nesta perspectiva, ao longo do estágio, sentimos necessidade de atualização constante, 

através da pesquisa da evidência mais recente disponível, da revisão dos documentos reguladores   

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista do domínio do Desenvolvimento 

das Aprendizagens Profissionais 

D2 - Baseia a sua práxis clínica especializada em evidência científica. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

Enfermagem baseada na evidência; 

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos 

pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde 
em geral e da Enfermagem em particular. 
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da profissão e das políticas de saúde em vigor, com o designio de levar a cabo uma PBE, fun-

damentando o exercício profissional na melhor evidência científica, cruzando com a perícia 

proveniente da experiência prática e com os valores do doente (Larrabee, 2011). 

Salientamos a importância dos conteúdos abordados na UC de Investigação em Enferma-

gem, que contribuiram para elevar a abordagem e sentido crítico adotado perante a evidência 

científica. 

Como anteriormente referido, a utilização da metodologia de projeto, para elaboração do 

PIS, foi o mote para uma investigação não só com base numa necessidade sentida e identificada 

na prática clínica diária, mas numa perspetiva de investigação-ação. A pesquisa exaustiva 

sobre a temática, efetuada em bases de dados científicas, com base em artigos de investigação 

fidedignos elencados nas guidelines mais recentes de entidades nacionais e internacionais de 

referência, possibilitou a criação do instrumento já precedentemente descrito neste relatório. 

A realização de uma revisão sistemática da literatura [RSL], para posterior submissão a 

publicação, subordinada ao tema “Intervenções Não Farmacológicas na Promoção do 

Conforto do Doente Cardíaco Internado”, materializada à posteriori num artigo científico 

(Apêndice J), permitiu disseminar o conhecimento adquirido, por consequência, entendemos 

que ambos os trabalhos se relevam como um bom exemplo do uso da PBE. 

Ainda, relativamente ao PIS, a sessão de formação em serviço planeada, com a elaboração 

de um plano de sessão e de uma apresentação em PowerPoint contribuiram para a difusão de 

conhecimentos sobre a temática do PIS e para divulgação da ferramenta criada. 

Inerente às suas competências, o enfermeiro especialista baseia as suas intervenções e 

tomadas de decisão em padrões de conhecimentos válidos, atuais e pertinentes, atuando como 

facilitador nos processos de aprendizagem e agente ativo na esfera da investigação (OE, 2019a). 

Indissociável do desenvolvimento profissional, a formação contínua é um dever profes-

sional dos enfermeiros, na medida em que devem “assegurar a actualização permanente dos 

seus conhecimentos, designadamente através de acções de qualificação profissional” (AR, 

2015a, p. 8079).   
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Deste modo, dando prosseguimento ao processo contínuo de aquisição de conhecimento, 

programamos estar presentes em momentos formativos que considerámos relevantes e 

pertinentes dentro do percurso do estágio final. Contudo, face à situação pandémica que 

atravessamos, desde o ano de 2020, fomos privados de uma presença fisica,  com 

excepção de um, tendo assist ido aos congressos que descreveremos doravante via 

on-line. 

Os primeiros eventos formativos frequentados, decorriam no período do estágio final, to-

davia, por questões organizacionais dos serviços da ULS, o enfermeiro que seria o nosso super-

visor foi requisitado para o SMI, obrigando-nos a uma alteração da data prevista para início do 

estágio. Apesar deste contratempo, devido à importância e pertinência inputada a estes momen-

tos formativos, decidimos pela sua frequência. 

O primeiro evento formativo foi a formação C19 SPACE (Covid 19 Skills Preparation 

Course), organizada pela European Society of Intensive Care Medicine que decorreu entre no-

vembro e dezembro de 2020 (Anexos D, E, F) na ULS, e potenciou o desenvolvimento de 

ferramentas, estratégias e competências para cuidar do doente Covid no SMI.  

O segundo evento foi o 1º Congresso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, orga-

nizado pela Sociedad Científica Española de Formación Sanitaria (Anexo G), que de-

correu de 1 a 3 de dezembro de 2020. Este congresso incrementou as nossas capacida-

des de sermos proactivos na contribuição, desenvolvimento e disseminação da investigação, 

na medida em que apesar de ser on-line, estivemos presentes como autores do poster “Simula-

ção e o desempenho da equipa em catástrofe” (Anexo H) desenvolvido anteriormente no 

âmbito da disciplina EMC 3. Ademais, participámos como co-autores do livro Congresso Mul-

tidisciplinar Investigando em Saúde (Anexo I). 

O terceiro evento formativo em que estivemos presentes foi o VI Simpósio de Enfermagem 

Ontem-Hoje-e…Amanhã, organizado pela Associação de Apoio ao Serviço e Cuidados Inten-

sivos do Centro Hospitalar do Porto, que decorreu no dia 14 de junho de 2021 (Anexo J). 

O quarto evento em que estivemos presentes foi o 2º Seminário de Enfermagem em Emer-

gência Extra-hospitalar, organizado pela Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfer-

magem Médico-Cirúrgica, que decorreu no dia 18 de junho de 2021 (Anexo K), área pela   
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qual ao longo do nosso percurso enquanto professional, nunca escondemos o gozo e satisfação 

que nos dá potenciar competências neste domínio. 

