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“Ignorance is the curse of God; knowledge is  

the wing wherewith we fly to heaven.” 

- William Shakespeare 
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A todos os que possibilitaram o alcance do nosso  

principal objetivo: Cuidar melhor 
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RESUMO 
 

Objetivo: Descrever de forma crítica e reflexiva a aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação Crítica e das competências de Mestre em 

Enfermagem ao longo dos estágios. 

 

Metodologia: Na elaboração do presente relatório foi utilizada a metodologia descritiva, onde 

são especificadas e analisadas as atividades desenvolvidas ao longo do Estágio em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica e do Estágio Final. A intervenção profissional 

major foi realizada com base na Metodologia de Projeto e a aquisição e desenvolvimento das 

competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica foi parcialmente fundamentada pelo Modelo para 

Mudança da Prática Baseada em Evidências. 

 

Resultados: O processo de análise das competências recaiu maioritariamente nas 

intervenções desenvolvidas ao longo do Estágio Final, que visou a promoção de cuidados 

atualizados e centrados na pessoa submetida a ventilação não invasiva. A intervenção 

profissional major culminou na elaboração de uma proposta de revisão da Norma de 

Procedimento de Enfermagem do Centro Hospitalar Universitário do Algarve «Intervenção de 

Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva». 

 

Conclusão: Foi realizada uma abordagem sistematizada das atividades desenvolvidas ao 

longo dos estágios. Em profundidade referente à administração de ventilação não invasiva. 

Finaliza-se com uma análise crítico-reflexiva das competências do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, 

que permitiu considerar como atingidos os objetivos delineados. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Médico-Cirúrgica; Cuidados de enfermagem; Ventilação não 

invasiva; Serviço de Urgência. 
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ABSTRACT 
 
Objective: To describe in a critical and reflective way the acquisition and development of 

common and specific skills of the Medical-Surgical Nursing, more specifically in the area of 

Nursing for Persons in Critical Situation, and the skills of a Master of Nursing throughout the 

internships. 

 
Methodology: In the elaboration of this report, the descriptive methodology was used, where 

the activities developed during the Nursing Internship for the Person in Critical Situation and 

the Final Internship are specified and analyzed. The major professional intervention was 

carried out based on the design methodology. 

 
Results: The competence analysis process mainly involved the interventions developed 

during the Final Internship, which aimed to promote up-to-date care focused on the person 

undergoing non-invasive ventilation. The major professional intervention culminated in the 

elaboration of a proposal to revise the Standard of Nursing Procedure of the Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve «Nursing Interventions for Patients Undergoing Non-Invasive 

Ventilation». 

 
Conclusion: A systematic approach to the activities developed during the internships was 

carried out. In depth regarding the administration of non-invasive ventilation. It ends with a 

critical-reflexive analysis of the skills of the Medical-Surgical Nursing, more specifically in the 

area of Nursing for Persons in Critical Situation, which allowed to consider the objectives 

outlined as achieved. 

 
Keywords: Medical-Surgical Nursing; Nursing care; Non-invasive ventilation; Emergency 

Department. 
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INTRODUÇÃO 
  

No âmbito do 4ª Curso de Mestrado em Associação, na vertente de especialização em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica [EMC-

EPSC], foi-nos proposta a realização do presente relatório que pretende descrever o percurso 

formativo desenvolvido para aquisição de conhecimentos e competências, com vista à 

aquisição do título de Enfermeiro Especialista em EMC-EPSC e do Grau de Mestre em 

Enfermagem. 

Essa aquisição de conhecimentos e competências ocorreu no Estágio em Enfermagem à 

Pessoa em Situação Crítica, contudo, maioritariamente no decorrer da unidade curricular [UC] 

Estágio Final, realizada no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico [SUMC] do Centro 

Hospitalar [CH] Universitário do Algarve, onde foi desenvolvida a intervenção profissional 

major [IPM]. Esta IPM, delineada com o intuito de otimizar o desempenho com qualidade da 

equipa de enfermagem do Serviço de Urgência [SU] no que respeita à implementação de 

intervenções à pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva [VNI], foi 

realizada com base no Modelo para Mudança da Prática Baseada em Evidências [MMPBE] 

de June Larrabee. 

A VNI é atualmente considerada uma alternativa segura à ventilação mecânica invasiva 

[VMI], estando associada a uma redução das complicações frequentemente associadas a 

essa técnica invasiva e da taxa de mortalidade, assim como a um aumento da qualidade de 

vida das pessoas. Por estes motivos, nas últimas décadas tem vindo a ser instituída no 

tratamento de um número cada vez mais elevado de patologias, sendo administrada com 

frequência em SU.  

Tendo em atenção que no momento da elaboração do Projeto de Intervenção em Serviço 

[PIS] que orientou o desenvolvimento da IPM estava eminente a criação de um espaço para 

Sala de Observação [SO] a inserir no espaço de decisão clínica do SU, onde poderia vir a ser 

administrada VNI de forma amiúde, e que a norma de procedimento de enfermagem relativa 

a essa técnica em vigor no CH foi elaborada em 2013, identificámos a necessidade de 

atualizar os conhecimentos dos enfermeiros do SU no que diz respeito a essa ventilação com 

base nas orientações e guidelines emitidas mais recentemente. 

Assim, o presente relatório apresenta como objetivo descrever de forma crítica e reflexiva 

a aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas do Enfermeiro 
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Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente da Pessoa em Situação Crítica e 

das competências de Mestre em Enfermagem ao longo dos estágios. 

Quanto à sua estrutura, encontra-se dividido em 4 capítulos, iniciando com uma breve 

alusão do impacto causado pela pandemia coronavirus disease-19 [COVID-19] nos cuidados 

de saúde, seguida da caracterização dos contextos clínicos relacionados com os estágios 

desenvolvidos no SU e na Unidade de Transplante de Medula do Instituto Português de 

Oncologia [IO] de Lisboa Francisco Gentil. O segundo capítulo é constituído pelo 

enquadramento concetual e teórico da temática em estudo, onde se encontra incluído o 

modelo teórico no qual foi baseada a IPM. Posteriormente, são descritas todas as etapas 

desenvolvidas na referida intervenção de acordo com a metodologia de projeto no terceiro 

capítulo e, por fim, surge o quarto e último capítulo, composto por uma análise reflexiva da 

aquisição e desenvolvimento das competências do Enfermeiro Especialista em EMC-EPSC e 

de Mestre em Enfermagem.  

De forma a manter o seu anonimato, optámos por omitir, ao longo do texto e nos diversos 

apêndices e anexos expostos no final deste relatório, a especificação das instituições onde 

foram desenvolvidos os estágios, bem como da unidade onde foi realizado o Estágio em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 

Este documento encontra-se redigido respeitando o novo acordo ortográfico e formatado 

segundo as normas de referenciação bibliográficas da American Psychological Association 

(APA). 
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1 – CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS CLÍNICOS  

 

A realização dos estágios previstos no Mestrado foi fortemente influenciada pela atual 

pandemia COVID-19, que criou a necessidade imediata de logística, ajustes organizacionais 

e de gestão (Voza et al., 2021), com repercussões diretas nos cuidados de saúde. Nesse 

sentido, previamente à caracterização dos contextos clínicos, será realizada de forma 

resumida uma definição da COVID-19, as medidas adotadas por Portugal no combate à 

pandemia, bem como as suas implicações na realização dos estágios. 

Assim, começamos por definir a COVID-19, designação atribuída pela Organização 

Mundial da Saúde [OMS], como uma doença desencadeada pelo vírus severe acute 

respiratory syndrome coronavirus-2 [SARS-Cov-2], identificada em novembro de 2019, em 

Wuhan, na China (Chalmers et al., 2021), e que pode originar infeções respiratórias graves, 

como pneumonias (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2021b). Foi declarada como pandemia 

pela OMS a 11 de março de 2020 por contabilizar, na altura, um elevado número de infeções 

e óbitos em mais de 100 países (Sistema Nacional de Saúde, 2020). Até à data de conclusão 

do presente relatório já infetou mais de 541 227 600 pessoas em todo o mundo (Worldometer, 

2021a) e foi responsável por mais de 6 332 800 óbitos a nível mundial (Worldometer, 2021b 

– O que é a COVID?), incluindo mais de 23 530 mortes em Portugal (Worldometer, 2021c).  

É frequentemente designada como uma patologia bifásica e caracterizada numa fase 

inicial de infeção por sintomas como febre, tosse persistente previamente inexistente, 

dispneia, anosmia, ageusia e fadiga, que ocorrem nos primeiros 3-5 dias após a infeção. Na 

maioria das pessoas, os sintomas começam a melhorar após uma semana, no entanto, em 

certas pessoas a doença evolui para uma segunda fase, originando uma resposta inflamatória 

disfuncional do hospedeiro e um consequente desenvolvimento de inflamação e lesão 

pulmonar. O espetro da doença é amplo, oscilando entre uma infeção assintomática ou 

paucissintomática até ao desenvolvimento de uma síndrome de dificuldade respiratória aguda 

[SDRA] fatal (Chalmers et al., 2021), o que implica um conhecimento do comportamento da 

doença e das suas complicações baseado na evidência científica mais recente por parte das 

equipas multidisciplinares. 

A transmissão do SARS-Cov-2 pode ocorrer por gotículas respiratórias (partículas > 5 

micra), por contacto direto com secreções respiratórias infeciosas, fezes e superfícies 

contaminadas ou por via aérea (partículas < 5 micra) durante procedimentos geradores de 
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aerossóis [PGA], o que implica o cumprimento de medidas, incluindo equipamento de 

proteção individual [EPI], adaptadas ao risco de exposição e à dinâmica de transmissão do 

vírus (DGS, 2020b). Os aerossóis são influenciados pela gravidade e podem ser transmitidos 

por contacto próximo ou contribuir para a contaminação de superfícies numa distância entre 

1,5 a 2 metros, onde o vírus pode permanecer ativo durante horas ou dias (Leasa, Cameron, 

Honarmand, Mele & Bosma, 2021), consoante o tipo de superfície. 

O controlo sintomático da doença e o tratamento das infeções oportunistas casadas pela 

COVID-19 é atualmente recomendado e realizado pela administração de terapêutica 

medicamentosa, que inclui medicação antiviral, anti-inflamatórios, antibióticos e 

anticoagulantes (Chalmers et al., 2021), bem como pela administração de vacinas contra o 

vírus SARS-Cov-2. A vacinação, iniciada no final de 2020, desempenha um papel essencial 

na resposta à pandemia, uma vez que para além de oferecer, pelo menos, alguma proteção 

contra infeção e transmissão, providencia essencialmente uma prevenção da forma severa 

da doença, hospitalização e morte (World Health Organization [WHO], 2021). 

No que diz respeito às medidas adotadas no combate à pandemia, Portugal encontra-se, 

desde 26 de março de 2020, na fase de mitigação, o que implicou a adoção de um modelo de 

abordagem do doente suspeito ou com infeção confirmada, durante o seu despiste, 

encaminhamento e tratamento. Essa consiste na terceira e na mais grave fase de resposta, 

que foi ativada a partir do momento em que houve transmissão local, em ambiente fechado, 

e/ou transmissão comunitária, e tem como objetivos a redução dos efeitos da doença e a 

diminuição da sua propagação, de forma minimizar a mortalidade associada (Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge [INSA], 2021).  

Tendo em conta a gravidade e a extensão dos efeitos da COVID-19, foi declarado o 

estado de emergência a 18 de março de 2020 pelo Decreto do Presidente da República n.º 

14-A/2020 e novamente a 06 de novembro de 2020 pelo Decreto do Presidente da República 

n.º 51-U/2020 (Entidade Reguladora da Saúde [ERS], 2021). Assim como o estado de sítio, o 

estado de emergência só pode ser declarado pelo Presidente da República “…no todo ou em 

parte do território nacional, nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, 

de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade 

pública”. (Assembleia da República [AR], 2005: 4644). A diferença entre os estados reside no 

facto de que o estado de emergência é declarado quando as situações evidenciadas se 

revestem de menor gravidade (AR, 2005).  

Para além dos estados de emergência foram igualmente declaradas, de forma 

intercalada, situações de calamidade, contingência e alerta ao longo da pandemia. De acordo 

com AR (2006), essas situações podem ser declaradas pelos órgãos competentes perante os 

seguintes eventos: 
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• Situação de calamidade – Quando face à ocorrência ou perigo de ocorrência de perigo 

de acidente grave e/ou catástrofe, “… e à sua previsível intensidade, é reconhecida a 

necessidade de adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a prevenir, reagir 

ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos.” 

(AR, 2006: 4); 

• Situação de contingência – Quando face à ocorrência ou iminência de ocorrência de 

acidente grave e/ou catástrofe, “… é reconhecida a necessidade de adoptar medidas 

preventivas e ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no âmbito municipal.” 

(AR, 2006: 4); 

• Situação de alerta – Quando face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente 

grave e/ou catástrofe, “… é reconhecida a necessidade de adoptar medidas 

preventivas e ou medidas especiais de reacção.” (AR, 2006: 4). 

No apêndice I e de acordo com a ERS (2021), encontra-se o resumo dos diplomas 

referentes aos estados de emergência e situações supracitadas, bem como às medidas e 

orientações recomendadas, emitidos em Portugal desde março de 2020. 

A nível pessoal, esta pandemia teve repercussões caracterizadas por desgaste 

emocional e físico aquando da realização dos estágios, visto que desencadeou 

frequentemente situações de ansiedade associadas ao risco de contágio pessoal e de 

familiares próximos, foi responsável pelo cancelamento de férias e do regime de horário 

reduzido previamente atribuído pelo CH em 2 períodos de estado de emergência, 

contribuindo, desta forma, para momentos de exaustão ou de aumento do cansaço físico e 

para a redução de tempo para adquirir ou consolidar conhecimentos relativos às intervenções  

desenvolvidas em estágio, para realizar as atividades académicas delineadas pelo Instituto 

Politécnico de Beja [IPBeja] e para a vida familiar. Acrescentando aos fatores supracitados, a 

COVID-19 requereu ainda a gestão emocional da ansiedade dos familiares e dos doentes, 

frequentemente associada ao seu prognóstico incerto e/ou reservado e à impossibilidade de 

receberem visitas durante o internamento hospitalar, tendo sido igualmente responsável por 

eritemas faciais frequentes e dolorosos causados pela utilização prolongada do EPI, 

nomeadamente pelos respiradores de partículas. 

 

1. 1 – CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

 

Devido a impedimentos institucionais temporários na realização de estágios noutros 

serviços ou unidades que não pertencessem a este CH devido ao contexto pandémico, houve 

uma inversão da ordem de realização dos estágios. Deste modo, a UC Estágio Final, 
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desenvolvida no SU do CH foi realizada previamente à UC Estágio em Enfermagem à Pessoa 

em Situação Crítica, pelo que faz mais sentido começar pela sua caracterização. 

Atualmente esse CH apresenta uma capacidade de internamento de 1025 camas, 

distribuídas por três unidades hospitalares [UH].  

Detentor do estatuto de hospital universitário, este centro hospitalar proporciona um 

número considerável de formação pré-graduada de médicos, enfermeiros, técnicos superiores 

de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, entre outros profissionais de 

saúde. Em colaboração com o projeto Atlantis, também providencia estágios observacionais 

a estudantes de medicina provenientes dos Estados Unidos da América (CHUA, 2020b). 

No que diz respeito à formação pós-graduada, para além do internato médico para 

obtenção da especialidade médica hospitalar, colabora igualmente em cursos de pós-

graduação e em estágios de orientação de mestrados e doutoramentos (CHUA, 2020b). 

No que concerne à missão, o CH compromete-se a prestar cuidados de saúde 

diferenciados e dotados de níveis elevados de rigor, competência e excelência e, 

paralelamente, a estimular a formação pré e pós-graduada, com base na humanização dos 

cuidados e através da promoção do espírito de equipa e pertença institucional de todos os 

intervenientes (CHUA, 2021b). 

Quanto à visão institucional, esse centro hospitalar “(…) pretende ser um exemplo na 

prestação de cuidados de saúde, evoluindo numa perspetiva de crescimento sustentável, 

compromisso, sentido de mudança e diferenciação, ambicionando a criação de valor para 

todos os seus utentes, tornando-se uma marca de referência no setor da saúde.” (CHUA, 

2021b: 9). 

Por fim, os valores institucionais do CH relacionam-se com: 

 

− “Humanização, dedicação e empenho; 
− Competência, excelência e rigor; 
− Contextos de trabalho saudáveis; 
− Motivação e satisfação dos profissionais; 
− Trabalho em equipa, com ênfase na multidisciplinaridade; 
− Respeito pelos princípios éticos, dignidade humana, direitos dos utentes e por 

elevados padrões de segurança e qualidade assistencial; 
− Equidade no acesso (e utilização) aos cuidados que disponibiliza; 
− Criação de valor em saúde;  
− Cultura de serviço público, centrado no utente e na sua satisfação; 
− Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis.” (CHUA, 2021b: 9). 

 
1. 1. 1 – Serviço de Urgência 

 
Os SU, criados pelo Despacho Normativo n.º 11/2002, são definidos no artigo 1.º como 

“(…) serviços multidisciplinares e multiprofissionais que têm como objectivo a prestação de 
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cuidados de saúde em todas as situações enquadradas nas definições de urgência e 

emergência médicas.” (Ministério da Saúde [MS], 2002: 1865). O mesmo artigo designa como 

situações de urgência e emergência médicas “(…) aquelas cuja gravidade, de acordo com 

critérios clínicos adequados, exijam uma intervenção médica imediata.” (MS, 2002: 1865). 

A rede de SU engloba 3 níveis de resposta: SUB, SUMC e Serviço de Urgência 

Polivalente (SUP). Considera-se o SUMC como o segundo nível de acolhimento de situações 

de urgência que presta apoio diferenciado às SUB e que referencia pessoas que carecem de 

cuidados mais diferenciados ou de apoio de especialidades que não existem no SUMC (MS - 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 2014).  

O SU do CH foi reconhecido como SUMC pelo despacho nº 5414/2008 (MS, 2008) e 

consiste no único SU Médico-Cirúrgico pertencente à Administração Regional de Saúde 

(ARS) do Algarve (MS – Gabinete do Ministro, 2015). 

A sua missão engloba a prestação contínua e dotada de proximidade de cuidados e 

serviços com qualidade às pessoas que recorrem ao serviço com problemas de saúde 

urgentes (CHUA, 2014).  
No que se refere à visão, o referido serviço pretende ser visto como parte integrante da 

comunidade, fornecer uma resposta acessível, ágil, eficiente e humana às pessoas e 

apresentar uma componente atrativa para os profissionais (CHUA, 2014).  
Os valores relacionam-se com: 

• “A melhoria contínua da qualidade;  
• O reconhecimento do esforço de cada um dos elementos da equipa no cumprimento 

da missão do serviço; 

• Integrar a comunidade na resposta aos desafios sanitários atuais; 

• A formação e partilha de saberes entre profissionais.” (CHUA, 2014: 2) 

Com o intuito de garantir cuidados mais adequados, com mais qualidade e salvar vidas 

humanas (MS – Gabinete do Ministro, 2005), o SU utiliza o Sistema de Triagem de Manchester 

[STM], que é aplicado a todos os doentes que recorrem ao serviço. A triagem, que pode ser 

realizada por enfermeiros ou médicos, 

 
“(…) permite identificar precocemente a pessoa que necessita de atendimento 
urgente de uma forma objetiva e contínua ao longo do tempo e permite ainda 
integrar vias verdes e normativos nos serviços de urgência e algoritmos clínicos 
aprovados pelo diretor-clínico até serem emitidas Normas Clínicas.” (DGS, 2018b: 
9). 

A implementação do STM, iniciada em Portugal em 2000, foi sugerida a todos os SU a 

nível nacional no Despacho n.º 1057/2015 e na Norma da Direção-Geral da Saúde n.º 

002/2015 (DGS, 2018b; Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 2016). 

Esse sistema tem como objetivo “(…) definir o nível de prioridade, a identificação de critérios 
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de gravidade de uma forma objetiva e sistematizada, indicando a prioridade clínica com que 

a pessoa deve ser atendida e o respetivo tempo alvo que é recomendado até à primeira 

observação médica.” (DGS, 2018b: 9-10). A atribuição da prioridade clínica inicia com a 

avaliação diagnóstica face à queixa e/ou sintomas apresentados pela pessoa que recorre ao 

SU, direcionando o profissional de saúde na seleção de um fluxograma e dos respetivos 

discriminadores, culminando na atribuição de uma cor que varia conforme a prioridade 

identificada (Grupo Português de Triagem [GPT], 2021), como se encontra evidenciado na 

tabela 1: 

 
Tabela 1 – STM 

 

PRIORIDADE CLÍNICA COR ATRIBUÍDA TEMPO ALVO PREVISTO DE 
ATENDIMENTO 

Emergente 
Necessitam de atendimento 
imediato 

Vermelha 0 minutos 

Muito urgente 
Necessitam de atendimento 
praticamente imediato 

Laranja 10 minutos 

Urgente 
Necessitam de atendimento rápido 
mas podem aguardar 

Amarela 60 minutos 

Pouco urgente 
Podem aguardar atendimento ou 
serem encaminhados para outros 
serviços de saúde 

Azul 120 minutos 

Não urgente 
Podem aguardar atendimento ou 
serem encaminhados para outros 
serviços de saúde 

Verde 240 minutos 

 
------------------------------ 

 
Branca 

 
-------------------- 

 
Fonte: GPT (2021) 

 

A cor branca, que correspondente a um atendimento eletivo ou a um procedimento que 

pode ser programado, só pode ser atribuída de acordo com os critérios definidos pelo GPT 

(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 2016). 

O referido SU, localizado no 1º piso da UH, foi ampliado e reorganizado de forma a dar 

resposta às necessidades dos doentes admitidos nos circuitos não COVID e COVID. Dispõe 

de um espaço amplo composto atualmente por 4 zonas: a área de decisão clínica, a zona de 

atendimento de adultos, reanimação e áreas dedicadas COVID [ADC] (CHUA, 2014, 2020a). 

A área de decisão clínica, constituída por 20 boxes, admite pessoas que após a pré 

triagem e a triagem:  
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− Necessitam de ficar numa maca a aguardar observação médica, realização de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica [MCDT] e a quem são realizados 

cuidados de enfermagem; 

− Necessitam de monitorização hemodinâmica e observação pela equipa médica e de 

enfermagem; 

− Aguardam vaga no serviço onde foram internadas (CHUA, 2014). 

Por motivos institucionais, a criação do espaço de SO preconizada para esta área, cuja 

circular informativa se encontra em anexo I, acabou por não ser concretizada. 

Na zona de atendimento de adultos são admitidas pessoas com episódio de urgência que 

não necessitam de maca nem de monitorização hemodinâmica. Encontra-se dividida em 

diversas áreas de prestação de cuidados, destinadas aos seguintes procedimentos:  

− Sala/Gabinete de ortopedia: 

➢ Procedimentos de ortopedia; 

− Sala de pequena cirurgia:   

➢ Procedimentos cirúrgicos asséticos, incluindo toracenteses e paracenteses, 

colocação de drenos torácicos e de cateteres venosos centrais [CVC], 

punção lombar, entre outros; 

− Gabinetes de observação médica; 

− Zona de pré-atendimento/Sala de trabalho de enfermagem: 

➢ Oxigenoterapia, vigilância e realização de MCDT a pessoas que podem 

permanecer sentadas; 

➢ Observação médica; 

➢ Realização de procedimentos de enfermagem;  

➢ Vigilância do benefício dos procedimentos realizados; 

− Sala de espera de utentes triados de azul e verde: 

➢ Atendimento médico (doentes com prioridade pouco urgente ou não 

urgente); 

− Sala de espera de doentes triados de amarelo e laranja 

➢ Atendimento médico, com vigilância da equipa clínica; 

− Sala de triagem (Doentes do circuito não COVID): 

➢ Atribuição da prioridade clínica de atendimento de acordo com o STM 

(CHUA, 2014).  
A zona de reanimação é composta por 1 sala de emergência [SE], onde são prestados 

cuidados mais diferenciados, constituindo “(…) uma área especifica de abordagem, 

tratamento e observação de doentes críticos classificados de emergentes ou, nalguns casos, 

muito urgentes que apresentem quadro clínico de descompensação das funções vitais que 
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coloque a vida em risco.” (Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS], 2019: 7). 

Encontra-se equipada com dois postos de atendimento, no entanto possui a capacidade 

máxima para três doentes em simultâneo, a quem são permitidos realizar monitorização 

hemodinâmica, controlo da via aérea, ventilação mecânica (invasiva e não invasiva) e 

procedimentos invasivos (CHUA, 2014).  
Por motivos relacionados com o contexto pandémico atual, o circuito do doente que 

recorre ao SU sofreu alterações, tendo sido criadas ADC de forma a garantir, por todos os 

meios necessários, a avaliação e tratamento de doentes COVID-19, cumprindo os princípios 

de equidade, qualidade e proximidade do Sistema Nacional de Saúde [CHUA, 2020a; DGS, 

2020a]. Neste SU, as ADC consistem em duas áreas situadas no exterior, compostas por uma 

área de pré-triagem/tenda e um módulo/contentor 10, assim como uma segunda SE localizada 

no interior da UH.  

Assim, o circuito inicia-se na área de pré-triagem/tenda, onde todas as pessoas que se 

dirigem ao serviço são sujeitas a questões pela equipa de enfermagem  que, de acordo com 

a norma 004/2020 da DGS, permitem despistar os sintomas sugestivos da infeção por SARS-

Cov-2 e validar a situação como respiratória ou não respiratória. Se o doente for considerado 

respiratório, é encaminhado para o contentor 10, onde será realizada a triagem pelo 

enfermeiro; caso contrário, é encaminhado para a sala de triagem, seguindo o circuito normal 

(não COVID) no SU (CHUA, 2020a; DGS, 2021a). 

O contentor 10 do SUMC destina-se a doentes infetados com COVID com agravamento 

da situação clínica que recorrem ao serviço e necessitam de avaliação médica e aos que 

apresentam suspeita de infeção e que são sujeitos à realização de zaragatoa para diagnóstico 

laboratorial do SARS-Cov-2. Nesse espaço a pessoa encontra-se devidamente vigiada 

enquanto aguarda o resultado dos MCDT realizados ou vaga num serviço de internamento, 

se apresentar critérios para tal. 

A SE da ADC - Reanimação é uma sala de pressão negativa com capacidade para um 

doente com suspeita ou confirmação de COVID, munida do equipamento necessário aos 

mesmos procedimentos realizados na SE para doentes não COVID. 

O referido circuito encontra-se esquematizado nas figuras 1 e 2, que correspondem aos 

fluxogramas de atendimento dos doentes que recorrem ao serviço em transporte privado e os 

que recorrem transportados por ambulância, respetivamente, e que garantem a distribuição 

dos profissionais de saúde e das pessoas pelas diversas zonas, bem como a sua deslocação 

segura dentro da UH. 
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Figura 1 – Fluxograma de atendimento dos doentes que recorrem ao SU em transporte privado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CHUA (2020a) 
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Figura 2 – Fluxograma de atendimento dos doentes que recorrem ao SU transportados por 
ambulância 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CHUA (2020a) 

 

Este serviço utiliza o Método de Enfermeiro Responsável como metodologia de trabalho 

e a equipa de enfermagem, dividida em 4 equipas de trabalho e constituída por 83 elementos, 

é rotativamente distribuída por 13 áreas distintas e pelo espaço físico acima mencionado, com 

exceção do chefe de equipa, que desempenha sempre as mesmas funções.  

Nessa equipa encontram-se integrados 15 enfermeiros especialistas, dos quais 9 são 

detentores da especialidade em EMC-EPSC, correspondendo a cerca de 10% do número total 

de enfermeiros do SU, uma percentagem inferior à preconizada pela OE no Regulamento da 

Norma para Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem , que recomenda 

“(…) que 50% sejam enfermeiros especialistas em EMC, na área da Enfermagem à Pessoa 
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em Situação Crítica, com formação em suporte avançado de Vida, em permanência nas 24 

horas.” (OE, 2019b: 21). O regulamento supracitado, que consiste numa das ferramentas 

utilizadas pelas instituições de saúde que permite adequar os recursos humanos às 

necessidades das pessoas, defende que esse cálculo “(…) engloba a realidade das diferentes 

áreas de especialidade em enfermagem (…) A dotação adequada de enfermeiros, o nível de 

qualificação e perfil de competências dos mesmos, são aspetos fundamentais para atingir 

índices de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde para a população alvo e para as 

organizações (…)” (OE, 2019b: 128). Apesar do rácio indicado, todos os elementos da equipa 

do SU possuem formação atualizada em Suporte Avançado de Vida [SAV] e colaboram 

imprescindivelmente na identificação de focos de instabilidade apresentados pelas pessoas 

que se deslocam ao serviço, no desenvolvimento de cuidados especializados a doentes 

críticos, bem como na alocação das pessoas nas diversas áreas de atendimento. 

Em conformidade com o estipulado nesse regulamento, o posto de triagem do serviço é 

assegurado por enfermeiros com formação específica em Sistema de Triagem de Prioridades, 

no entanto, devido à percentagem de elementos especialistas acima identificada que compõe 

a equipa, nem sempre é possível garantir, em todos os turnos, a presença de um Enfermeiro 

Especialista em EMC, preferencialmente na área de Enfermagem à PSC, na Sala de Triagem 

e na SE (OE, 2019b).  

Durante o desenvolvimento do estágio, os enfermeiros asseguraram a prestação de 

cuidados 24 horas por dia, tendo sido distribuídos por 2 turnos: 

− Turno da manhã: 8:00 – 20:00; 

− Turno da noite: 20:00 – 08:00. 

 

1. 2 – INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL 

 

Este IO garante a prestação de cuidados no tratamento, estudo e investigação a pessoas 

com cancro, sendo considerado o principal hospital oncológico do país. Encontra-se 

igualmente certificado como Centro de Referência Nacional no tratamento de vários tipos de 

patologias oncológicas pelo Ministério da Saúde [MS] e acreditado pela Organization of 

European Cancer Institutes (IPO de Lisboa, 2021b). 

Este instituto tem como missão a “Prestação de cuidados de saúde de excelência em 

todos os domínios de intervenção, promoção e contributo para o ensino pré e pós-graduado 

e incentivo à investigação, pautando-se por princípios científicos, de humanização, motivação 

e pertença para os cidadãos e profissionais.” (IPO de Lisboa, 2021b, secção Missão). 
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No que respeita à visão institucional, o IO “(…) afirma-se na criação de valor através de 

políticas de sustentabilidade, eficiência e reconhecimento externo.” (IPO de Lisboa, 2021b, 

secção Visão).  
Os valores institucionais deste hospital enaltecem o seu compromisso em prestar 

cuidados com vista no melhor interesse das pessoas, focando-se em: 

− “Respeito pelos doentes; 

− Práticas humanizadoras; 

− Respeito pelas regras para acesso; 

− Padrões técnicos de excelência (Centros de Referência e certificação nacional e 

internacional); 

− Inovação e melhoria contínua de qualidade;  
− Valorização dos colaboradores; 

− Eficiência.” (IPO de Lisboa, 2021b, secção Valores). 

Possui a capacidade de 283 camas e acolhe doentes das regiões de Lisboa e Vale do 

Tejo, Coimbra, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira, bem como de Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (IPO de Lisboa, 2021b). 

 
1. 2. 1 – Unidade de Transplante de Medula 
 

A unidade onde foi realizado o Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, 

consiste num centro altamente especializado e diferenciado na colheita e transplantação de 

células progenitoras hematopoiéticas [CPH], provenientes ou não da medula óssea [MO] (IPO 

de Lisboa, 2021c), com vista ao tratamento de pessoas com determinado tipo de leucemias e 

outras doenças graves do sangue e do sistema imunitário (IPO de Lisboa, 2021a). 

Admite adultos e crianças para transplantação autóloga e alogénica, com recurso a 

dadores saudáveis inscritos no Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, 
Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE) – Registo Nacional de Dadores Voluntários 

de Medula Óssea. A nível nacional, é uma das três unidades que realiza transplantes 

alogénicos com dadores não relacionados (IPO de Lisboa, 2021a, 2021c).  

Para além desse tipo de transplantes, esta unidade iniciou este ano a terapia com células 

chimeric antigen receptor T cells [CAR-T], ou linfócitos T com recetor antigénio quimérico, 

destinada ao tratamento de doenças hemato-oncológicas, nomeadamente certos linfomas e 

leucemias de células B (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares [APAH] & 

Ordem dos Médicos [OM], 2019). 

Estatisticamente, na unidade forma realizados 59 transplantes no primeiro semestre de 

2021 e foi responsável por uma média de 86 transplantes nos 4 anos anteriores (IPO de 
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Lisboa, 2021a), não se encontrando ainda disponíveis dados estatísticos referentes ao 

tratamento com células CAR-T. 

Situada no terceiro piso do Pavilhão de Rádio, possui 12 quartos individuais, cada um 

com uma adufa, uma casa de banho e equipamento individualizado para avaliação de sinais 

vitais e rampa para oxigénio. Também dispõe de uma sala de preparação de terapêutica com 

2 câmaras de fluxo laminar, uma sala de reuniões, uma área de registos e 3 copas. Estas 

copas destinam-se ao armazenamento e distribuição das dietas dos doentes, aos 

profissionais de saúde e aos familiares das pessoas internadas que têm autorização para 

permanecer na unidade. 

Essa unidade, que foi equiparada pela OE a uma UCI de Cirurgia (OE, 2014), considera-

se uma UCI de nível II, pois  

 
“Tem capacidade de monitorização invasiva e de suporte de funções vitais; pode 
não proporcionar, de modo ocasional ou permanente o acesso a meios de 
diagnóstico e especialidades médico--cirúrgicas diferenciadas (neurocirurgia, 
cirurgia torácica, cirurgia vascular, …), pelo que se deve garantir a sua articulação 
com unidades de nível superior.” (OE, 2019b: 145). 