Por fim, estivemos presentes nas 34ª Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões Autónomas- 

South Side of the Heart, organizadas pelo Hospital Garcia de Orta, realizadas nos dias 22 e 23 

de outubro de 2021 (Anexo L). Estas jornadas foram muito enriquecedoras, pois foram de encon-

tro ao preconizado para o estágo final, o adquirir conhecimentos sobre o doente crítico cardíaco. 

Concluíndo, mas não de somenos importância, destacamos os cursos frequentados durante 

o mestrado, nomeadamente, Suporte Básico de Vida (Anexo M), Suporte Avançado de Vida 

(Anexo N), International Trauma Life Support [ITLS] (Anexo O). 

Face ao explanado, estamos convictos de ter atingido as competências supramencionadas. 

 

 

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

EM ENFERMAGEM A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA E COMPETÊNCIAS DE 

MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

 

De acordo c o m  a  OE (2017b), o Enfermeiro Especialista é “aquele que detém um 

conhecimento aprofundado num domínio específico de enfermagem” (p. 1). Referente às 

competências específicas, a OE (2019a) arroga que são as competências “que decorrem das 

respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção 

definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de 

adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (p. 4745).  

Conforme descrito outrora, os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica 

requerem qualificação, rigor, minúcia, proficiência, assente numa vigilância constante do 

doente que assegure a rápida deteção de complicações para uma intervenção eficaz (OE, 2018). 

Face ao exposto, considera-se lícito inferir que o enfoque do agir do EEEPSC, onde este detém 

um conhecimento cabal e abrangente, é a pessoa em situação crítica.   
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Neste sentido, advoga-se que o EEEPSC seja detentor de competências específicas que 

assentam em: 
“a) Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 
crítica e/ou falência orgânica; b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, 
exceção e catástrofe, da conceção à ação; c) Maximiza a prevenção, intervenção e 
controlo da infeção e de resistência a Anti microbianos perante a pessoa em situação 
crítica e/ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de 
respostas em tempo útil e adequadas” (OE, 2018, p. 19359). 

Posto isto, em conformidade com a metodologia a que recorremos para a descrição das 

competências comuns do Enfermeiro Especialista, as competências conducentes ao grau de 

Mestre serão analisadas conjuntamente com as competências específicas do EEEPSC, sempre 

que se considerar pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à complexidade das condições de saúde da PSC e as respostas requeridas, o EEEPSC 

deve ser capaz de reunir um conjunto de conhecimentos, aptidões e capacidades relacionais, 

para prestar cuidados de forma holística e em tempo útil (OE, 2018). 

A 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” (OE, 2018, p. 19362).  

Deste modo, no decurso do Estágio Final demonstrámos as competências adquiridas, ao 

longo do nosso percurso profissional, reforçadas com os conhecimentos e habilidades 

potenciados na unidade, assentes na rápida identificação e resposta precoce a situações  

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem a Pessoa em 

Situação Crítica  

1. Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e/ou falência orgânica. 

Competência de Mestre em Enfermagem 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo  

da vida. 
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urgentes e emergentes, antecipando fatores de instabilidade e minimizando o risco de falência 

orgânica acrescida. 

Ao longo do nosso percurso profissional, demos primazia à frequência de formação na área 

da emergência pré-hospitalar e trauma, situando-nos, no nosso entendimento num patamar de 

perito nesta área diferenciada de cuidados (Benner, 2001), com um estado de compreensão da 

situação abrangente, demonstrando uma flexibilidade constante ao contexto e às situações 

vivenciadas.  

Decorrente da necessidade de “observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica 

e sistematizada de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação (...) de prever 

e detetar precocemente as complicações, de assegurar uma intervenção precisa, concreta, 

eficiente e em tempo útil” (OE, 2018, p. 19363), na avaliação e monitorização contínua do 

doente crítico, recorremos sistematicamente à abordagem ABCDE2, que permite uma 

avaliação sistematizada do doente, identificando e corrigindo lesões consoante as prioridades 

detetadas (INEM, 2020). 

Consubstanciado no nosso percurso profissional, de 15 anos de experiência profissional em 

contexto de urgência e pré-hospitalar, complementado pelo percurso académico deste 

mestrado, adquirimos e desenvolvemos competências na prest ação de cuidados à PSC.  

Ressalva-se, o fato de no local de trabalho prestar diariamente cuidados em sala de 

emergência, onde são recebidos, predominantemente, doentes provenientes do exterior com 

elevada instabilidade hemodinâmica e alteração das funções vitais, sendo crucial estabelecer 

prioridades, intervir de forma sistematizada e eficaz, com o objetivo de otimizar a resposta da 

pessoa alvo de cuidados. No pré-hospitalar decorrente das condições que encontramos no 

terreno, ancorado no fato de ser um ambiente não controlado, exige por parte do enfermeiro 

uma resposta cabal e condizente com as suas competências. 