A equipa de enfermagem da unidade é constituída por 31 elementos, incluindo 7 

enfermeiros especialistas, entre os quais se encontram 3 enfermeiros especialistas em EMC 

na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa, o que corresponde a uma 

percentagem inferior a 10%, claramente inferior à recomendada no regulamento identificado 

na caracterização do SU, atendendo que  

 
“Na constituição das equipas das UCI, recomenda -se que 50 % sejam enfermeiros 
especialistas em EMC, preferencialmente na área da Enfermagem à Pessoa em 
Situação Crítica, em permanência nas 24 horas, devendo idêntica regra ser 
assegurada na constituição de cada turno.” (OE, 2019b: 145). 

Apesar disso, os enfermeiros são distribuídos por 4 equipas, cada uma com média de 8-9 

profissionais, apresentando um rácio de 1 enfermeiro por cada 2-3 doentes, muito similar ao 

preconizado no regulamento supracitado, que estipula que a unidade deve possuir um rácio 

enfermeiro/doente de 1/2 (OE, 2019b). Este facto, associado à prestação de cuidados em 

consonância com o estipulado nos regulamentos de competências do Enfermeiro 

Especialista, contribui para que esses profissionais desempenhem funções de uma forma 

segura e adequada à situação clínica das pessoas que são admitidas na unidade. 

Como metodologia de trabalho, a equipa desempenha funções de acordo com o Método 

de Enfermeiro Responsável e, de forma a assegurar a prestação de cuidados aos doentes 24 

horas por dia, são distribuídos por 3 turnos, cumprindo os seguintes horários: 

− Turno da manhã: 8:00 – 16:00; 

− Turno da tarde: 15:30 – 23:00; 
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− Turno da noite: 22:30 – 8:30. 

De seguida serão resumidamente definidas as terapias administradas na unidade X, cujas 

especificações se encontram distribuídas pelos apêndices e anexos identificados ao longo do 

texto. 

 
Transplante de células hematopoíéticas 
 

O transplante de células hematopoiéticas [TCH] é uma terapia que consiste na infusão 

de CPH em pessoas com patologias hematológicas malignas e não malignas, com vista ao 

restabelecimento do funcionamento normal do sistema imunitário e da hematopoiese, definida 

como um processo fisiológico de divisão, diferenciação e maturação celular, desde a célula 

estaminal até aos diferentes tipos de células sanguíneas. Também é utilizado como medida 

terapêutica de suporte em doentes submetidos a doses elevadas de quimioterapia [QT] para 

o tratamento de determinados tumores sólidos. Estima-se que sejam realizados por ano 

aproximadamente 6800 TCH em cerca de 77 países a nível mundial (Associação Portuguesa 

Contra a Leucemia [APCL], 2017; Haider, Durairajan & Soubani, 2020; Saad et al., 2020). 

O TCH classifica-se em alogénico [alo-TCH] ou autólogo, [auto-TCH] consoante a origem 

das células hematopoiéticas, cujas vantagens e desvantagens se encontram evidenciadas no 

apêndice II. 

O alo-TCH, tem como objetivo substituir o tecido hematopoiético maligno ou defeituoso 

através da infusão de células hematopoiéticas de um dador saudável histocompatível, ou com 

compatibilidade human leukocyte antigen [HLA], que é realizada após a administração do 

regime de condicionamento. Esse regime, constituído por QT ou radioterapia [RT], soroterapia 

e/ou irradiação corporal total, tem como objetivos eliminar as células malignas residuais e 

suprimir o sistema imunitário do recetor, com vista à criação de um ambiente medular propício 

à proliferação das CPH e à prevenção da rejeição do TCH, denominado de engraftment 

(Barban et al., 2020; Saad et al., 2020).  

No auto-TCH, é administrado um regime de condicionamento mieloblativo com doses 

elevadas de QT para tratar a patologia maligna, seguido da infusão das células 

hematopoiéticas do próprio doente, colhidas e criopreservadas previamente ao 

condicionamento. Este tipo de transplante é executado com o objetivo de substituir ou recrutar 

células hematopoiéticas danificadas pelas doses elevadas de QT utilizadas no tratamento de 

certas doenças hematológicas malignas em estadio avançado ou de elevado risco e de 

tumores sólidos. Por vezes, é igualmente utilizado como terapia de consolidação em doentes 

com leucemia mieloide aguda [LMA] e leucemia linfoblástica aguda [LLA] (Barban et al., 2020; 

Saad et al., 2020).  
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O TCH encontra-se atualmente recomendado num número elevado de patologias 

hematológicas malignas e não malignas expostas nos apêndices III e IV, que correspondem 

às indicações da American Society for Transplantation and Cellular Therapy para transplante 

alogénico e autólogo em doentes com idade inferior a 18 anos e em doentes com idade 

superior ou igual a 18 anos, respetivamente (Kanate et al., 2020; Saad et al., 2020). 

No TCH podem ser utilizadas CPH de três fontes: sangue periférico, MO e sangue do 

cordão umbilical. As vantagens e desvantagens da sua utilização estão descritas no apêndice 

V. 

O sucesso do transplante varia consoante vários fatores, nomeadamente a fonte de 

células hematopoiéticas, o nível de toxicidade do regime de condicionamento utilizados e a 

terapia administrada para minimizar a doença do enxerto contra hospedeiro [DEcH] 

(Astashchanka et al., 2021). No entanto, apesar dos avanços nos cuidados prestados a 

pessoas submetidas a TCH com o objetivo de melhorar a sua sobrevivência, a recidiva da 

doença e as complicações a longo prazo continuam a representar uma ameaça à 

sobrevivência desses doentes (Saad et al., 2020). O tratamento das complicações deve incluir 

cuidados prestados por profissionais de saúde com experiência e com vista ao tratamento das 

complicações secundárias, nomeadamente as infeções relacionadas com a imunossupressão 

grave causada pelo regime de condicionamento (Frankiewicz et al., 2020). No que respeita à 

sua profilaxia e tratamento medicamentoso, encontram-se bem definidos em guidelines, que 

servem de orientação para a elaboração de documentos normativos adotados e/ou 

elaborados pelas várias instituições de saúde. No apêndice VI encontram-se expostas, de 

forma resumida, as complicações mais comuns associadas ao TCH. 

 

Terapia com células CAR-T 

 

A terapia com células CAR-T consiste numa imunoterapia personalizada de última 

geração que assenta num processo, ilustrado abaixo na figura 3 e constituído por várias 

etapas: 

• A primeira etapa refere-se à seleção do doente oncológico, onde são aferidos critérios 

de elegibilidade e realizados vários MCDT, de forma a executar uma avaliação clínica 

do doente; 

• Na segunda etapa é realizada uma leucoaférese para isolar e colher os linfócitos T do 

doente;  

• Na terceira etapa os linfócitos T colhidos são enviados para uma empresa 

biofarmacêutica, onde é executada a sua reprogramação genética, aos quais é 

adicionado um recetor antigénio quimérico ou chimeric antigen receptor (CAR). Ao 
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longo desta etapa de produção celular, e de acordo com a situação clínica do doente, 

este poderá necessitar de uma terapia ponte, constituída por antineoplásicos, de forma 

a evitar a progressão da doença;  

• A quarta etapa consiste no condicionamento linfodepletivo com QT, habitualmente 

administrado entre 3 a 5 dias previamente à infusão das células CAR-T, com o objetivo 

de criar um meio favorável à expansão e sobrevivência in vivo das células; 

• Na quinta etapa é realizada a infusão das células CAR-T no doente, que visa a 

identificação de células que apresentam antigénios de superfície específicos 

presentes nas células tumorais de determinadas neoplasias, e a consequente 

destruição dessas células;  

• A última etapa, que não se encontra na figura, consiste no seguimento e vigilância 

ativa do doente pós-alta, onde é avaliada a condição clínica da pessoa, incluindo o 

despiste de toxicidades (APAH & OM, 2019; Boseki, Finaldi & Siegel, 2018; Montoro-

Lorite et al., 2020; Souza et al, 2020; Yakoub-Agha et al.,2020).  

 

 
Figura 3 – Etapas da terapia com células CAR-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Hernández-López, Téllez-González, Mondragón-Terán & Meneses-Acosta (2021) 

 

Atualmente, Portugal já tem à sua disposição duas terapias CAR-T: Axicabtagene 

ciloleucel ou Yescarta e Tisagenlecleucel  ou Kymriah, direcionadas a doentes que 

normalmente já não apresentam alternativas terapêuticas e cujo mecanismo de ação incide 

no antigénio de superfície CD19 (cluster of differentiation 19), frequentemente presente em 

leucemias e linfomas de células B. Yescarta econtra-se indicado em adultos com linfomas 

difusos de grandes células B e com linfomas primários do mediastino de grandes células B, 
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recidivantes/refratários após duas ou mais linhas de terapia sistémica. Kymriah está indicado 

em crianças e jovens adultos com LLA de células B refratária/recidivante pós-transplante ou 

em segunda recidiva ou posterior, assim como em adultos com linfoma difuso de grandes 

células B refratário/recidivante após duas ou mais linhas de terapia sistémica (APAH & OM, 

2019). O tratamento com células CAR-T também tem sido avaliado como potencial terapia 

para outras patologias hematológicas, como o mieloma múltiplo, LMA e tumores sólidos 

(Yakoub-Agha et al.,2020).  

Apesar dos benefícios clínicos, esta terapia apresenta igualmente complicações, 

nomeadamente toxicidades e infeções. As toxicidades a curto prazo mais comuns, associadas 

à proliferação rápida de células CAR-T, são a síndrome de libertação de citocinas [SLC], e a 

síndrome de neurotoxicidade associada a células imunes efetoras [SNACI], cujos esquemas 

terapêuticos variam de acordo com a sua classificação e encontram-se expostos nos anexos 

II e III, respetivamente.  

As infeções oportunistas, habitualmente causadas pelos tratamentos prévios à infusão 

das células CAR-T, constituem, juntamente com as toxicidades supracitadas, um dos efeitos 

secundários mais comuns desta terapia, destacando-se as infeções bacterianas. Dada a sua 

elevada incidência ao longo das diferentes etapas da terapia, é recomendada uma profilaxia 

antimicrobiana (APAH & OM, 2019; Yakoub-Agha et al.,2020).  

Apesar de não estar incluída no planeamento do projeto do PIS, optámos por evidenciar 

no final do presente capítulo a elaboração das atividades formativas [AF] executada no 

decorrer do estágio na unidade, de forma a cumprir as intervenções planeadas para o mesmo. 

Assim, foram realizadas entrevistas não estruturadas com a Enfermeira Chefe, a Enfermeira 

Orientadora e a Enfermeira Responsável pela Formação em Serviço com o intuito de 

identificar necessidades de formação dos elementos da unidade. Tendo em atenção as 

complicações respiratórias frequentemente associadas às terapias administradas nessa 

unidade, optámos por elaborar e apresentar uma AF relativa à administração de 

oxigenoterapia a crianças e adultos, cujos plano de sessão e declaração se encontram em 

apêndice VII e em anexo IV, e que foi apresentada em 4 sessões diferentes às equipas de 

enfermagem da unidade e do Hospital de Dia de Quimioterapia e Hematooncologia do IO. 

Para além dessa, elaborámos outra AF relativa à administração de VNI no adulto, que foi 

igualmente apresentada em 2 sessões diferentes às equipas da unidade. O plano da sessão 

e a declaração estão expostos no apêndice VIII e no anexo V. 
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2 – ENQUADRAMENTO CONCETUAL E TEÓRICO 
 

Com vista à aquisição e renovação do conhecimento, o enfermeiro recorre à investigação. 

Considerado o mais rigoroso e aceitável método de aquisição de conhecimentos, visto que 

assenta num processo racional, a investigação científica permite responder a questões e 

resolver problemas para benefício das pessoas, famílias ou pessoas próximas, e da 

comunidade, garantindo a excelência da Enfermagem como disciplina e profissão, uma maior 

segurança na tomada de decisões e uma qualidade dos cuidados (Camargo et al., 2017; 

Fortin, 1999; Ordem dos Enfermeiros [OE], 2006a). Essa qualidade é definida como a 

 
“… prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível 
profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão 
e satisfação do cidadão …” (…) “Implica, ainda, a adequação dos cuidados de saúde 
às necessidades e expectativas do cidadão e o melhor desempenho possível.” 
(DGS, 2015b: 16). 

A OMS (2020: 13) define qualidade como a “(…) medida em que os serviços de saúde 

prestados aos indivíduos e às populações aumentam a probabilidade de se obterem os 

resultados desejados na saúde e são consistentes com os actuais conhecimentos 

profissionais (…)”. 

Deste modo, torna-se necessária a realização de um enquadramento concetual, uma 

vez que é parte integrante e imprescindível de qualquer processo de investigação que 

pretende definir, à luz da evidência mais recente, os objetos alvo da pesquisa. De modo 

generalista, a palavra conceito representa “(…) todo processo que torne possível a descrição, 

a classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis.” (Maculan & Lima, 2017: 57). A essa 

definição, Fortin (1999: 39) acrescenta que concetualizar “(…) refere-se 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 concepção clara e organizada do objecto de estudo.". 

As teorias de enfermagem, sendo consideradas um contributo indispensável à formação 

da base do conhecimento (Ribeiro, Martins, Tronchin & Forte, 2018), definem-se como “… um 

grupo de conceitos relacionados que sugerem ações para conduzir a prática.” de enfermagem 

(Tomey & Alligood, 2004: 7). Desenvolvidas a partir da investigação (Fortin, 1999), essas 

teorias permitem  
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“(…) organizar e compreender o que se passa na prática, analisar criticamente a 
situação do doente para a tomada da decisão clínica, planear o tratamento e propôr 
as intervenções de enfermagem apropriadas, prever os efeitos do tratamento no 
doente e avaliar a sua eficácia.” (Tomey & Alligood, 2004: 19). 

Numa definição mais recentemente elaborada, Santos et al. (2019) e Cavalcante et al. (2021) 

afirmam que, com o intuito de traduzir os interesses da comunidade científica e da sociedade, 

as teorias de enfermagem “ (…) podem ser descritas como um conjunto de conceitos, 

definições ou pressupostos inter-relacionados que apresentam uma forma sistemática de 

observar, descrever ou prever os fenômenos/eventos, e, a partir disso, explicar ou propor as 

correlações entre eles.” (Cavalcante et al., 2021: 401). 

Assim, as teorias de enfermagem ao apoiarem a prática com as “(…) suas bases 

conceituais, epistemológicas e descritivas do cuidado (…)” (Santos et al., 2019: 595), 

desempenham um papel fundamental no direcionamento das intervenções de enfermagem 

ao contribuírem para uma necessidade de atualização constante de conhecimentos relativos 

a procedimentos que, no contexto crítico, são fortemente apoiados por orientações e 

guidelines, frequentemente sujeitas a alterações. 

Por outro lado, o conhecimento adequado em enfermagem, como dever geral do 

enfermeiro e obtido através da investigação, proporciona o desenvolvimento de uma prática 

baseada na evidência [PBE] e uma consequente melhoria da qualidade dos cuidados e dos 

resultados em saúde (AR, 2015; OE, 2006a). A PBE, atualmente considerada como um 

elemento essencial dos cuidados de saúde modernos, designa-se como uma abordagem 

interdisciplinar na tomada de decisão na prática clínica que inclui a melhor evidência 

disponível, o contexto dos cuidados, os valores e preferências das pessoas e as opiniões dos 

profissionais de saúde (WHO, 2017). Larrabee (2011) acrescenta que essa tomada de 

decisão decorre, simultaneamente, da experiência clínica e da melhor evidência clínica 

externa proveniente da pesquisa sistemática. Deste modo, apontamos a PBE como uma 

ferramenta imprescindível na prestação de cuidados de excelência e com elevada qualidade 

a pessoas em situação crítica, permitindo mesmo em contextos hospitalares complexos, a 

aplicação de conhecimentos que derivam, simultaneamente, da prática e do conhecimento 

enunciado na evidência científica recente e, consequentemente, a fundamentação das 

intervenções de enfermagem. 

Sendo a enfermagem uma disciplina científica, ela relaciona fenómenos descritivos e 

causalidades com teorias, modelos e sistemas científicos (Santos et al., 2019). Assim, na 

procura da melhoria nos cuidados de saúde mediante a utilização de pesquisas na prática, 

foram publicados, a partir da década de 70 do século passado, vários modelos teóricos para 

a implementação da PBE em Enfermagem (Camargo et al., 2017). Deste modo, como linha 

orientadora do presente relatório, foi selecionado o MMPBE de June Larrabee, onde se 
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encontra mencionado que “(…) a prática baseada em evidências (PBE) é uma iniciativa um 

tanto recente com comprovada eficácia em melhorar a qualidade do cuidado e os resultados 

dos pacientes” (Larrabee, 2011: 14), coincidindo com os conceitos definidos neste capítulo. A 

seleção do referido modelo encontra justificação no facto de constituir uma ferramenta que 

orientou, imprescindivelmente, a elaboração parcial da IPM, como será descrito mais à frente 

no relatório. Por outro lado, apresenta um conteúdo sintetizado e simplificado, coincidente 

com o lecionado em determinadas aulas do Mestrado, nomeadamente nas UC Investigação 

em Enfermagem e Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem [EEDE], que contribuíram 

de forma essencial para o desenvolvimento da intervenção supracitada. 

 

2. 1 – MODELO PARA MUDANÇA DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS DE JUNE 

LARRABEE 

 

O MMPBE de June Larrabee evidencia a importância do raciocínio crítico, na tomada de 

decisão transportada para a prática dos cuidados. Munindo-se da evidência científica mais 

atual, é um modelo téorico que visiona uma mudança direcionada para a melhoria dos 

resultados em saúde. Constituído por 6 etapas, apresenta objetivos bem delineados: 

 

− Etapa 1: Avaliar a necessidade de mudança da prática – Consiste em identificar e 

incluir as pessoas interessadas nos resultados da prática de saúde, ou stakeholders, 

recolher dados internos sobre a prática e compará-los com dados externos de forma 

a definir a necessidade de mudança e identificar o problema associado à prática, 

correlacionando-o com as intervenções e os resultados; 

− Etapa 2:  Localizar as melhores evidências – Consiste na identificação do tipo e das 

fontes de evidência, na revisão dos conceitos e no planeamento e execução da 

pesquisa; 

− Etapa 3: Fazer uma análise crítica das evidências – Consiste em realizar uma análise 

crítica das evidências, selecionar as que mais se adequam à pesquisa pretendida e 

avaliar a nova prática, possibilitada por essa seleção, quanto à viabilidade, benefícios 

e riscos; 

− Etapa 4: Projetar a mudança da prática – Consiste em definir a mudança proposta para 

a prática clínica, identificar os recursos necessários e planear a avaliação e a 

implementação do plano; 

− Etapa 5: Implementar e avaliar a mudança da prática – Consiste na implementação 

das mudanças planeadas, na avaliação do processo, resultados e custos e no 

desenvolvimento de conclusões e recomendações;  
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− Etapa 6 – Integrar e manter a mudança na prática – Consiste em comunicar a mudança 

proposta aos stakeholders, implementá-la na prática, com posterior monitorização do 

processo e dos resultados e, por fim, divulgar os resultados obtidos (Larrabee, 2011). 

 

2. 2 – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 

 

As doenças respiratórias que englobam as infeciosas e não infeciosas, de natureza aguda 

ou crónica, continuam a representar uma das principais causas de morbilidade e mortalidade 

a nível mundial e em Portugal (Fundação Portuguesa do Pulmão [FPP], 2020). Constituindo 

atualmente a terceira causa de morte no nosso país, a OMS defende que o tabagismo, 

juntamente com a poluição atmosférica, consiste num dos principais fatores de risco para esse 

tipo de doenças. Pertencendo ao grupo das doenças respiratórias, salientamos a doença 

pulmonar obstrutiva crónica [DPOC], que atinge cerca de 384 milhões de pessoas em todo o 

mundo e que já vitimou 3 milhões de pessoas, tornando-a na terceira causa de morte a nível 

mundial (Sociedade Portuguesa de Pneumologia [SPP], 2019).   

Com potencial para salvar vidas (Turner, Picton, Harrod & Bossy, 2021), a VNI é uma das 

terapias instituídas no tratamento de doenças respiratórias, que consiste num suporte 

ventilatório que recorre a interfaces não invasivas utilizado na gestão da insuficiência 

respiratória [IR] de várias etiologias.  

Designada como uma das doenças respiratórias mais relevantes (FPP, 2020), a IR 

define-se como uma síndrome na qual o sistema respiratório é incapaz de manter as trocas 

gasosas adequadas de oxigénio [O2] e dióxido de carbono [CO2], resultando em anomalias 

detetadas na gasometria arterial [GSA] (Arsude, Sontakke & Jire, 2019; Huang et al., 2021). 

Os dados nacionais que encontrámos relativos à IR apontam-na como uma patologia muito 

frequente e responsável, em 2012, pelo internamento de 51 236 pessoas, muitos deles com 

necessidade de ventilação em Unidades de Cuidados Intensivos [UCI] e registando um 

aumento de 13,1% relativamente a 2011 (FPP, 2014). Um estudo mais recente revelou que 

entre 2007 e 2016 foram internadas 366742 pessoas devido a IR, tendo sido registado um 

número de internamentos superior a 45000 anuais em 2015 e 2016 (Observatório Nacional 

de Doenças Respiratórias [ONDR], 2018).  

De acordo com a OE (2015c) e com Scala & Pisani (2018), a realização de VNI teve início 

na década de 50 do século passado durante a epidemia da poliomielite e tem vindo a expandir-

se nas últimas décadas, a nível mundial, no que respeita ao espetro de doenças tratadas com 

sucesso, nos locais possíveis de ser executada e nos objetivos alcançáveis. A taxa de 

utilização da VNI a nível mundial aumentou de 16% em 1997 para 37% em 2011 (Wong, 

Cheung, Happ, Gay & Collop, 2020). 
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Atualmente é considerada uma alternativa à VMI em doentes cuidadosamente 

selecionados devido a vários fatores, incluindo o facto de apresentar os mesmos benefícios 

fisiológicos que esse tipo de ventilação  mecânica e permitir assegurar uma oxigenação 

adequada, a redução da hipercapnia, da acidose respiratória, da dispneia e do trabalho da 

musculatura respiratória, contrariar a fadiga muscular e aumentar a ventilação alveolar (Costa 

et al., 2018). Para além disso, é mais confortável, reduz ou elimina a necessidade de sedação 

e permite a comunicação verbal. Durante as pausas, possibilita igualmente a alimentação e 

hidratação oral, a eliminação de secreções respiratórias, fisioterapia e/ou reabilitação (Scala 

& Pisani, 2018) e o alívio da pressão causada pela interface e pelo arnês.  

A VNI consiste numa técnica ventilatória frequentemente administrada em pessoas com 

insuficiência respiratória aguda [IRA] que, por apresentarem frequentemente uma ou mais 

funções em risco imediato, são consideradas doentes críticos (OE, 2018). Deste modo, 

desempenha um papel cada vez mais importante nas doenças respiratórias não só agudas 

como igualmente crónicas (OE, 2015c), encontrando-se atualmente indicada num número 

elevado de patologias, identificadas na tabela 2: 

 
Tabela 2 – Indicações da VNI 

 
INSUFICIÊNCIA 
RESPIRATÓRIA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

Aguda 

− Exacerbação aguda da DPOC; 
− Edema agudo do pulmão cardiogénico; 
− Patologias imunossupressoras; 
− Período pós-operatório; 
− Paliação da dispneia e hipoxemia em utentes com patologias terminais; 
− Traumatismo torácico; 
− Período pós-extubação (prevenção ou tratamento da IRA); 
− Desmame de VMI em utentes com hipercapnia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crónica 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Patologias obstrutivas das vias aéreas; 
➢ DPOC; 
➢ Fibrose quística; 
➢ Bronquiectasias; 

− Patologias pulmonares toracorestritivas; 
➢ Cifoescoliose; 
➢ Cifose; 
➢ Pectus carinatum; 
➢ Pectus excavatum; 
➢ Síndrome de Bechterew (ou espondilite anquilosante); 
➢ Patologias pleurais restritivas; 
➢ Síndrome pós-tuberculose; 
➢ Deformações torácicas pós-traumáticas; 
➢ Deformações torácicas pós-operatórias; 

− Síndrome de obesidade-hipoventilação; 
− Lesões/Secção da medula espinal; 
− Doenças neuromusculares 

➢ Distrofias musculares 
✓ Duchenne; 
✓ Becker-Kiener; 
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INSUFICIÊNCIA 
RESPIRATÓRIA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Crónica 

✓ Portadores de distrofia de Duchene e de Becker-Kiener; 
✓ Membro-cintura; 
✓ Emery-Dreifus; 
✓ Facioescapuloumeral; 

➢ Distrofias miotónicas 
✓ Tipo I (Curschmannn-Steinert); 

➢ Miopatias congénitas 
✓ Miotubular; 
✓ Nemalínica; 
✓ Doença do núcleo central; 

➢ Miopatias metabólicas 
✓ Glicogenose tipo II (Doença de Pompe - adulto); 
✓ Mitocondriais; 

➢ Atrofias musculares espinais 
✓ TI, II, III e IV; 

➢ Esclerose lateral amiotrófica; 
➢ Síndrome pós-poliomielite; 
➢ Adquiridas 

✓ Polineuropatia do doente crítico; 
✓ Miopatia do doente critico; 
✓ Síndrome crónico de Guillain-Barré; 

 
− Controlo de secreções 

➢ Asma brônquica; 
➢ DPOC; 
➢ Fibrose quística; 
➢ Bronquiectasias; 
➢ Disfunção ciliar primária; 
➢ Doenças neuromusculares; 
➢ Paralisia da medula espinal; 
➢ Fraqueza muscular adquirida em UCI;  
➢ Necessidade recorrente de aspiração de secreções; 
➢ Utentes traqueostomizados. 

 

Fonte: Rochwerg et al. (2017); Windisch, Geiseler, Simon, Walterspacher & Dreher (2018) 
 

Apesar do aumento da experiência dos profissionais de saúde e do elevado número de 

documentos baseados na PBE existentes acerca da temática, a VNI apresenta uma taxa de 

insucesso que varia entre 5-60%. Esse insucesso, definido como a necessidade de VMI com 

intubação orotraqueal (Chen et al., 2020) está, entre outros motivos, relacionado com fatores 

clínicos, como a causa da IR e as comorbidades e condição clínica, especialmente em 

doentes com idade mais avançada (Chen et al., 2020; Ersoy, 2021). Os outros fatores que 

condicionam esse insucesso estão habitualmente associados aos efeitos secundários e às 

complicações da VNI, estando a maioria dos efeitos adversos associados à interface, 

incluindo fugas de ar, desconforto, alterações na comunicação com consequente aumento da 

ansiedade, congestão nasal, secura e irritação ocular e dor. A nível cutâneo os efeitos 

manifestam-se habitualmente por eritema e lesões no nariz, com uma incidência que varia 

entre 5-20% (Ersoy, 2021; Quitério, Cordeiro & Pereira, 2020; Wong et al., 2020). As úlceras 
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de pressão de pressão associadas à interface da VNI, ao serem desencadeadas pelo uso de 

dispositivos aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos, são designadas de úlceras de 

pressão associadas a dispositivos médicos (Galetto et al., 2021). Cerca de 68% destas úlceras 

estão associadas a dispositivos respiratórios, sendo a VNI responsável por pelo menos 14% 

a nível hospitalar. Estas lesões podem surgir em poucas horas após o início da ventilação, 

localizam-se habitualmente na pirâmide nasal ou no dorso nasal, uma vez que apresentam 

menos tecido subcutâneo, e estão relacionadas a uma morbidade adicional e à redução da 

qualidade de vida dos doentes (Bishopp et al., 2019; Quitério et al., 2020; Gefen et al., 2020; 

Özbudak & Yeşilbalkan, 2020). 

Deste modo, atendendo à frequência com que a VNI é atualmente realizada nas 

instituições de saúde, torna-se imprescindível o investimento dos enfermeiros relativamente a 

esta técnica. A Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica concorda 

com esta afirmação, uma vez que descreve a VNI como um procedimento “(…) cada vez mais 

frequente, sendo fundamental que os enfermeiros tenham uma clara compreensão das 

indicações/contraindicações, vantagens/desvantagens, objetivos do tratamento, potenciais 

complicações e necessidades específicas de monitorização, vigilância e intervenção.” (Mesa 

do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 2014: 42). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 45 

 

 
 
 
 
3 – INTERVENÇÃO PROFISSIONAL MAJOR 
 

Com este capítulo pretendemos enquadrar a relevância da prestação de cuidados com 

qualidade a doentes críticos submetidos a VNI com base na evidência científica mais recente 

e descrever a IPM, desenvolvida no SU, através da metodologia de projeto. 

 

3. 1 – PROBLEMÁTICA: ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS ACERCA DOS CUIDADOS 

A PRESTAR À PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA SUBMETIDA A VNI 

 

A IRA consiste numa complicação comum nos doentes que recorrem ao SU e em doentes 

hospitalizados, com causas variadas que incluem pneumonias, edema pulmonar cardiogénico 

e DPOC (Koga et al., 2020). Caracterizada por alterações potencialmente fatais nos gases 

sanguíneos arteriais e no equilíbrio ácido-base (Huang et al., 2021), constitui uma das 

principais causas de hospitalização de pessoas com idade superior a 65 anos, cuja incidência 

aumenta exponencialmente em proporção direta com o aumento da idade (Custodero et al., 

2021). Os doentes com IRA, frequentemente considerados como críticos (Fernandes, Branco 

& Rodrigues, 2019) requerem, por esse motivo, cuidados especializados. 

O tratamento das pessoas com essa patologia respiratória com VNI tem vindo a aumentar 

nas últimas décadas, sendo atualmente uma das áreas com maior desenvolvimento e 

relevância no campo da ventilação mecânica (Reis, Gazola, Bündchen & Bonorino, 2019). 

Dados estatísticos de uma investigação realizada entre 2000 e 2009 revelaram que mais de 

10 milhões de pessoas foram diagnosticadas com IRA, das quais 1,2% e 6% receberam 

tratamento com VNI não associado à DPOC em 2000 e 2009, respetivamente. No que respeita 

às pessoas tratadas com VNI e diagnosticadas com DPOC, o mesmo estudo revela 

percentagens de 3,5 e 12,3%, referentes aos mesmos anos (Chen et al., 2020). A nível 

nacional, os dados mais recentes que encontrámos foram mencionados pelo ONDR, que 

acrescenta que a prevalência de doentes sob VNI em Portugal em 2005 era de 9,3 

pessoas/100 000 habitantes, ocupando o 4º lugar a nível europeu. No que diz respeito ao 

género, estudos realizados nos Estados Unidos da América e na Europa revelaram uma 

prevalência entre 2-4% nos homens e 1-2% nas mulheres (OE, 2015c).  

A implementação da VNI como tratamento da IRA e alternativa à VMI teve início em UCI 

(Lari, Gilioli, Ongari & Ballardini, 2020) e proporcionou a redução do número de complicações 
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associadas à intubação orotraqueal [IOT] e a essa ventilação invasiva, a redução do tempo 

de internamento em UCI e da taxa de mortalidade, bem como o aumento da qualidade de vida 

das pessoas (Costa et al., 2018; Liengswangwong, Yuksen, Thepkong, Nakasint & 

Jenpanitpong, 2020). Atualmente apresenta os seguintes objetivos alcançáveis, abrangendo 

um elevado número de doentes do foro respiratório: 

− Prevenir a IRA; 

− Prevenir a IRA pós-extubação; 

− Prevenir a deterioração clínica e fisiológica e a necessidade de IOT quando a IRA já 

está estabelecida, mas a VMI ainda não é necessária; 

− Como alternativa à VMI quando o suporte ventilatório é necessário para manter as 

funções vitais da pessoa ou como ferramenta para facilitar o desmame precoce da 

VMI; 

− Como cuidado paliativo em pessoas sem indicação para reanimar com doenças 

respiratórias crónicas ou oncológicas em fase terminal; 

− Como terapia não invasiva, em conjunto com o oxigénio de alto fluxo (OAF), para 

tratamento de fases precoces da IRA, especialmente em doentes hipoxémicos (Scala 

& Pisani, 2018). 

Considerada a técnica não invasiva mais utilizada no tratamento de pessoas com 

agudização clínica (Scala & Pisani, 2018) e evidenciada como um tratamento de primeira linha 

da IRA hipercápnica e da insuficiência respiratória crónica [IRC] hipercápnica (Arsude et al., 

2019; Lebret et al., 2021; Ricard, Dib, Esposito-Farese, Messika & Girault, 2018), a VNI é 

igualmente utilizada no tratamento da IRC agudizada, que se define como a incapacidade do 

sistema respiratório em providenciar ventilação alveolar suficiente que garantam valores 

normais de pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2).  

O SU é apontado como o serviço ideal para iniciação precoce da VNI no tratamento da 

IRA não severa, uma vez que dispõe de meios que permitem uma vigilância e monitorização 

frequente, ou até mesmo contínua, de sinais vitais e complicações desencadeadas pela 

técnica (Nizami, Sharma & Jayaram, 2019). Apesar disso, a sua realização para tratamento 

da IRA em outros serviços hospitalares com profissionais competentes e recursos materiais 

adequados é atualmente possível, tendo sido incentivada por vários fatores: 

− Necessidade de tratar precocemente pessoas com IRA de forma a evitar a 

deterioração da função respiratória; 

− Número reduzido de camas em UCI; 

− Aumento do número de doentes idosos, frágeis e imunocomprometidos, com 

comorbidades que os caracterizam como não elegíveis para VMI e que são admitidos 

noutros serviços que não a UCI; 
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− Crescente evidência da eficácia da técnica em outros serviços organizados, com 

logística, meios de monitorização adequados e profissionais experientes com 

competências para realizar uma seleção correta dos doentes;  

− Evidência da sua eficácia na paliação de sintomas; 

− Facilidade em implementar e retirar; 

− Evolução das tecnologias de saúde (Lari et al., 2020; OE, 2015c); 

− Aumento do conhecimento dos profissionais de saúde baseado na evidência, relativo 

à técnica. 