Alicerçado neste quotidiano profissional, somos detentores de competências no âmbito do 

transporte do doente crítico (Anexo P), com inúmeros já efetuados para outras instituições  

                                                             
2 A - Via Aérea, B - ventilação, C - circulação, D - disfunção neurológica, E - exposição (INEM, 2020). 
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hospitalares mais diferenciadas. Nesse cenário de grande complexidade é fundamental manter o 

respeito, coordenação e assertividade que tais situações exigem, tendo como referencial as 

recomendações emanadas pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Cuidados 

Intensivos (2008). 

Tivemos também oportunidade de acompanhar doentes durante o transporte intra-hospitalar 

para a UTMI e no seu regresso à UCIC, assegurando que eram cumpridos os pressupostos do 

respeito pelas boas práticas e qualidade durante o transporte, porquanto, é um momento de 

grande vulnerabilidade e instabilidade para o doente e em consequência do seu estado, podem 

emergir alterações hemodinâmicas rápidas, progressivas e evitáveis.  

Com base nestes pressupostos Graça, Silva & Correia (2017, p. 134), referem que “os 

recursos humanos que acompanham o doente durante o transporte são a base da tomada de 

decisão para a antecipação e resolução de intercorrências durante a transferência, contribuindo 

para um transporte bem-sucedido”. 

Durante o estágio final, e m co mple mentar idade co m o  per cur so  pro f iss io na l,  

foram desenvolvidas competências no que respeita à execução de cuidados técnicos de 

elevada complexidade, e n q u a d r a d o s  n o  c o n t e x t o  c l í n i c o  q u e  e s t á v a m o s  

i n s e r i d o s ,  d o s  q u a i s  d e s t a c a m o s :  monitorização da pressão venosa central 

durante o procedimento de Crioablação Cardíaca, assim como intervenções de enfermagem 

inerentes a esta técnica; intervenções de enfermagem durante a colocação e manutenção de 

cateter venoso central; intervenções de enfermagem durante a colocação de Pacemakers; 

preparação de doentes para cateterismo de intervenção no exterior; realização e interpretação 

de gasimetria. 

Durante o decorrer do mestrado, fundamentado na frequência dos cursos de Suporte Básico 

de Vida, Suporte Avançado de Vida e ITLS, incrementámos competências já previamente 

adquiridas nesta área. 

Em contexto de estágio, não ocorreram situações que requeressem competências 

avançadas neste domínio , todavia, pela nossa prática profissional quotidiana, como membro 

integrante da equipa da VMER na nossa instituição hospitalar em conjunto com a formação 

certificada detida e as formações em serviço anualmente realizadas, nesta área fundamental 
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para o EEEPSC, consideramos ter atingido o critério de avaliação inerente na dependência da 

competência 1, “1.1.4. - Demonstra conhecimentos e habilidades em suporte avançado de vida” 

(OE, 2018, p. 19363). 

Como já anteriormente referido, os cuidados à PSC assumem, na maior parte das vezes,  

um caráter urgente, envolvendo uma diversidade de procedimentos para os quais é necessária a 

intervenção de uma equipa multidisciplinar. Por conseguinte, pudemos infer ir que o 

trabalho em equipa é imprescíndivel para uma resposta apropriada às necessidades da pessoa.  

Com base neste pressuposto, e para que os cuidados sejam eficazes e efetivos, é fundamental 

que, cada profissional tenha consciência de quando e como agir com base na uniformização dos 

cuidados, de forma a minimizar atrasos na assistência e diminuir a probabilidade da existência 

de potenciais erros.  

Durante o estágio final, de forma a garantir a segurança e eficiência na prestação de 

cuidados, recorremos à administração de protocolos terapêuticos complexos e normas de 

procedimentos de enfermagem, os quais são vitais na prevenção de complicações (OE, 2018). 

Para além de serem reconhecidos como instrumentos que promovem a PBE, são facilitadores 

da prática tornando-a mais eficaz e eficiente, e determinantes para a melhoria da segurança e 

qualidade dos cuidados. Nesta conjuntura, salientamos o PIS desenvolvido que recaiu sobre a 

elaboração de uma norma de cuidados a prestar ao doente submetido a Crioablação Cardíaca. 

Outro protocolo colocado em prática foi o da gestão da dor, na medida em que, o seu 

controlo inapropriado poderá ter influência sobre o sucesso de todo o processo de tratamento e 

transição do estado saúde-doença, pelo sofrimento que provoca, e pelo impacto negativo que 

provoca na vida da pessoa. 

Neste quadro, realçamos o desenvolvimento de uma RSL, subordinada ao tema 

Intervenções Não Farmacológicas na Promoção do Conforto do Doente Cardíaco 

Internado (Apêndice J), com particular incidência no controlo da dor e ansiedade, tendo 

contribuido para o incremento de conhecimentos e munido de estratégias para o controlo da 

dor. 

No cuidado à PSC, é imperativo que o EEEPSC seja capaz de realizar a gestão da dor  
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e do bem-estar, de forma diferenciada, otimizando as respostas, recorrendo a medidas 

farmacológicas e não farmacológicas (OE, 2018). 

Reconhecida como 5.º sinal vital (DGS, 2003), a gestão da dor é um fenómeno complexo 

pelo caracter indissoluvelmente individual, que emerge de fontes distintas, isoladas ou 

combinadas, fundada numa variabilidade subjetiva de perceção e tolerância (Devlin et al., 

2018). 

A dor é considerada uma experiência humana universal. Em primeiro lugar todas as pessoas 

sabem algo em relação à dor (pelo menos da própria), do mesmo modo, todas têm diferentes 

objetivos e posturas em relação à dor, recorrendo a léxico e expressões diferentes. 

Definida como uma “experiência sensorial e emocional desagradável associada ou seme- 

lhante a uma lesão tecidual real ou potencial.” (International Association for the Study of Pain, 

s.d.), a subvalorização da dor, negação e relativização afigura-se como um erro ético e um dé-

ficite da excelência profissional (OE, 2008). 

Enquanto profissionais privilegiados pela subsidiariedade e tempo de contacto com os 

doentes, os enfermeiros têm um papel de relevo para promover e intervir no controlo da dor. 

(OE, 2018). 

No decorrer do estágio final primámos pela gestão da dor através do recurso a medidas 

farmacológicas e não farmacológicas, tendo em consideração os instrumentos adequados para 

avaliação. Recorremos à escala visual analógica ou numérica, e adoptámos medidas farmaco-

lógicas, através da gestão do protocolo de analgesia. 

Ressalvamos, a pesquisa bibliográfica efetuada no âmbito da RSL, que nos concedeu um 

manancial de skills em termos de terapias não farmacológicas, das quais destacamos, a 

musicoterapia, aromaterapia, reflexologia. 

A doença súbita ou agudização de doença de base, que acarreta um internamento súbito 

num cenário diferente daquele a que estamos habituados, onde a complexidade e o risco de 

vida estão permanentemente presentes, originam ansiedade e stress no doente e família 

(Benner et al., 2011). No Artigo 110.º da Deontologia Profissional é destacada a importância  
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da humanização dos cuidados de enfermagem, nos quais o enfermeiro deve “Dar, quando 

presta cuidados, atenção à pessoa como uma totalidade única, inserida numa família e numa 

comunidade” (AR, 2015a, p. 8080). 

Na sociedade moderna, a comunicação não é somente uma troca de palavras, mas sim um 

processo dinâmico de interação essencial e enriquecedor para o ser humano no qual partilhamos 

mensagens, sentimentos, ideias e emoções. Este processo permite, não só a capacidade de se 

socializar, conhecendo o que os outros pensam e sentem, mas também, influenciar o 

comportamento dos seres humanos que por sua vez reagirão com base nas suas crenças, valores, 

história de vida e cultura.  

A comunicação acompanha o ser humano em toda e qualquer circunstância da sua vida, 

inclusive em silêncio, como nos diz Watzlawick (2002) é impossível não comunicar. Com o 

seu étimo no latim, ‘comunicare’ significa ‘tornar comum’, ‘partilhar’, ‘entrar em relação’ 

(Nunes, 2010). 

É fundamental que os enfermeiros na procura contínua da excelência do exercício profi-

ssional, e na satisfação da PSC possuam conhecimentos sobre comunicação e gestão de  

stress e emoções (OE, 2018). 

Empenhados neste continuum da procura de cuidados de excelência, procurámos sistemá-

ticamente fazer uma gestão da comunicação interpessoal, alicerçada no recurso a técnicas de 

comunicação, que demonstraram incrementar uma relação terapêutica (OE, 2018). 

Esta é o âmago da prestação de cuidados de enfermagem, que permite que o enfermeiro, 

ancorado na empatia, escuta ativa e assertividade, transmita segurança e motivação ao doente e 

família, de forma a que ambos expressem as suas preocupações e que incorporem as tomadas 

de decisão (Phaneuf, 2005). 

Assim, primámos, pela adição destas premissas na nossa prática clínica diária. Relativa-

mente às famílias, fruto das condicionantes pandémicas vividas durante o estágio, foi um con-

tato muito impessoal pois não havia visitas aos doentes, facto que nos deixa um sabor amargo 

pela incapacidade de encontrar soluções para colmatar esta situação.  
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Procurando gerir o impacto emocional decorrente da situação crítica de saúde que assola a 

pessoa/família, ancorado nos conteúdos ministrados na UC de Relação de Ajuda, 

desenvolvemos habilidades de relação de ajuda promovendo simultaneamente a relação 

terapêutica, conscientes que o processo de doença da PSC, é complexo, lancinante e penoso.  

De acordo com (Phaneuf, 2005), relação de ajuda é descrita como “uma troca tanto 

verbal como não verbal que ultrapassa a superficialidade e que favorece a criação do clima  

de compreensão e o fornecimento do apoio de que a pessoa tem necessidade no decurso de uma 

prova” (p. 324), este tipo de relação “permite à pessoa compreender melhor a sua situação, 

aceitá-la melhor (…) abrir-se à mudança e à evolução pessoal, e tomar-se a cargo para se 

tornar mais autónoma”, assim como, “demonstrar coragem diante de adversidades, e mesmo 

diante da morte.” (p. 324). 