No entanto, excetuando os doentes que realizam VNI para paliar sintomas ou que não têm 

indicação para reanimar, aqueles que não respondem adequadamente a essa ventilação, 

como os que apresentam pneumonias, SDRA e asma, devem ser tratados em UCI, onde se 

encontram disponíveis meios que permitem a realização imediata de IOT (Scala & Pisani, 

2018).  

Tendo em conta que 10% da população mundial tem mais de 60 anos (Ersoy, 2021) e 

que a VNI é uma alternativa viável à VMI com potencial de reduzir complicações como a 

pneumonia associada à intubação (PAI), que apresenta uma incidência particularmente 

elevada nos idosos (Custodero et al., 2021), prevê-se um aumento ainda maior da 

percentagem de utilização de VNI nessa população, que pode ser utilizada com diferentes 

objetivos: 

− Garantir um suporte vital sem limites, cujo objetivo principal consiste em assistir a 

ventilação e reduzir o risco de IOT e mortalidade, e eventualmente melhorar a situação 

clínica; 

− Garantir um suporte vital com limites, cujo objetivo é melhorar a situação clínica sem 

recorrer à IOT e, no caso de não atingir este objetivo, paliar sintomas sem recorrer à 

VNI; 

− Proporcionar medidas de conforto/paliativas e minimizar efeitos adversos (Ersoy, 

2021). 

Perante todos estes factos, ao podermos concluir que a VNI é administrada a um número 

cada vez mais elevado de doentes, torna-se imprescindível que os enfermeiros que cuidam 

de pessoas submetidas a essa técnica detenham um conhecimento baseado na evidência 

científica mais atual que permita desenvolver a sua prática com segurança e qualidade, razão 

pela qual foi desenvolvida esta intervenção profissional. 
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3. 2 – METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste documento optámos por recorrer à metodologia de projeto.  

Apesar de ser composta por etapas com uma nomenclatura diferente às encontradas no 

MMPBE, ambos consistem em instrumentos que apresentam uma finalidade idêntica, uma 

vez que essa metodologia 

"... baseia-se numa investigação centrada num problema real identificado e na 
implementação de estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução. Esta 
metodologia através da pesquisa, análise e resolução de problemas reais do 
contexto é promotora de uma prática baseada em evidência." (Ferrito, Nunes & 
Ruivo, 2010: 2). 

Ferrito et al. (2010) reforçam a argumentação supracitada ao mencionarem que a 

metodologia de projeto apresenta como objetivo principal a resolução de problemas com vista 

à aquisição de capacidades e competências, possibilitadas pela PBE e pela sua aplicação na 

prática. É constituída por 5 etapas, nas quais iremos enquadrar no presente capítulo, as 

atividades e estratégias que permitiram desenvolver a IPM. 

 

3. 2. 1 – Diagnóstico de situação 

 

No diagnóstico de situação, que tem como objetivo elaborar “… um mapa cognitivo sobre 

a situação-problema identificada…” (Ferrito et al., 2010: 10), está prevista a realização de 

  
“… uma análise integrada das necessidades da população, na perspectiva de 
desenvolver estratégias e acções, concentrando os esforços e aproveitando os 
recursos disponíveis de forma a fomentar o trabalho em equipa entre os 
profissionais de saúde e equipa multidisciplinar e promover a capacidade, 
motivação e autonomia da população." (Ferrito et al., 2010: 10), 

com o intuito de obter respostas com qualidade que vão de encontro às necessidades 

identificadas na população (Ferrito et al., 2010). 

Nas primeiras duas semanas de estágio realizámos um levantamento das necessidades 

de formação de forma a recolher e tratar a "(...) informação relativa a carências dos 

trabalhadores no que se refere aos conhecimentos, capacidades e atitudes necessárias para 

desempenhar as suas funções de forma eficaz." (OE 2006a: 5).  Esse levantamento foi 

possibilitado pela realização de entrevistas não estruturadas com o enfermeiro chefe do 

SUMC, os chefes das equipas de enfermagem, a enfermeira orientadora e por um número 

considerável de elementos das equipas do serviço. A partir dessas entrevistas identificámos 

a necessidade de atualizar os conhecimentos dos enfermeiros das equipas relativamente à 

pessoa em situação crítica submetida a VNI, cuja pertinência foi validada pela Professora 
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Orientadora, resultando numa aprovação unânime para a abordagem da problemática 

identificada.  

Posteriormente, de forma a auxiliar na elaboração de diagnósticos e na análise 

organizacional, elaborámos uma análise strenghts, weaknesses, opportunities & threats 

[SWOT], que permitiu a reflexão e a identificação dos fatores positivos e negativos do 

problema identificado (Ferrito et al., 2010), que se encontra em apêndice IX. A partir dessa 

análise, podemos evidenciar que os fatores positivos identificados contribuem para uma 

prestação de cuidados segura e com qualidade, nomeadamente a motivação das equipas de 

enfermagem na aquisição de novos conhecimentos, a oportunidade de promover ganhos em 

saúde e a de elaborar uma proposta de revisão da norma hospitalar [NH] do CH «Intervenção 

de Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva», cuja última revisão foi 

efetuada em 2013. 

 

3. 2. 2 – Definição dos objetivos 
 

Nesta metodologia a identificação dos objetivos constitui “(…) um ponto fulcral na 

elaboração de projetos de acção (…)” (Ferrito et al., 2011: 18) que representam os resultados 

que pretendemos alcançar através do estudo de investigação (Ferrito et al., 2011). Assim, 

definimos os seguintes objetivos: 

− Objetivo geral: 

➢ Atualizar o conhecimento dos enfermeiros da equipa de enfermagem do 

Serviço de Urgência em relação à VNI. 

− Objetivos específicos: 

➢ Utilizar as orientações e guidelines mais recentes acerca da VNI; 

➢ Rever a NH do CH «Intervenção de Enfermagem ao Doente Submetido a 

Ventilação Não Invasiva»; 

➢ Centralizar a informação atualizada sobre VNI na pasta partilhada da Sala 

SE do SU; 

➢ Realizar uma ação de formação à equipa de enfermagem centrada nos 

cuidados à pessoa em situação crítica com VNI. 

 

3. 2. 3 – Planeamento 
 

A fase de planeamento consiste na construção de um plano detalhado do projeto que 

engloba a definição das estratégias a utilizar, a calendarização das atividades, o levantamento 

dos recursos e a identificação das possíveis limitações (Ferrito et al., 2011). Para tal, entre a 
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3ª e a 5ª semana elaborámos um PIS, incluído em apêndice X, onde foram definidos objetivos 

e delineados as seguintes atividades e estratégias baseadas em indicadores de avaliação por 

forma a cumprir esses objetivos: 

 

Primeiro objetivo específico: Utilizar as orientações e guidelines mais recentes acerca 
da VNI 
 

− Atividades e estratégias 

➢ Pesquisa bibliográfica; 
➢ Consulta de orientações e guidelines existentes sobre a temática, a nível 

nacional e internacional; 
➢ Identificação das orientações e guidelines baseadas na evidência científica 

mais recente e que mais se adequam aos recursos existentes no SU; 
➢ Recolha de opiniões dos seguintes profissionais: 

• Enfermeiro Chefe do SU; 

• Enfermeiro Chefe do Departamento de Urgência/Emergência e 

Cuidados Intensivos [DUECI]; 

• Professora Orientadora;  

• Enfermeira Orientadora; 

• Chefes de equipa do SU; 

 

− Recursos materiais 

➢ Material informático (computador, impressora) e material de escrita 

➢ Bases de dados eletrónicas; 

➢ Artigos científicos e governamentais; 

➢ Documentos do CH; 

 

− Indicador de avaliação 

➢ Apresentação dos cuidados a prestar à pessoa com VNI; 
 
Segundo objetivo específico: Rever a Norma Hospitalar (NH) do CH «Intervenção de 
Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva» 
 

− Atividades e estratégias 

➢ Pesquisa bibliográfica; 
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➢ Consulta de orientações e guidelines existentes sobre a temática, a nível 

nacional e internacional; 
➢ Consulta da NH do CH sobre VNI já existente; 
➢ Realização de entrevistas não estruturadas para apresentar e validar os 

resultados da pesquisa efetuada com os seguintes profissionais: 
• Enfermeiro Chefe do SU; 

• Enfermeiro Chefe do DUECI; 

• Professora Orientadora; 

• Enfermeira Orientadora; 

• Chefes de equipa do SU; 

➢  Apresentação do protótipo aos profissionais acima referidos e recolha de 

pareceres dos mesmos; 
➢ Elaboração da versão final da revisão da NH; 

 

− Recursos materiais 

➢ Material informático (computador, impressora) e material de escrita 

➢ Bases de dados eletrónicas; 
➢ Artigos científicos e governamentais; 

➢ Documentos do CH; 

 

− Indicador de avaliação 

➢ Apresentação da proposta de revisão da NH; 
 
Terceiro objetivo específico: Centralizar a informação atualizada sobre VNI na pasta 
partilhada da Sala de Emergência (SE) do SU 
 

− Atividades e estratégias 

➢ Pesquisa bibliográfica sobre os cuidados à pessoa com VNI de acordo com a 

evidência científica mais recente; 

➢ Realização de entrevistas não estruturadas para apresentar e validar os 

resultados da pesquisa realizada com os seguintes profissionais: 

• Professora Orientadora; 

• Enfermeiro Chefe do SU; 
• Enfermeira Orientadora; 

• Chefes de equipas do SU; 

➢ Construção do protótipo de um documento digital; 
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➢ Distribuição do protótipo do documento pelos elementos acima referidos e 

recolha de opiniões dos mesmos; 

➢ Construção do documento final; 

 

− Recursos materiais 

➢ Material informático (computador, impressora) e material de escrita 

➢ Bases de dados eletrónicas; 
➢ Artigos científicos e governamentais; 

➢ Documentos do CH; 

 

− Indicador de avaliação 

➢ Inclusão do documento digital na pasta partilhada da SE; 

 
Quarto objetivo específico: Realizar uma Ação de Formação à equipa de enfermagem 
centrada nos cuidados à pessoa em situação crítica com VNI 
 

− Atividades e estratégias 

➢ Pesquisa bibliográfica relativa à temática; 

➢ Elaboração de um protótipo da AF; 

➢ Realização de entrevistas não estruturadas para apresentar e validar os 

resultados da pesquisa efetuada com os seguintes profissionais: 
• Professora Orientadora; 

• Enfermeiro Chefe do SU; 
• Enfermeira Orientadora; 

• Enfermeiro Responsável pela Formação em Serviço; 
• Chefes de equipas do SU. 

➢ Construção do protótipo da sessão formativa; 
➢ Apresentação do protótipo aos elementos acima referidos e recolha de 

opiniões dos mesmos; 
➢ Elaboração da versão final da sessão formativa; 

➢ Divulgação da sessão formativa; 

➢ Planeamento da sessão formativa; 

➢ Realização de 5 Ações de Formação, de forma a abranger todas as equipas 

do SU, subordinadas ao tema «Cuidados centrados na pessoa submetida a 

VNI»; 
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− Recursos materiais 

➢ Material informático (computador, impressora) e material de escrita 

➢ Videoprojetor; 

➢ Bases de dados eletrónicas; 
➢ Artigos científicos e governamentais; 

➢ Documentos do CH; 

 

− Indicador de avaliação 

➢ Apresentação da Ação de Formação a pelo menos 75% da equipa do SU. 

 
3. 2. 4 – Execução  
 

A fase de execução, caracterizada pela materialização das atividades e estratégias 

planeadas, consiste numa fase de destaque para o investigador, na medida em que o 

incentiva a adquirir competências pela necessidade de recolher informações relativas ao 

objeto de estudo, contribuindo desse modo para o aumento do seu corpo de conhecimentos 

e aquisição de competências (Ferrito et al., 2011). 

A pesquisa consiste num elemento imprescindível ao desenvolvimento do conhecimento 

necessário à prática profissional com qualidade, garantindo ao enfermeiro a capacidade de 

agir com base no rigor científico e intelectual na resolução de problemas de forma crítica e 

reflexiva (Begui et al., 2020). De forma a iniciar essa pesquisa e a determinar uma meta para 

o nosso estudo (Larrabee, 2011),  recorremos, imediatamente após a seleção da temática, à 

abordagem population, intervention, comparison and outcome (PICO), a partir da qual foi 

desenvolvida a questão de investigação: Quais os cuidados a desenvolver (intervenção) pela 

equipa de enfermagem (população) à pessoa em situação crítica submetida a ventilação não 

invasiva (resultado)? 

Como estratégia de busca, procedemos, em seguida, à consulta de informação em 

documentos eletrónicos na base de dados científica EBSCOhost, na internet, na intranet do 

CH e em alguns livros publicados ou editados o mais recentemente possível, nomeadamente 

nos últimos 5 anos, vários deles sugeridos pelos elementos da equipa do SU identificados no 

PIS, pela Professora Orientadora e pelo Enfermeiro Chefe do DUECI. Visando a identificação 

das melhores evidências disponíveis e relevantes para o estudo, foi atribuída maior relevância 

aos conteúdos obtidos em guidelines, documentos normativos nacionais e internacionais, 

relatórios de entidades de saúde e revisões sistemáticas (Larrabee, 2011). Salientamos que 

esta consulta preconizada no primeiro objetivo abrangeu todos os objetivos definidos e foi 

realizada ao longo de todo o estágio, numa tentativa de basear a prática na evidência mais 
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atualizada possível, uma vez que parte dos documentos supracitados encontram-se sujeitos 

a atualizações frequentes. Como forma de evidenciar o contributo desse tipo de documentos, 

apontamos que as normas clínicas providenciam requisitos e recomendações que objetivam 

a melhoria da referida qualidade dos cuidados, constituindo uma ferramenta essencial da 

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde a vários níveis, tais como segurança, 

navegabilidade, acesso, eficiência e humanização dos cuidados (DGS, 2022). As guidelines 

visam igualmente a qualidade dos cuidados de saúde, sendo definidas por Larrabee (2011) 

como orientações construídas a partir da prática baseada em revisões sistemáticas da 

evidência mais atualizada que permitem direcionar a tomada de decisão dos profissionais e 

dos doentes relativamente a um tema específico. Por seu lado, as revisões sistemáticas 

permitem a apresentação de “(…) conclusões sobre as melhores evidências atuais sobre um 

tópico.” (Larrabee, 2011; 97). 

Por motivos relacionados com o aumento exponencial da carga horária laboral relativa ao 

nosso desempenho profissional que coincidiu com o início do estágio, só tivemos 

disponibilidade para elaborar e reunir os documentos necessários à autorização para 

implementação do estudo de investigação pelo Conselho de Administração [CA] e pela 

Comissão de Ética para a Saúde [CES] da UH do CH, que se encontram reunidos em 

apêndice XI e em anexo VI, a partir da 6ª semana de estágio, aproveitando esse período para 

analisar o MMPBE. Após validação de alguns desses documentos pelo Enfermeiro Chefe, 

pela Enfermeira Orientadora, pelo chefe de equipa e pela Professora Orientadora, foram 

entregues na totalidade no final da 7ª semana, mais especificamente a 12 de maio de 2021 e 

incluem: 

− Curriculum vitae atualizado; 

− Consentimento informado, livre e esclarecido; 

− Questionários relativos à caracterização sociodemográfica e aos conhecimentos dos 

enfermeiros do SU sobre as orientações/guidelines acerca da VNI; 

− Pedidos de autorização institucional para realização do estudo da intervenção; 

− Termos de responsabilidade do aluno e do investigador principal; 

− Termos de responsabilidade da Orientadora e da Orientadora Supervisora; 

− Termos de autorização local do Diretor e do Enfermeiro Chefe do SU; 

− Folha de rosto; 

− Características do estudo. 

O consentimento informado foi realizado a partir das recomendações do CH, que se encontra 

no anexo VII.  

Durante o tempo de espera para obtenção das autorizações supracitadas, 

desenvolvemos entre a 8ª e a 11ª semana a proposta de revisão da norma de procedimento 
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de enfermagem referida, e que se encontra no apêndice XII, de forma a cumprirmos o segundo 

objetivo. As normas de enfermagem referentes a procedimentos técnicos são documentos 

sujeitos a atualizações frequentes que possibilitam a orientação de intervenções que 

objetivam a adoção de uma prática baseada no conhecimento científico e na experiência 

profissional (ACSS, 2011). Como já mencionado, uma vez que a norma do CH acerca da VNI 

tinha sido realizada de 2013, achámos necessário propor uma revisão baseada na evidência 

atual e que incluísse as guidelines e recomendações emitidas no presente contexto 

pandémico.  

De modo a cumprir o terceiro objetivo, entre a 12ª e a 14ª semana construímos o 

documento digital relativo à temática enviado por correio eletrónico ao Enfermeiro Chefe do 

SU para que pudesse ser incluído na pasta partilhada da SE do serviço, visando garantir uma 

comunicação eficaz entre profissionais de saúde, que é definida pela DGS como uma 

“Transmissão de informação entre os profissionais de saúde, que se caracteriza por ser 

oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade, atempada e compreendida pelo recetor.” 

(DGS, 2017a: 4). O referido documento é composto somente pela AF elaborada e 

subordinada ao tema «Cuidados Centrados na Pessoa Submetida a VNI», cujos plano de 

sessão e certificado estão incluídos no apêndice XIII e no anexo VIII, uma vez que não 

obtivemos resposta por parte do Enfermeiro Chefe do DUECI relativo à proposta de revisão 

da norma cumprindo. Ao longo dessas semanas, elaborámos igualmente o questionário de 

avaliação da AF, colocado em apêndice XIV.  