Buckman (1992) considera que a eficácia da comunicação de más notícias pode ser afetada 

por algumas dificuldades por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente relacionadas com 

sentimentos de ansiedade, culpa e alguns medos: como o de ser considerado culpado pela 

situação; de não saber todas as respostas às perguntas colocadas pelo utente/família; da forma 

como a pessoa pode reagir; da dificuldade em gerir a expressão de emoções; de estar perante 

algo novo, para o qual não se foi preparado; e dos medos pessoais face à morte e doença. 

Funcionam também como obstáculos à comunicação eficaz de más notícias, a dificuldade em 

gerir a situação, e ainda as dificuldades relacionais/comunicacionais manifestadas por muitos 

profissionais de saúde (Pereira, 2008).  

As dificuldades sentidas pelos profissionais afetam os processos de comunicação, como 

nos refere Pereira (2005), estes esvaziam-se de conteúdo, desencadeando mecanismos de fuga, 

como o uso de eufemismos, no sentido de não se correr riscos de falta de transparência. Tal 

fato, afeta com certeza a qualidade do cuidado prestado pois para que “o enfermeiro possa 

cuidar verdadeiramente do outro, há necessariamente que afirmar-se como pessoa e aproximar-

se dele como tal” (Santiago 2013, p. 155). 

Neste sentido, Sequeira (2016), alerta-nos para o fato de que a forma de transmitir uma má 

notícia é basilar para a aceitação ou não da mesma.  
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Para Gama (2013) “Acompanhar alguém no momento da morte pode ser uma dádiva 

e ao mesmo tempo (...) uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, mas também 

uma situação de desgaste (...) podendo conduzir a situações de sobrecarga e exaustão” 

(p. 15).  

Embora seja uma situação particularmente comum no nosso percurso profissional, 

principalmente em meio pré-hospitalar, facilitando o desenvolvimento de estratégias de coping 

para gerir processos de fim de vida, morte e de luto, cada situação é única e contribui 

indubitavelmente para o nosso desenvolvimento e maturação profissional e pessoal, 

capacitando-nos para agir de forma consentânea perante situações semelhantes. 

Felizmente, para os doentes que passaram pelo internamento durante o tempo de estágio, e 

seus familiares, não fomos confrontados com nenhuma situação de fim de vida. 

Enaltecemos o contributo da UC EMC 1, através do trabalho realizado sobre Comunicação 

de Más Notícias: da Teoria à Prática para atingir o critério de avaliação inerente na 

dependência da competência 1, “1.6.2 - Demonstra conhecimentos e habilidades facilitadores 

da ‘dignificação da morte’ e dos processos de luto” (OE, 2018, p. 19363). 

Pela fundamentação apresentada, consideramos ter desenvolvido a primeira competência 

do EEEPSC. 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no Regulamento de competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem Médico-cirúrgica emanado pela OE (2018), recai sobre o EEEPSC a 

responsabilidade de, no dominio desta competência, elaborar, planificar e gerir a resposta de 

forma célere, sistemática, capaz e efetiva, de cenários de emergência, exceção e catástrofe. Os  

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem a Pessoa em 

Situação Crítica 

2. Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à 

ação. 
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sistemas de saúde são detentores de um papel crucial no desenvolvimento de competências nos 

enfermeiros, para garantir o êxito da resposta (ICN, 2019). 

Nas últimas décadas, tem-se notado um crescimento progressivo da ocorrência de catástro-

fes e desastres naturais, em Portugal e no Mundo, com um impacto devastador, provocando 

danos materiais, físicos e psicológicos nos indivíduos, famílias e comunidades, muitas vezes 

irremediáveis (ICN, 2019). 

Com o objetivo de atenuar estes danos, fornecendo uma resposta eficaz e eficiente, a imple-

mentação de planos de emergência é de extrema importância, definidos como processos estru-

turados e sistematizados para ulteriores situações de contingência, com vista à manutenção da 

ordem pública, à limitação dos danos, à salvaguarda da vulnerabilidade e ao uso eficiente de 

recursos (Alexander, 2015). 

Contextualizando, entende-se por emergência uma conjuntura que “resulta da agressão 

sofrida por um indivíduo por parte de um qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de 

forma brusca e violenta, afetando ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos vitais, 

colocando a vítima em risco de vida” em que a “assistência à vítima deve ser realizada de forma 

imediata” (OE, 2018, p. 19362). 

Situação de exceção consiste “numa situação em que se verifica, um desequilíbrio entre as 

necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, coordenação e gestão criteriosa 

dos recursos humanos e técnicos disponíveis” (OE, 2018, p. 19362). 

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil catástrofe é definida como “acidente grave 

ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, 

eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico 

em áreas ou na totalidade do território nacional” (AR, 2015b, p. 5316). 

De acordo com o ICN (2019), é reconhecida a necessidade premente de conceder aos 

enfermeiros meios que os capacitem para dar resposta em situação de catástrofe, porquanto, 

como maior grupo profissional, são detentores de um raio de ação maior, que vai desde a 

triagem, às equipas de primeira intervenção, passando pela coordenação de recursos e meios, 

comunicação, educação e consultadoria.  
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Aos enfermeiros, pela multiplicidade e importância da sua intervenção, é-lhes incumbida 

a responsabilidade de apostarem na formação na área, de forma a assegurar uma resposta rápida 

e eficaz, com a que é exigida nestas situações (Unver et al., 2018). 

Em função da imprevisibilidade das situações supramencionadas, ao longo do período em 

que decorreu o Estágio Final, não se verificou qualquer evento ou processo que pudesse ser 

classificado de catástrofe ou emergência multivitimas. Sem querermos fazer futurologia, mas 

prevendo já este cenário, foram previamente planeadas estratégias, que visavam a aquisição e 

desenvolvimento desta competência. 

Enquadrado na UC Estágio Final, efetuámos um estágio de observação de 2 dias no 

Comando Distrital de Operações de Socorro, com o objetivo de observar in loco o ‘cérebro’ das 

operações de socorro. Com a colaboração do Comando, foi-nos proporcionada uma visita às 

instalações, apresentado os meios disponíveis e protocolos de atuação. 

Durante este período tivemos oportunidade de acompanhar a reação a dois fogos de grandes 

dimensões, que deflagraram com diferença de cerca de 10 minutos. Apesar do pandemónio em 

que rapidamente aquela sala se tornou, foi enriquecedor perceber como é efetuada a distribuição 

dos meios de socorro, e que condicionantes têm um papel preponderante nessa logística. Neste 

contexto, para além de vários meios terrestres, foram acionados 2 meios aéreos, e foi necessário 

deslocar para um dos locais uma ambulância de socorro para prestar auxílio a operacionais que 

se sentiram mal.  

Estivemos presentes no Gabinete de Gestão do Risco, da instituição onde decorreu o 

estágio, e tivemos oportunidade de consultar o Plano de Resposta à Catástrofe com o propósito 

de analisar o planeamento da resposta perante situações de exceção externas à instituição, com 

o engenheiro responsável, assim como o Plano de Segurança Interna com particular enfoque ao 

Plano de Evacuação da UCIC, que permitiu compreender o planeamento da resposta perante a 

adversidade a situações complexas decorridas no interior da instituição. 

Aparte do referido, a aquisição de competências nesta área exigiu da nossa parte a revisão 

dos conteúdos lecionados na UC EMC 3. O trabalho desenvolvido na mesma, concretizado em 

Póster com o título “Simulação e o desempenho da equipa em catástrofe” (Apêndice K), já 

referenciado neste documento, foi posteriormente divulgado no 1º Congresso Equipo 
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Multidisciplinar en Sanidad e inserido no livro Congresso Multidisciplinar 

Investigando em Saúde, onde participámos como co-autores. 

Concluindo, destacamos o curso de trauma, integrado na UC de EMC 4, onde com base 

em cenários da prática simulada, era exigido aos formandos uma resolução adequada, num 

contexto de que gestão de situações de emergência multivítimas.  

Posteriormente depois de terminada a prática, em contexto de debriefing, eram debatidos 

os prós e contras da nossa atuação face ao cenário, tornando este momento de crítica reflexiva, 

um momento de aprendizagem e desenvolvimento de conhecimentos e competências. 

Porém, face à não consecução da prática em cenário real, para aquisição da competência 

supracitada, com base na pesquisa efetuada e nas atividades desenvolvidas, consideramos ter 

desenvolvido a competência em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de entrarmos na descrição das actividades desenvolvidas para atingir esta 

competência, importa aclarar, que as IACS são infeções adquiridas pelos doentes, originárias 

nos cuidados saúde e nos procedimentos realizados, que podem atingir igualmente os 

profissionais de saúde na prática da sua atividade profissional (OE, 2017a). 

Com um impacto considerável e crescente à escala mundial, as IACS, concomitantemente 

com o aumento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, constituem um 

problema com repercussão nas organizações de saúde, pelo que não devem ser descuradas estas 

áreas, no sentido em que acarretam um aumento do tempo de hospitalização, morbilidade e   

Competência Específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem a Pessoa em 

Situação Crítica 

3. Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e da resistência a 

Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas. 

 



 
 

 
mar-22 | Página 97 

 

Cuidados de Enfermagem ao Doente Submetido a Crioablação Cardíaca 

 
mortalidade, c o m  s i g n i f i c a t i v a  c o n t r i b u i ç ã o  no agravamento dos custos 

associados (DGS, 2018). 

Os enfermeiros, são os profissionais de saúde que mais tempo passam junto do doente. 

Fruto desse contacto direto, pelo potencial de evitabilidade das IACS, desempenham um papel 

fundamental na sua prevenção, e, por conseguinte, na melhoria da qualidade e segurança dos cui-

dados (ICN, 2019).  

Deste modo, a OE arroga que o EEEPSC, na procura constante da excelência no exercício 

profissional, deve agir eficientemente na prevenção e controlo de infeção, considerando o 

elevado risco, decorrente dos diversos cenários, da complexidade das situacões e da “diferen-

ciação dos cuidados exigidos pela necessidade de recurso a múltiplas medidas invasivas, de 

diagnóstico e terapêutica, para a manutenção de vida da pessoa em situação crítica e ou falên-

cia orgânica” (OE, 2018, p. 19364). 