Entretanto, apesar da autorização da implementação do estudo ter sido concedida pelo 

CES na 10ª semana a 25 de maio de 2021, só obtivemos a do CA na 13ª semana, a 17 de 

junho de 2021, confirmadas por correio eletrónico e que constam no anexo IX. A partir dessa 

data, e concordando com a sugestão do Enfermeiro Responsável pela Formação em Serviço, 

optámos por implementar a análise da acurácia dos dados e a interpretação dos resultados 

(Larrabbee, 2011) através da aplicação de um instrumento de recolha de dados a implementar 

antes e após da ação formativa que agrupa o consentimento informado, a caracterização 

sociodemográfica e o questionário acima mencionado (apêndice XV). Tendo em consideração 

o contexto pandémico, esse instrumento foi construído em suporte digital, através da 

aplicação de formulários da Google «Google Forms» que gerou, por sua vez, uma 

hiperligação que foi partilhada no correio eletrónico dos enfermeiros e no grupo privado do 

SUMC da aplicação de mensagens e videochamadas «WattsApp», contribuindo para 

melhorar a sua acessibilidade. O instrumento, disponibilizado à equipa de enfermagem a partir 

do final da 13ª semana, é constituído inicialmente por uma introdução com a nossa 

identificação, a estrutura e os elementos preconizados pelo CH na elaboração deste tipo de 

documentos, nomeadamente o tempo previsto de preenchimento, a garantia de 
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confidencialidade e anonimato e a informação relativa à participação voluntária, após a qual 

são apresentadas 20 questões de carácter obrigatório que apenas permitem uma resposta à 

mesma questão. 

De forma a operacionalizar mais facilmente a informação colhida, recorremos à aplicação 

informática «Microsoft Excel» que nos permitiu identificar, a partir do «Google Forms», uma 

amostra constituída por 15 enfermeiros, dos quais 10 responderam previamente e 5 após a 

realização da AF (Google Forms, 2021). A informação referente aos questionários 

respondidos previamente à realização da AF encontra-se representada pelos gráficos e 

descrita a seguir. 

Iniciando a análise dos dados a partir do gráfico 1, podemos concluir que obtivemos o 

consentimento informado, livre e esclarecido de 100% dos enfermeiros da amostra (n=10). 

 
Gráfico 1 – Consentimento informado, livre e esclarecido disponibilizado pela amostra 

 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

No que diz respeito à caracterização sociodemográfica da amostra, identificámos, a partir do 

gráfico 2, que 60% (n=6) pertence ao sexo feminino e 40% (n=4) ao sexo masculino. 

 
Gráfico 2 – Caracterização da amostra quanto ao género 

 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Quanto à idade, o gráfico 3 evidencia que 50% (n=5) dos enfermeiros têm idades 

compreendidas entre 31 e 40 anos, constituindo o maior grupo da amostra. 

 
Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto à idade 

 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

O gráfico 4, relativo à experiência profissional, é mais heterogéneo e evidencia que 40% (n=4) 

da população estudada apresenta uma experiência profissional entre 6-10 anos e apenas 10% 

(n=1) apresenta uma experiência entre 0 a 5 anos (n=1), o que pode ser benéfico para a 

prestação de cuidados, uma vez que poderá estar associado a uma maior experiência e um 

maior corpo de conhecimentos. 

 
Gráfico 4 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional 

 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Com respeito à experiência profissional no SU, podemos concluir pelo gráfico 5 que, tal como 

no anterior, a maior parte da nossa população, ou seja 40% (n=4) apresenta uma experiência 

entre 6-10 anos, podendo significar o benefício acima indicado. 

 
Gráfico 5 – Caracterização da amostra quanto à experiência profissional no SU 

 
 

 
Fonte: Google Forms (2021) 

 

No que respeita às habilitações académicas, a partir do gráfico 6 identificámos uma 

percentagem idêntica de 30% nos graus de licenciatura (n=3), pós-graduação (n=3) e 

mestrado (n=3) e um enfermeiro com o grau de especialidade (n=1), pelo que podemos 

concluir que os elementos correspondentes à nossa amostra investem na formação 

académica. 

 
Gráfico 6 – Caracterização da amostra quanto às habilitações académicas 

 

 
Fonte: Google Forms (2021) 
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O gráfico 7 permite identificar que, quanto ao investimento na formação específica da VNI, 

60% (n=6) da amostra possui formação específica nessa área, demonstrando interesse pela 

temática. 

 
Gráfico 7 – Caracterização da amostra quanto ao investimento na formação específica acerca da VNI 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Relativamente ao conhecimento das normas de procedimentos de enfermagem relativas ao 

doente sob VNI em vigor no CH, o gráfico 8 permite-nos concluir que 60% (n=6) da amostra 

respondeu afirmativamente, revelando mais uma vez o seu interesse pela temática. 

 
Gráfico 8 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento das normas de procedimentos de 

enfermagem relativas ao doente sob VNI em vigor no CH 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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No que respeita ao conhecimento da nossa população, relativo às orientações e guidelines 

sobre VNI mais recentemente emitidas, demonstrado no gráfico 9, 60% (n=6) revelou não 

conhecê-las, demonstrando um défice no conhecimento apoiado pela evidência cientifica mais 

recente no que respeita à temática. 

 
Gráfico 9 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento relativo às orientações e guidelines 

sobre VNI mais recentes 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Em relação ao conhecimento sobre as recomendações nacionais emitidas sobre a VNI no 

contexto da pandemia COVID-19, a nossa amostra revelou igualmente um défice no 

conhecimento, uma vez que 60% (n=6) demonstrou não conhecê-las, evidenciado pelo gráfico 

10. 

 
Gráfico 10 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento relativo às recomendações 

nacionais emitidas sobre a VNI no contexto da pandemia COVID-19 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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O gráfico 11 revela que 100% (n=10) da amostra considerou o tema pertinente, o que 

contribuiu para consolidar o motivo da sua seleção. 

 
Gráfico 11 – Caracterização da amostra quanto à pertinência atribuída ao tema selecionado 

 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Em relação aos conhecimentos da população estudada sobre a temática, notámos que 

existem algumas lacunas no conhecimento dos enfermeiros, que serão seguidamente 

identificadas. Deste modo, no que concerne à questão colocada sobre as indicações da VNI, 

o gráfico 12 demonstra que a maioria (70% / n=7) respondeu que essa técnica encontra-se 

recomendada no desmame da VMI em pessoas com IR hipoxémica, o que contradiz as 

recomendações das giuidelines da Agency for Clinical Innovation [ACI] e da European 

Respiratory Society /American Thoracic Society relativas à IRA, onde se encontra descrito que 

a VNI está indicada no desmame da VMI, particularmente em doentes com antecedentes de 

DPOC ou em doentes hipercápnicos, respetivamente (ACI, 2014; Rochwerg et al., 2017).  

 
Gráfico 12 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento relativo à utilização da VNI no 

desmame da VMI em pessoas com IR hipoxémica 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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No que respeita à questão elaborada sobre as contraindicações da VNI, o gráfico 13 identifica 

que 100% (n=10) da nossa população definiu à paragem cardiorrespiratória [PCR] e as 

deformações faciais graves como contraindicações absolutas, coincidindo com o que está 

descrito nas guidelines da ACI e da British Thoracic Society/Intensive Care Society (ACI, 2014; 

Davidson et al., 2016). 

 
Gráfico 13 – Caracterização da amostra quanto à identificação da PCR e de deformações faciais 

graves como contraindicações absolutas da VNI 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Quanto à contribuição da VNI na redução dos riscos e complicações associados à VMI, o 

gráfico 14 revela que somente 10% (n=1) da população em estudo não concordou. Consiste 

num dos benefícios mais evidenciados desta técnica num elevado número de documentos 

relativos ao tema, que mencionam que, ao constituir uma alternativa viável à VMI, contribui 

para a redução da incidência de infeções, nomeadamente da PAI, bem como para a redução 

das taxas de mortalidade. 

 
Gráfico 14 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento da contribuição da VNI na redução 

dos riscos e complicações associados à VMI 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Relativamente à contribuição da VNI no desenvolvimento de alterações cutâneas com maior 

incidência na região frontal, a partir do gráfico 15 concluímos que 100% (n=10) dos elementos 

que constituem a amostra responderam de forma afirmativa e, apesar dessa ventilação ser 

uma complicação frequente associada à interface, que pode originar úlceras de pressão de 

categoria IV em menos de 24 horas, estas lesões ocorrem com maior frequência no nariz, 

especificamente na pirâmide ou no dorso nasal, onde existe menos tecido subcutâneo, e não 

na região frontal. 

 
Gráfico 15 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento da contribuição da VNI no 

desenvolvimento de alterações cutâneas com maior incidência na região frontal 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Quanto à questão elaborada sobre as interfaces, o gráfico 16 revela que 80% (n=8) da 

amostra concordou que interfaces nasais estão indicadas no tratamento da IRA, porém a 

eficácia do tratamento da IRA com VNI está associada a máscaras oronasais, uma vez que 

permitem que as pessoas respirem pela boca, que consiste numa situação comum em 

doentes com IR hipoxémica, sem causar fugas de ar (ACI, 2014; Davidson et al., 2016). Por 

outro lado, uma vez que a VNI é considerada um PGA, em contexto pandémico não se 

encontram recomendadas essas interfaces em meio hospitalar, onde são admitidas 

habitualmente as pessoas com IRA (SPP, 2020). 

 
Gráfico 16 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento relativo às indicações das 

interfaces nasais no tratamento da IRA com VNI 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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No que respeita à questão relativa aos valores alvo de saturação periférica de oxigénio [SpO2] 

recomendados em contexto de IRA, o gráfico 17 evidencia que 90% (n=9) da população 

estudada concorda que os valores a manter no tratamento de pessoas de IRA variam com a 

tipologia da IR, o que vai de encontro ao recomendado em recomendações e guidelines. 

Embora os valores recomendados na maioria dos doentes agudizados sejam entre 94-98%, 

o intervalo de SpO2 recomendado em todos os doentes que apresentarem IRA hipercápnica 

devido à exacerbação da DPOC ou IRA hipercápnica e estejam a respirar espontaneamente 

ou sob VNI deve ser mantido entre 88-92% (Davidson et al., 2016; O’Driscoll, Howard, Earis 

& Mak, 2017; Rochwerg et al., 2017). A SPP recomenda igualmente garantir esses valores 

entre 88-92% em doentes com COVID e com doença respiratória crónica (SPP, 2020).  

 
Gráfico 17 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento relativo ao intervalo recomendado 

de SpO2 na IRA 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Quanto à prevenção de úlceras de pressão em pessoas submetidas a VNI, o gráfico 18 

permite concluir que 100% (n=10) da nossa amostra concordou que deve ser aplicado um 

apósito hidrocolóide profilático em todos os doentes sob essa técnica ventilatória, coincidindo 

com as indicações da National Pressure Injury Advisory Panel [NPIAP] na prevenção das 

úlceras de pressão relacionadas com dispositivos médicos através da proteção da pele nos 

locais com maior risco de desenvolver essas lesões (NPIAP, 2020), independentemente do 

custo do tratamento.  

 
Gráfico 18 – Caracterização da amostra quanto à sua opinião sobre a profilaxia das úlceras de 

pressão com apósitos hidrocolóides em todos os doentes submetidos a VNI, independentemente do 
custo 

 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Relativamente à questão sobre a necessidade de montar um circuito protetor de 

aerossolização para realizar VNI, independentemente da confirmação da infeção por SARS-

Cov-2, o gráfico 19 permite concluir que 70% (n=7) da amostra estudada concordou, o que 

vai de encontro às guidelines e recomendações emitidas nesse contexto, que não descrevem 

que essas medidas só devem ser implementadas em situações de confirmação da infeção.  

 
Gráfico 19 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento acerca da montagem do circuito 
protetor de aerossolização para realizar VNI, independentemente da confirmação da infeção por 

SARS-Cov-2 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
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Por último, podemos observar que o gráfico 20, relacionado com a questão relativa à VNI 

como tratamento de primeira linha na COVID-19, demonstra que a maioria da nossa amostra 

(n=6), concorda com essa afirmação, contradizendo o que está descrito nas recomendações 

e guidelines, tal como já foi referido neste relatório.  

 
Gráfico 20 – Caracterização da amostra quanto à identificação da VNI como tratamento de primeira 

linha na COVID-19 
 

 
 

Fonte: Google Forms (2021) 
 

Uma vez que esta amostra representa apenas 12% dos elementos da equipa de 

enfermagem do SU, apenas podemos concluir a existência de algumas lacunas no 

conhecimento dos enfermeiros que responderam ao questionário, o que auxilia na validação 

da pertinência da temática e evidencia a relevância da formação atribuída pela OE no 

Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista. Durante a 14ª 

semana, foi autorizada a interrupção do estágio por 3 semanas, das quais 2 para cumprimento 

de um isolamento profilático associado ao contexto pandémico entre 24/06 e 07/7/2021 e 

outra semana para assistência a familiares. Após esse período, e de forma a cumprirmos o 

quarto objetivo, foi realizada a prevista AF subordinada aos cuidados centrados na pessoa 

submetida a VNI na 16ª e última semana do estágio, mais concretamente a 04 de agosto de 

2021. Por motivos relacionados com a pandemia, optámos por apresentá-la num momento 

único em formato online através da plataforma de comunicação «Microsoft Teams», em vez 

da apresentação em 5 momentos diferentes previamente planeada. Obtivemos uma 

participação de 24 enfermeiros, representando 28,9% da equipa, longe da percentagem de 

75 ingenuamente identificada no PIS como indicador de avaliação. 

Posto isto, gostaríamos de realçar que todos os documentos elaborados durante o 

estágio foram oportunamente validados pelo Enfermeiro Chefe do SU, pela Enfermeira 

Orientadora, por vários chefes de equipa, pela Professora Orientadora e alguns deles pelo 

Enfermeiro Chefe do DUECI e pelo Enfermeiro Responsável pela Formação em Serviço, tal 

como se encontra especificado no PIS. Tendo em atenção que o cronograma elaborado nesse 

documento foi sujeito a vários ajustes condicionados por fatores profissionais, institucionais, 
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pandémicos e familiares, elaborámos um novo cronograma de atividades, exposto no 

apêndice XVI, que espelha detalhadamente o caminho percorrido ao longo do estágio no 

desenvolvimento do estudo de investigação. 

 
3. 2. 5 – Avaliação e divulgação dos resultados 

 

A avaliação, que consiste na última fase da metodologia de projeto, designa-se como um 

processo contínuo no qual devem ser demonstrados não só os elementos que permitiram a 

resolução da problemática identificada, como também a eficácia dos meios utilizados no 

cumprimento dos objetivos (Ferrito et al., 2011). 

Assim como descrito no subcapítulo anterior, após a realização da AF, foi solicitado aos 

enfermeiros do SU que respondessem novamente ao mesmo instrumento de colheita de 

dados de forma a aferir a eficácia da formação, ao qual obtivemos 5 respostas.  

No que diz respeito à caracterização sociodemográfica dessa amostra, 60% (n=3) era do 

género masculino, 80% (n=4) tinha uma idade compreendida entre 20 e 30 anos, 80% (n=4) 

possuía uma experiência profissional entre 6 a 10 anos e 60% (n=3) possuía uma experiência 

profissional no SU entre 0 a 5 anos. 80% (n=4) da amostra possuía habilitações académicas 

coincidentes com Licenciatura e 20% (n=1) coincidente com Pós-graduação.  

Nenhum elemento dessa amostra (n=0) possuía formação específica na área de VNI e 

quanto aos seus conhecimentos sobre as orientações/guidelines relativas à temática, no 

entanto, 100% (n=5) conhecia a norma de procedimentos de enfermagem relativa à VNI em 

vigor no CH. Nenhum dos elementos (n=0) conhecia as orientações/guidelines mais 

recentemente emitidas e 80% (n=4) tinha conhecimento das recomendações relativas à 

técnica em contexto COVID-19 emitidas pelas entidades de saúde nacionais. 100% da 

amostra (n=5) considerou que o tema selecionado é relevante para o exercício da sua 

profissão no serviço. 