Durante o estágio, considerámos importante revisar alguns documentos respeitante às 

IACS, oriundos de entidades e sociedades científicas idóneas, essenciais para uma prestação de 

cuidados de excelência assentes na melhor e mais recente evidência. Desses, destacamos os 

emanados pela DGS, GLCPPCIRA, OMS e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 

Doenças. 

À guisa de exemplo, d e s t a c a m o s  a norma da DGS respeitante às precauções 

básicas do controlo de infeção,  a s su nt o  t ão  bada la do  no s  ú lt imo s  2  a no s  d e v ido  

à  pa nde mia  Co v id - 1 9  (DGS, 2013); assim como as diretivas e normas relativas aos “feixe 

de intervenções”, com particular incidência na prevenção da infeção urinária associada a 

cateter vesical (DGS, 2017b), e na prevenção da infeção relacionada com cateter venoso central 

(DGS, 2015c), ou o relatório anual referente às infeções e resistência aos antimicrobianos 

(DGS, 2018). 

Paralelamente à consulta dos documentos referenciados, delineámos como condição 

sine qua non o conhecer das normas e protocolos existentes na UCIC, com elaboração da 

própria equipa, em estreita coordenação com o GLCPPCIRA.   
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Ainda neste âmbito, e como já referido anteriormente neste documento, o estágio de obser-

vação efetuado no GCLPPCIRA, permitiu-nos deter uma visão mais abrangente do funciona-

mento deste orgão e dos trâmites legais para implementação de normas e boas práticas. A docu-

mentação facultada proporcionou-nos um Know.how global sobre o GCLPPCIRA, nomeada-

mente, as suas competências, estratégias implementadas e feixes de intervenção. Sublinhamos 

e reconhecemos a importância da política de aplicação de 3 grandes pressupostos por este orgão 

na instituição, nomeadamente, a avaliação do risco no local da prestação de cuidados, a tomada 

de medidas preventivas adequadas e a sensibilidade por parte dos profissionais. 

Adicionalmente visitámos durante um dia o serviço de esterilização, com o intuito de co-

nhecer, compreender e observar o funcionamento do circuito do material, desde que entra até 

que volta a sair deste serviço. Esta experiência revelou ser muito enriquecedora pois permitiu-

nos ter uma ideia diferente da previamente concebida, relativamente ao tempo de demora do 

material a chegar aos serviços, e das condições do mesmo. 

No decurso da prestação de cuidados à PSC, adotando a máxima “Não há doente de risco, 

mas sim procedimentos de risco” (DGS, 2013, p. 10) tivemos sempre presente os 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos, e pugnámos pelo cumprimento das 

recomendações de boas práticas para a prevenção e controlo das IACS.  

Durante o estágio, apesar de haver pósteres afixados na parede com as diretrizes, denotámos 

que por vezes os profissionais descuram um pouco algumas medidas básicas, designadamente, 

o uso de luvas e a desinfeção ou lavagem das mãos na transição de cuidados. Este foi um tema 

continuamente abordado nos diebriefings efetuados ao longo do estágio com o enfermeiro 

supervisor, e sempre que presenciámos este tipo de comportamento tivemos o cuidado de 

educadamente, alertar os profissionais e clarificar procedimentos. 

Concluímos, ressalvando que, foram fundamentais os conhecimentos adquiridos no âmbito 

da UC EMC 5, com a elaboração de diversos trabalhos, onde foram abordados temas como o 

controlo de infeção nos SMI, os microrganismos multirresistentes e epidemiologicamente 

importantes, dos quais destacamos a prevenção e controlo de infeção por clostridium difficile, 

entre outros. Neste contexto tivemos oportunidade de realizar e apresentar uma sessão 

subordinada ao tema Controlo Ambiental, que, não obstante ser de âmbito académico e 

mormente teórico, descreve a realidade das nossas instituições de saúde. 
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Face ao acima citado, consideramos ter alcançado a competência em epígrafe. 

 

 

 

 

 

Considerando que a competência em análise é parte integrante das competências já 

descritas, objeto de análise,  reflexão e  fundamentadas pelas atividades realizadas ao longo do 

estágio, podemos afirmar q u e  a d q u i r i m o s  e s t a  competência associada ao grau de 

Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência de Mestre em Enfermagem 

7. Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Eis chegado o fim. O presente Relatório de estágio, por nós lavrado, é o espelho da nossa 

jornada ao longo do Mestrado em Enfermagem, e o culminar de um longo processo formativo. 

Nele, enfatiza-se a importância do Estágio Final neste processo de aquisição de competências, 

são invocados uma multiplicidade de conteúdos lecionados nas UC em período teórico, com a 

obrigatoriedade de inclusão na prática clínica, para adquirir competências de EEEPSC e obter 

o grau de Mestre em Enfermagem. 

Primeiramente, iniciámos por uma descrição da UCIC fundamentado no seu 

enquadramento legal e institucional, junto com, a estrutura, recursos físicos, materiais e 

humanos, ultimando numa análise sucinta da gestão e produção de cuidados. 

Este breve relato permitiu um entendimento maior sobre o quadro onde decorreu o estágio 

final e onde foi desenvolvido o PIS, reiterando, que este local de contexto clínico demonstrou 

ser adequado à consecução de atividades formativas específicas no âmbito da especialização em 

EMC a PSC, e ao incremento do processo de aquisição e desenvolvimento de competências. 

Caracterizado o contexto, realizámos uma sucinta fundamentação teórica sobre o tema afeto 

ao PIS, os conceitos centrais ao mesmo, bem como a ligação ao modelo teórico em que nos 

baseámos, enquadrado na linha de investigação Segurança e Qualidade de Vida, tendo como 

foco a PSC. 

Seguiu-se o retrato das diferentes etapas do PIS desenvolvido, fundamentado na metodolo-

gia de projeto (Ruivo et al., 2010)., o qual permitiu, com base nas suas etapas, identificar uma 

necessidade do serviço onde decorreu o estágio e, subsequentemente conceber estratégias, e 

desenvolver atividades para dar prosseguimento ao PIS.  

Deste modo, contribuímos para instituir e uniformizar os Cuidados de Enfermagem ao 

doente submetido a Crioablação Cardíaca, dando resposta a uma necessidade real patente no
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contexto clínico. Enquadrado na melhor e mais recente evidência ciêntifica, a construção do 

PIS permitiu-nos desenvolver competências na área da investigação em enfermagem. 

De acordo com Larrabee (2011), a PBE é fundamental para sustentar as intervenções pla-

neadas e realizadas, assegurando uma tomada de decisão segura e, com a mais elevada quali-

dade. 

Ao longo deste relatório, repetidas vezes citamos Larrabee, e reconhecemos que o seu Mo-

delo para Mudança da PBE (2011), poderia ser o referencial teórico válido para fundamentar o 

desenvolvimento das competências ao longo do nosso percurso formativo, por atender ao dese-

jado na prestação de cuidados ao doente em situação crítica- uma prática baseada na evidência 

que contempla a experiência, competência e discernimento do enfermeiro, consubstanciado nos 

príncipios e preferências do doente, com vista à concretização das suas necessidades. 

Contudo, apesar do supramencionado, recorremos a outro modelo teórico para incorporar 

o PIS, pois reconhecemos na promoção do conforto e bem-estar do doente, um papel prepon-

derante no binómio saúde-doença do doente cardíaco. 

Por fim, terminamos com uma descrição, análise reflexiva, concisa e inelutavelmente crí-

tica, da aquisição e desenvolvimento das competências comuns e específicas do EEEPSC e de 

Mestre em enfermagem, enquadradas na legislação em vigor.  

Sublinhamos que algumas das competências foram abordadas conjuntamente, sempre que 

se revelou ser pertinente, tomando em consideração a transversalidade das competências de 

mestre relativamente às competências do EE. 

As circunstâncias que, atravessamos desde o ano de 2019 devido à Pandemia COVID-19, 

exigiram de nós uma adaptação constante, com reflexos a nível profissional, pessoal e 

frequência do estágio, com repercussões ao nível da submissão para publicação da RSL 

realizada que nos impediram de cumprir até ao momento este objetivo. 

Face ao exposto, e perante as adversidades sobejamente relatadas, estamos convictos que 

alcançámos os objetivos previamente estipulados no presente relatório, empenhados na 

melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados à PSC na procura de cuidados de 
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excelência. Este caminho chegará ao seu fim, após apresentação e discussão em provas 

públicas, encerrando-se assim um importante capítulo da nossa vida pessoal e profissional. 

Fechamos este capítulo, afirmando que foi necessária muita resiliência e capacidade de 

superação, que até então desconhecíamos, para chegar ao porto de desembarque; 

desenvolvemos e cimentámos estratégias que nos dão bases para promover a contínua melhoria 

da qualidade dos cuidados de Enfermagem, acrescendo a esse pressuposto um sentido de 

responsabilidade maior na disseminação do conhecimento. 
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Anexo A: Declaração Tempo de Exercício Viatura Médica 
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Anexo B: Declaração aceitação Anteprojeto 
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Anexo D: Certificado de participação Covid 19 Skills Preparation Course: autoaprendizagem 
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Anexo G: Certificado de participação 1º Congresso Equipo Multidisciplinar en Sanidad 
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Anexo J: Certificado presença no VI Simpósio de Enfermagem Ontem-Hoje-e…Amanhã 
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Anexo L: Certificado presença nas 34ª Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões Autónomas- 
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Anexo M: Certificado frequência do Curso de Suporte Básico de Vida 
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Apêndice A: Pedido de autorização ao CA para elaboração do PIS 
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Apêndice K: Resumo Poster Simulação e o desempenho da equipa em catástrofe 
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Cuidados de Enfermagem ao Doente Submetido a Crioablação Cardíaca 
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Cuidados de Enfermagem ao Doente Submetido a Crioablação Cardíaca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