Analisando as respostas dessa população quanto ao seu conhecimento sobre o tema, 

podemos concluir que após a AF, permanecem algumas lacunas no conhecimento desses 

elementos, evidenciadas nas respostas às 9 questões que constam na tabela 3. 
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Tabela 3 – Respostas da população quanto ao seu conhecimento sobre o tema (obtidas após 
realização da AF) 

 

QUESTÕES RELATIVAS AOS CONHECIMENTOS DOS 
ENFERMEIROS SOBRE VNI 

RESPOSTAS 

Verdadeiro Falso 

Questão 1  
A VNI está indicada no desmame de ventilação mecânica invasiva 
(VMI) em utentes com insuficiência respiratória hipoxémica (tipo I) 

4 1 

Questão 2 
Paragem cardiorrespiratória e deformações faciais graves 
constituem contraindicações absolutas 

5 0 

Questão 3 
Contribui para a redução dos riscos e complicações associados à 
VMI 

5 0 

Questão 4 
Aumenta o risco de desenvolvimento de alterações cutâneas 
(eritema, úlceras de pressão), com maior incidência na região 
frontal 

5 0 

Questão 5 
As interfaces nasais não estão indicadas na insuficiência respiratória 
aguda (IRA) 

1 4 

Questão 6 
Antes da implementação da técnica, devem ser sempre garantidos 
valores de SpO2 entre 94-98% em contexto de IRA, 
independentemente da tipologia apresentada 

0 5 

Questão 7 
Os apósitos hidrocolóides só devem ser colocados se o utente 
apresentar alterações cutâneas nas zonas de contacto com a 
interface, devido ao seu elevado custo 

0 5 

Questão 8 
Em contexto pandémico COVID-19 devem ser sempre 
implementadas medidas adicionais na montagem do circuito 
protetor de aerossolização (utilização de máscaras não ventiladas, 
por exemplo), independentemente da confirmação da infeção por 
SARS-Cov-2 

5 0 

Questão 9 
A VNI é considerada o tratamento de primeira linha em utentes com 
COVID-19 

1 4 

 
Fonte: Google Forms (2021) 

 

Assim, de acordo com a tabela acima, 80% (n=4) da população respondeu que a VNI não 

está indicada no desmame da VMI na IRA hipoxémica, indo ao encontro do recomendado nas 

guidelines mais recentes sobre VNI.  

No que respeita às questões 2 e 3, 100% da amostra (n=5) respondeu acertadamente, 

demonstrando que conhecem parte das contraindicações absolutas da VNI e que esta técnica 

contribui para a redução de riscos e complicações associados à VMI, respetivamente. 
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As respostas à 4ª questão revelaram que 100% da amostra (n=5), ao concordar que a 

VNI aumenta o risco de desenvolver alterações cutâneas com maior incidência na região 

frontal, respondeu de forma incorreta, visto que essas lesões ocorrem mais frequentemente 

na pirâmide ou dorso nasal, como já foi mencionado. 

Quanto à 5ª questão, a tabela evidencia que 80% da amostra (n=4) não tem 

conhecimento que a as interfaces nasais não estão indicadas na IRA.  

A partir das respostas às questões 6, 7 e 8, podemos concluir que 100% da nossa 

população (n=5) tem conhecimento, respetivamente, que os valores de SpO2 alvo variam com 

a tipologia da IRA, que a profilaxia com apósitos hidrocolóides deve ser realizada a todos as 

pessoas sob VNI e que, em contexto pandémico, deve ser sempre montado um circuito 

protetor de aerossolização em meio hospitalar para realizar VNI, independentemente do 

resultado do teste ao SARS-Cov-2. 

Finalizando a análise da tabela 3, as respostas à última questão confirmaram que apenas 

20% da nossa população (n=1) não tem conhecimento que a VNI não está indicada como 

tratamento de primeira linha na COVID-19. 

Apesar do número de enfermeiros que respondeu ao instrumento de colheita de dados 

após a AF ser reduzido e não poder representar a equipa de enfermagem do SU, podemos 

concluir que, comparativamente ao primeiro questionário implementado, os enfermeiros 

responderam às mesmas questões de forma mais acertada após terem assistido à AF.  O 

facto de alguns enfermeiros terem apresentado alguns défices no conhecimento relativo à VNI 

após a realização da AF realça a importância de continuar a apostar na formação relativa a 

esta técnica de forma a garantir uma prática de cuidados mais segura e com qualidade, tendo 

em atenção que consiste numa técnica ventilatória frequentemente administrada nos SU.        
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4 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E DESENVOLVIDAS 

 
Neste capítulo iremos fazer uma análise reflexiva das competências adquiridas e 

desenvolvidas no decorrer da implementação da IPM, nomeadamente as competências 

comuns do Enfermeiro Especialista, as competências específicas do Enfermeiro Especialista 

em EMC-EPSC e as competências de Mestre em Enfermagem.  

Competências referem-se a um conjunto de conhecimentos otimizados e adquiridos ao 

longo do percurso profissional que, sujeitos às características individuais de quem presta 

cuidados e a recursos externos, são aplicados num momento específico (OE, 2017). 

A OE defende que o “(…) enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece 

competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem (…)” (OE, 2019a: 4744). Essas 

competências são definidas como  

 
“(…) um conjunto de saberes indissociavelmente ligados à formação inicial de base 
e à experiência da acção adquiridas ao longo do tempo que sobressaí em situações 
concretas de trabalho. É um saber agir complexo que se apoia na mobilização e 
combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos externos, 
devidamente aplicados a uma determinada situação.” (OE, 2017: 2). 

Atendendo que o Curso de Mestrado de Mestrado em Enfermagem aposta no 

desenvolvimento de conhecimentos e competências que capacitam o enfermeiro a adotar 

uma prática reflexiva que lhe permita tomar decisões com vista a garantir a melhoria dos 

cuidados de saúde (IPBeja, 2017), a Universidade de Évora [UE] desenvolveu as seguintes 

competências de 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;  
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; 
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7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 
área de especialidade.” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

Tendo em consideração que as competências acima identificadas são transversais às 

descritas no Regulamentos das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista em EMC-

EPSC, optámos por agrupá-las e analisá-las consoante o domínio. 

 

4. 1 – COMPETÊNCIAS DE MESTRE E COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO 

ESPECIALISTA 

 

As competências comuns do enfermeiro especialista definem-se como competências  
 

“(…) partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua 
área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de 
conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo 
ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 
assessoria;” (OE, 2019a: 4745),  

podendo ser aplicadas em qualquer situação durante a prestação de cuidados de saúde (OE, 

2019a). 

 
Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 
 
− Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

 
“a) 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 (A1); 
b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 
responsabilidades profissionais (A2).” (OE, 2019a: 4745); 

 
− Competências 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;” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

 
A prática clínica do enfermeiro implica uma prestação de cuidados humanizada que 

engloba, para além das suas dimensões técnicas e científicas, o reconhecimento pelos 

direitos do doente e o respeito pela sua singularidade, dignidade, autonomia e subjetividade 

(Almeida, 2014). Esta definição remete para os princípios éticos, deontológicos e legais que 

regem a profissão de enfermagem. Esses princípios, que visam auxiliar o enfermeiro na 
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tomada de decisão relativa às suas intervenções, encontram-se regidos em vários 

documentos normativos elaborados pela OE, uma associação pública profissional, que “(…) 

goza de personalidade jurídica e é independente dos órgãos do Estado, sendo livre e 

autónoma no âmbito das suas atribuições.” (AR, 2015: 8059).  

Neste seguimento, evidenciamos que a decisão ética em enfermagem baseia-se em “(…) 

alguns fundamentos que a suportam e origina uma intervenção de enfermagem dirigida a uma 

pessoa (família ou comunidade)” (Deodato, 2014: 89). Essa intervenção é consequentemente 

originada pelo pensamento crítico-reflexivo apoiado em conhecimentos científicos, nos 

valores e nos princípios éticos e legais, de modo a evitar iatrogenias no desenvolvimento 

profissional (Silva et al., 2018). É fundamental ter em consideração que a ética do cuidado de 

enfermagem deve promover não só a humanização e os direitos humanos consoante os 

princípios legais, mas também a defesa da dignidade humana (Gomes, 2019), que se 

encontra explícita na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No MMPBE, Larrabee 

apoia essas fundamentações ao mencionar que “(…) a busca de uma assistência de alta 

qualidade ou excelente é uma obrigação ética tanto dos enfermeiros como de outros 

profissionais de saúde.” (Larrabee, 2011: 15) e que “Os enfermeiros são responsáveis por 

cumprir integralmente suas responsabilidades éticas para beneficiar o receptor do cuidado e 

não causar o mal.” (Larrabee, 2011: 15). Este dever de não causar dano designa o princípio 

da não maleficência que, juntamente com o da beneficência, o respeito pela autonomia e a 

justiça, compõem os princípios éticos em cuidados de saúde (OE, 2105a), mencionados no 

documento referente à deontologia profissional de enfermagem. 

Neste seguimento, evidenciamos que a deontologia, para além de se apoiar igualmente 

nos valores legais, é responsável por direcionar a forma como o enfermeiro se deve comportar 

segundo um conjunto de normas baseadas nos valores morais (OE, 2015a). O último 

documento mencionado “(…) aplica‐se a todos os enfermeiros e descreve os seus direitos e 

deveres para com a profissão e os cuidados de enfermagem às pessoas.” (OE, 2021: 1).  

Apesar de já conhecermos os documentos supracitados, optámos por fazer uma revisão 

dos mesmos no início do estágio, que nos permitiu consolidar e aplicar os conhecimentos 

relativos aos princípios acima referidos ao longo da prática clínica desenvolvida no estágio e 

no nosso exercício profissional. No entanto, tendo em consideração o contexto em que foi 

desenvolvido o estágio no SU, consultámos igualmente o documento relativo aos aspetos 

éticos relevantes a ter em consideração na prestação de cuidados durante a pandemia 

COVID-19, emitido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) em 

2020.  

A relação interpessoal estabelecida com os elementos da equipa do SU, nomeadamente 

com a Enfermeira Orientadora, proporcionou partilhas de informação frequentes e a colocação 
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de questões que auxiliaram na tomada de decisões perante os diversos dilemas éticos-legais 

e deontológicos que surgiram. É de salientar que a resolução desses dilemas foi igualmente 

fundamentada pela prestação de cuidados humanizados, competentes e baseados na ética e 

deontologia da enfermagem desenvolvida pela equipa. 

O ambiente complexo e dinâmico que caracteriza um SU origina frequentemente 

situações que requerem uma abordagem ético-legal. Neste contexto, ao longo da UC 

deparámo-nos várias vezes com pessoas com idade avançada que apresentaram períodos 

de desorientação e, apesar de não ter sido sempre possível obter o seu consentimento para 

a realização das intervenções prescritas, os doentes foram sempre informados acerca dos 

procedimentos, cumprindo assim o dever de informar a pessoa relativamente aos cuidados 

de enfermagem, assim como o direito da pessoa ao consentimento informado.  

Apesar da área de decisão clínica do SU ter 20 boxes individualizadas com cortinas, a 

sua capacidade é frequentemente ultrapassada, colocando em risco o respeito pela intimidade 

e pela dignidade das pessoas. No entanto, nas situações que suscitaram uma maior 

exposição corporal dos doentes, foram sempre garantidas medidas que salvaguardaram a 

sua intimidade. 

Uma vez que a técnica ventilatória definida neste relatório está associada a complicações 

que causam dor e desconforto à pessoa, é relativamente frequente a não adaptação inicial do 

doente à mesma, manifestada com relativamente frequência pela sua decisão de não querer 

realizar a VNI. Relatando um acontecimento relacionado com esta temática, houve uma 

situação ocorrida no contexto da SE em que foi admitido um doente com IRA hipercápnica 

que necessitou de realizar VNI. Para tal, foi iniciada a técnica utilizando uma máscara 

orofacial, o que causou à pessoa uma sensação de claustrofobia e ansiedade, conforme o 

que foi relatado pelo próprio após a sua estabilização. Tendo essa situação originado uma 

enorme renitência à continuidade do tratamento e um obstáculo à sua eficácia, recorremos a 

uma comunicação terapêutica com o objetivo de estabelecer uma relação de ajuda, que 

garantiu o acesso à informação e a identificação das necessidades do doente, o que permitiu 

fornecer, de forma eficaz, calma e pausada, informação relativa aos benefícios do tratamento 

e sugestões para controlar a ansiedade e o desconforto causado pela máscara. É de salientar 

que a OE identifica a relação de ajuda como um meio de humanizar os cuidados (OE, 2015a).  

Evidenciamos igualmente que ao longo do Estágio Final foram prestados cuidados que 

abrangeram todos os sectores da sociedade que, de acordo com a United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2006), designam uma prática 

com responsabilidade social. 

O contexto pandémico mencionado originou globalmente uma escassez de recursos 

humanos, materiais e económicos. Apesar desse aspeto, a capacidade de resposta dos 
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serviços de saúde em Portugal tem sido possível (Ordem dos Médicos [OM], 2020a), apesar 

do nosso país, de acordo com a OM, apresentar uma escassez de camas de medicina 

intensiva (OM, 2020b). Assim, durante o estágio pudemos observar que as pessoas 

usufruíram, de modo geral, dos cuidados que necessitaram, com equidade e igualdade. 

Neste primeiro domínio, gostaríamos de realçar que os conteúdos lecionados e os 

conhecimentos possibilitados pelas UC de EEDE e Relação de Ajuda no Mestrado revelaram-

se numa ferramenta imprescindível na elaboração da reflexão acima apresentada. 

 
Domínio da melhoria contínua da qualidade 
 
− Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

 
“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 
estratégicas institucionais na área da governação clínica (B1); 
b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 
melhoria contínua (B2); 
c) Garante um ambiente terapêutico e seguro (B3).” (OE, 2019a: 4745); 

 

− Competências de Mestre em Enfermagem 
 

“5 Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares 

e intersectoriais;” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

 

No que respeita à qualidade dos cuidados, Larrabee confirma, tal como já referido, a PBE 

como uma ferramenta indispensável à sua melhoria e afirma que os enfermeiros objetivam 

sempre a prestação dos melhores cuidados às pessoas, de forma a atingir melhores 

resultados em saúde (Larrabee, 2011). Sendo uma área tão abrangente, a OMS (2020) 

identifica várias dimensões ou objetivos da qualidade, defendendo que os cuidados devem 

ser eficazes, seguros, centrados nas pessoas, oportunos, equitativos, integrados e eficientes. 

Atendendo que a eficácia associada à qualidade relaciona-se com a prestação de 

cuidados baseada na evidência (OMS, 2020), de forma a desenvolver uma PBE, recorremos 

não só à transposição da nossa experiência clínica para a prática, como também à pesquisa 

sistemática preconizada no MMPBE, que visa a construção de uma base de conhecimento 

que conduz ao estabelecimento  de “(…) um clima de mudança da prática, do planejamento 

e da implementação da mudança, além da avaliação dos efeitos da mudança de 

prática”(Larrabee, 2011: 24). Assim, após ter-nos sido apresentado o espaço físico do SU e 

identificadas as funções de enfermagem desempenhadas nas várias áreas de cuidados, 

pesquisámos guidelines, normas e os protocolos institucionais relativos aos procedimentos 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 76 

 

realizados no SU com base nos documentos normativos, alguns deles elaborados por 

profissionais do serviço, bem como algumas revisões sistemáticas, seguindo deste modo as 

recomendações contidas no MMPBE. Uma vez que os enfermeiros são rotativamente 

distribuídos pelas diferentes áreas, tivemos a oportunidade de desempenhar funções em 

equipa em cada uma delas, o que contribuiu para aumentar o nosso corpo de conhecimentos, 

tendo em conta que nunca tínhamos prestado cuidados num SU.  

Revelando que a equipa de enfermagem recorre à formação como meio para garantir a 

eficácia dos cuidados, apesar do seu pouco tempo disponível, assistimos sensivelmente a 

meio do estágio, a uma AF em contexto informal apresentada pela Enfermeira Orientadora e 

por outra colega do serviço acerca da pessoa com disritmias, que contribuiu significativamente 

para uma interpretação mais fundamentada dos traçados eletrocardiográficas, 

frequentemente realizada num SU.  

A segurança do doente refere-se à “(…) redução de risco de dano desnecessário à 

pessoa que recebe os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável.” (DGS, 2017a: 4) e 

constitui, segundo a WHO (2019), uma disciplina da área da saúde que visa prevenir e reduzir 

riscos, erros e danos que ocorrem nas pessoas durante a prestação de cuidados. No que se 

refere a este tema, a OE salienta que compete ao enfermeiro desenvolver “(…) medidas de 

correção, salvaguardando a segurança e qualidade dos cuidados (…)” (OE, 2018: 19362). 

Indissociavelmente ligada à qualidade dos cuidados, a sua importância é evidenciada em 

vários documentos, como o manual de políticas e estratégias para a qualidade dos cuidados 

de saúde da OMS, dirigido não só aos doentes, como também aos profissionais de saúde.  

A nível nacional, a preocupação com a temática é revelada em Diário da República pela 

Lei de Bases de Saúde, onde é mencionado que os cuidados de saúde devem ser prestados, 

entre outros requisitos, “(…) de acordo com a melhor evidência científica disponível e 

seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde;” (AR, 2019: 56). Em 2021 foi 

igualmente elaborado o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes [PNSD] 2021-2026 

que, visando a garantia da melhoria contínua da qualidade dos cuidados, define atividades 

que permitem atingir vários objetivos estratégicos, divididos por 5 pilares.  

A governação clínica, que objetiva a mesma melhoria, consiste num  

 
“(…) sistema de conhecimentos, de atitudes e de práticas de pilotagem individual, 
de equipas e de serviços para obter resultados em termos de efectividade com 
equidade (ganhos em saúde) para as pessoas, famílias e comunidades, com o 
envolvimento de todos, através da melhoria da qualidade dos processos 
assistenciais e de intervenção em saúde.” (Equipa Regional de Apoio e 
Acompanhamento aos Cuidados de Saúde Primários da ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo, 2017, citada em Serviço Nacional de Saúde [SNS], 2017: Secção 1. 
Governação Clínica - Como nasceu o conceito?). 
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De acordo com a OMS (2020), esta governação engloba vários vetores, tais como:  

− Auditoria clínica; 

− Gestão do risco clínico;  

− Envolvimento do doente;  

− Formação e evolução profissional; 

− Investigação e desenvolvimento da eficácia clínica;  

− Utilização de sistemas de informação; 

− Comissões institucionais de governação clínica. 

O ambiente complexo onde o doente crítico é habitualmente admitido implica uma gestão 

criteriosa do risco, que de acordo com OE (2006b), inclui o controle de infeção, uma prática 

clínica segura e a manutenção de um ambiente de cuidados seguros.  

 Os enfermeiros, ao constituírem o grupo profissional que presta cuidados diretos às 

pessoas num período mais prolongado, desempenham um papel inigualável e imprescindível 

na identificação, prevenção e correção de erros associados à prática clínica. Por esse motivo, 

é necessário que as instituições prestadoras de cuidados promovam uma cultura de 

segurança, definida pela OMS "… para além de um estilo e de uma competência de gestão, 

um produto de valores individuais e de grupo, de atitudes, de perceções e de padrões de 

comportamento, que determinam o compromisso dessa instituição para com a segurança dos 

doentes." [Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 2015: 3882-(3)]. 

Uma cultura positiva de segurança define-se por relações interpessoais entre os profissionais 

de saúde caracterizadas por uma comunicação baseada na confiança, na identificação da 

segurança dos cuidados como um elemento essencial à qualidade e na convicção da 

eficiência de medidas profiláticas (Ambrósio, Corrêa, Laureano & Marcon, 2021) que permitem 

evitar ou reduzir a ocorrência de eventos adversos. 

Tal como é possível resumir, a garantia da qualidade dos cuidados de saúde e da 

segurança dos doentes implica o desenvolvimento de um número elevado de procedimentos 

recomendados, pelo que faremos referência a apenas alguns exemplos. Deste modo, 

garantimos a colocação e a manutenção legível dos dados impressos na pulseira fornecida 

às pessoas de quem cuidámos após serem triadas. Essa pulseira, que permitiu-nos confirmar 

a identificação do doente previamente à execução de todos os procedimentos executados, 

visa evitar a ocorrência de vários tipos de erro, nomeadamente erros relacionados com a 

medicação, transfusões de hemoderivados, realização de MCDT e de intervenções a pessoas 

erradas e outros incidentes de gravidade para as pessoas (DGS, 2011b). Esse mecanismo 

revelou-se uma ferramenta essencial na validação da identificação de pessoas com 

alterações da comunicação devido a alterações do estado de consciência, afasia ou a 

desorientação, situações essas que foram maioritariamente observadas na área de decisão 
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clínica. Durante todo o estágio, tivemos o cuidado de manter sempre elevadas as grades das 

macas ocupadas por pessoas com risco de queda.  

Uma comunicação efetiva entre os profissionais de saúde durante a prática de cuidados 

constitui outra ferramenta essencial à qualidade, sendo identificada como um dos pilares do 

PNSD 2021-2026. Assim, no decorrer da UC utilizámos sempre a técnica introduction, 

situation, background, assessment and recommendation (ISBAR) na transferência de 

informação aos outros elementos da equipa nos momentos de transição de cuidados e de 

transferência de responsabilidades e de informação, cumprindo as recomendações da DGS 

(Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 2021). 

Em contexto pandémico, executámos várias intervenções com vista à segurança do 

doente e dos profissionais de saúde, como o cumprimento criterioso dos circuitos no SU e a 

utilização do EPI recomendado pela DGS de acordo com os procedimentos efetuados e com 

o diagnóstico de infeção por SARS-Cov-2. 

Os cuidados centrados nas pessoas pressupõem uma resposta às preferências, 

necessidades e valores dos indivíduos (OMS, 2020), coincidindo com o preconizado na 

deontologia profissional dos enfermeiros e na Lei de Bases da Saúde. Este domínio faz alusão 

à individualização dos cuidados, que remete para a necessidade do enfermeiro em 

disponibilizar a oportunidade dos doentes ou cuidadores expressarem as suas necessidades 

e preferências de forma orientar as suas intervenções para a resolução dos problemas 

identificados. 

Esses cuidados foram possibilitados não só pelos procedimentos prescritos como 

tratamento de acordo com o diagnóstico e situação clínica das pessoas, como também pela 

comunicação que desenvolvemos com os doentes e, em caso de impossibilidade ou na 

presença de informações pouco fidedignas, com as pessoas que cuidavam deles. Como 

exemplo, referimos que essa comunicação permitiu-nos identificar que uma das pessoas que 

recorreu ao SU não estava bem adaptada à máscara orofacial que utilizava aquando da 

realização de VNI para tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) e que, 

por esse motivo, não realizava a técnica diariamente. Deste modo, após concluirmos que a 

máscara utilizada permitia fugas de ar elevadas que lhe causava transtornos oculares, 

sugerimos à filha que entrasse em contacto com a empresa de ventilação que fornecia o 

equipamento ao doente de forma a solicitar outra interface que garantisse uma maior eficácia 

da VNI. 

Os cuidados oportunos, centrados na redução dos tempos de espera com vista a não 

prejudicar o doente estão relacionados com a prestação eficaz e atempada de cuidados 

possibilitada pela experiência profissional e pela aquisição de competências dos elementos 

constituintes da equipa multidisciplinar relativa a vários procedimentos, como a execução de 
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uma triagem eficaz da situação clínica da pessoa e a disponibilidade de recursos humanos e 

materiais que permitam os cuidados de saúde necessários à população. Estando a 

distribuição de recursos humanos a cargo dos enfermeiros gestores, contribuímos para a 

garantia de cuidados atempados ao auxiliar na verificação do funcionamento do equipamento 

e do material clínico adequado e preconizado para as diversas áreas de cuidados do serviço.  

Os cuidados que prestámos ao longo do estágio foram na sua totalidade desenvolvidos 

em condições de igualdade e sem qualquer tipo de discriminação, cumprindo assim o domínio 

de cuidados equitativos. 

Os cuidados integrados implicam a prestação de cuidados “… que sejam coordenados 

em todos os níveis e por todos os prestadores e disponibilizem toda a gama de serviços de 

saúde ao longo da vida.”  (OMS, 2020: 13). Como enfermeiros, somos integrados numa equipa 

multidisciplinar e, para além de termos desempenhado intervenções autónomas de acordo 

com as nossas qualificações profissionais (OE, 2015b), desempenhámos igualmente 

intervenções interdependentes derivadas da prescrição médica, assim como cuidados em 

estreita colaboração com outros técnicos de saúde ou em articulação  com profissionais de 

outros serviços hospitalares, nomeadamente aquando da realização de MCDT urgentes no 

serviço de Radiologia ou na transferência interna de vários doentes para serviços de 

internamento do CH. 

Os cuidados eficientes visam a otimização dos recursos disponíveis de modo a evitar o 

desperdício (OMS, 2020). O contexto pandémico atual originou uma grande escassez de 

recursos materiais e o aumento exponencial do rácio doente-profissional de saúde a nível 

mundial, tendo causado impacto na qualidade e na segurança dos cuidados administrados à 

população.  

Vários países sentiram a necessidade de recorrer a fluxogramas baseados em critérios 

clínicos e não clínicos apresentados pelas pessoas, que permitissem orientar a admissão das 

pessoas em UCI e a alocação de recursos materiais, nomeadamente de ventiladores durante 

a pandemia. Em Portugal, mantendo os princípios de justiça distributiva e de equidade a 

potenciais beneficiários, a OM emitiu um documento relativo aos critérios éticos de admissão 

em Medicina Intensiva, onde consta que essa admissão “… deve assentar no dever de 

planear, no dever de cuidar, no respeito pelos quatro princípios bioéticos – beneficência, não-

maleficência, autonomia e justiça distributiva – e na equidade de tratamento” (OM, 2020b, 

secção Critérios éticos de admissão em Medicina Intensiva - Princípios gerais) que se 

encontra em vigor até hoje, não tendo surgido a necessidade de utilizar fluxogramas que 

triassem recursos.  

No que se refere à prestação de cuidados com qualidade a pessoas submetidas a VNI, 

realçamos que de forma a cumprirmos os objetivos acima mencionados, desenvolvemos a 
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nossa prática de acordo com os documentos normativos, nomeadamente no que diz respeito 

ao procedimento, à avaliação e à monitorização do sucesso das intervenções implementadas 

(OE, 2015c). Assim, todos os doentes a quem realizámos VNI foram continuamente vigiados 

e sujeitos à monitorização contínua do padrão respiratório, da frequência respiratória, da SpO2 

e coloração da pele, que consistem em parâmetros indicadores da eficácia da técnica. Além 

desses parâmetros também foram realizadas várias GSA de acordo com os protocolos, com 

o intuito de avaliar a eficácia da técnica na correção da hipoxemia e da acidose respiratória 

identificadas em algumas pessoas.  

De forma a garantir a adesão do doente ao tratamento, selecionámos o tamanho 

adequado da interface. Com o objetivo de prevenir o desconforto causado pela interface, 

colocámos um apósito hidrocolóide no dorso nasal previamente ao início da técnica, 

permitimos a distância de 2 dedos entre a pele da pessoa e o arnês, pendurámos o circuito 

respiratório no suporte metálico, reposicionámos a interface várias vezes e avaliámos com 

alguma frequência a integridade da pele por baixo dos dispositivos. 

Ao longo da realização da ventilação adotámos estratégias que promoveram uma 

comunicação eficaz com os doentes e que nos permitiram identificar e solucionar ou minimizar 

o desconforto referido pelas pessoas, como a sensação de claustrofobia e o incómodo 

causado pelo aumento da pressão intratorácica, que consequentemente permitiram a redução 

da sua ansiedade e um sucesso da VNI. 

Garantindo a segurança dos doentes submetidos a VNI, foi igualmente mantida uma 

vigilância e monitorização contínua da manutenção da patência da via aérea, nível de 

consciência e orientação do discurso, pressão arterial, frequência cardíaca, traçado 

eletrocardiográfico e complicações associadas à técnica. A gestão do ambiente físico constitui 

um fator essencial da segurança destes doentes, uma vez que a IRA origina com relativa 

frequência desorientação e agitação. Assim, além de mantermos as grades da maca elevada 

de forma a prevenir quedas, mantivemos igualmente o ventilador e o material clínico fora do 

alcance das pessoas. 

Sendo a VNI um PGA, apesar de nenhuma das pessoas a quem realizámos a técnica ter 

testado positivo à COVID, utilizámos um ventilador previamente desinfetado e montámos um 

circuito duplo protetor de aerossolização composto por uma máscara esterilizada não 

ventilada e restante material de uso único, incluindo filtros bacteriológicos colocados nas 2 

saídas do ventilador e um conetor metered dose inhaler [MDI] para realização de inaloterapia 

pressurizada. 

Relativamente à identificação de sinais e sintomas de instabilidade, observámos, 

aquando da triagem, alterações sugestivas de deterioração respiratória e de IRA, como 

valores de SpO2 abaixo dos preconizados tendo em atenção as patologias subjacentes 
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apresentadas pelas pessoas, dispneia, cianose, sonolência acentuada e lentificação e 

incoerência do discurso. Após terem sido adequadamente triados, foi possível prestarmos 

cuidados seguros, eficazes e atempados, dispondo de todos os meios necessários. 

Desempenhando funções interdependentes, monitorizámos os doentes em conjunto com 

os médicos que a prescreveram, tendo desempenhado em conjunto as funções inerentes às 

nossas competências, que permitiram o tratamento eficaz das pessoas, com exceção de um 

doente que, por não apresentar melhorias ao fim de 2 horas, foi transferido para a Unidade 

de Internamento de Doentes Agudos [UIDA]. 

De forma a prestarmos cuidados eficientes na realização de VNI, cumprimos o EPI 

preconizado pela DGS para PGA, com vista à utilização sustentável do mesmo, de forma a 

evitar colocar a saúde dos profissionais de saúde em risco e a rotura no seu abastecimento 

(DGS, 2020b). 

 
Domínio da gestão dos cuidados 
 

− Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde (C1); 

b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a 

garantia da qualidade dos cuidados (C2).” (OE, 2019a: 4745); 

 

− Competências de Mestre em Enfermagem 

 

“1 Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada;  

7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área 

de especialidade.” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

 

Independentemente da sua categoria profissional, todos os enfermeiros são responsáveis 

pela gestão das atividades que desempenham na sua práxis diária. De acordo com a OE 

(2019a), o enfermeiro especialista é igualmente responsável por gerir cuidados seguros e 

adaptar “(…) a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade (…)” (OE 2019a: 4745) desses cuidados.  

A qualidade e a segurança dos cuidados estão diretamente relacionadas com a qualidade 

das intervenções desenvolvidas pelos enfermeiros da área da gestão (Associação Portuguesa 
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de Enfermeiros Gestores e Liderança [APEGEL], 2022). A segurança dos doentes num SU 

implica a gestão criteriosa do risco, uma vez que é um serviço habitualmente caracterizado 

por um ambiente dinâmico e complexo.  A OE (2006b) defende que essa gestão do risco 

engloba o controle de infeção, uma prática clínica segura e a manutenção de um ambiente de 

cuidados seguros. 

Por duas vezes tivemos a oportunidade de acompanhar o enfermeiro especialista em 

EMC-EPSC e chefe da equipa onde está colocada a nossa Enfermeira Orientadora no 

desenvolvimento da sua prática clínica. Apesar de termos desempenhado funções como 

Enfermeira Substituta do Enfermeiro Chefe no serviço onde desenvolvemos a nossa profissão 

durante 6 anos, essa experiência contribuiu para consolidar a importância da aquisição de 

competências de gestão para garantir a qualidade dos cuidados. De forma a gerir os cuidados, 

observámos que esse elemento da equipa assume o papel de líder, apostando numa 

comunicação efetiva com os outros enfermeiros e utilizando a relação interpessoal 

harmoniosa que mantém com cada um deles para garantir o cumprimento dos objetivos 

pretendidos, indo de encontro ao conceito de liderança definido por Chiavenato (1994, citado 

em Biegelmeyer, Castilhos, Correio & Maioli, 2021: 120) como um fenómeno “(…) tipicamente 

social que ocorre exclusivamente em grupos sociais”, (…) no qual “(…) uma pessoa age no 

sentido de provocar o comportamento de uma outra, de maneira intencional.”. 

Presenciámos vários elogios dirigidos ao trabalho efetuado por colegas da equipa, 

proporcionando-lhes satisfação, e sugestões de melhoria dos cuidados ou correções noutras 

situações. Gostaríamos de relatar uma situação que ocorreu na SE, em que no final de uma 

RCP o chefe de equipa dirigiu-se aos enfermeiros e identificou procedimentos que poderiam 

ter sido realizados de forma diferente, sugerindo alterações ao desempenho da equipa para 

futuras situações de reanimação. Porém, adota sempre uma postura motivadora com a equipa 

que, de acordo com Martins, Potra & Lucas (2020), contribui para atingir as metas 

organizacionais e para uma maior qualidade e eficiência dos cuidados.  

Na gestão de recursos humanos o CH recorre, entre outras ferramentas, ao cálculo de 

dotações seguras dos cuidados de enfermagem regulamentado pela OE de forma a garantir 

um rácio de enfermeiros que garanta a segurança e a qualidade dos cuidados aos doentes 

admitidos no SU (OE, 2019b). No entanto, por várias vezes observámos o chefe de equipa 

adequar o número de enfermeiros nas diversas valências do serviço de forma responder às 

necessidades dos doentes em situações específicas, nomeadamente nas SE e na área de 

decisão clínica. 

Apesar da transmissão de informações entre os enfermeiros do serviço nos momentos 

de passagem de turno, essa transição de cuidados é simultaneamente realizada entre chefes 
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de equipa, abrangendo as pessoas admitidas em todas as valências do SU e outras decisões 

associadas à gestão dos cuidados, sempre com vista à qualidade dos mesmos. 

 

Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 
 
− Competências comuns do Enfermeiro Especialista 

 

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade (D1); 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (D2).” (OE, 2019a: 

4745); 

 

− Competências de Mestre em Enfermagem 

 
“2 Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 
enfermagem baseada na evidência;  
4 Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências 
ao longo da vida; 
6 Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação 
dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 
de saúde em geral e da enfermagem em particular;” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

O dever do enfermeiro em desenvolver a prática clínica com base na evidência e na 

formação de forma a nortear a tomada adequada de decisões aquando da prestação de 

cuidados encontra-se descrito em diversos documentos normativos, como nos artigos 100º e 

109º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros [EOE], que mencionam, respetivamente, que 

esse profissional de saúde deve "Assegurar a atualização permanente dos seus 

conhecimentos, designadamente através da frequência de ações de qualificação profissional." 

(AR, 2015: 8079) e "Manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma 

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

ciências humanas;" (AR, 2015: 8080). O regulamento das competências comuns do 

enfermeiro especialista evidencia igualmente a importância desses dois elementos 

associados à qualidade dos cuidados ao descrever que compete aos profissionais detentores 

dessa categoria profissional interpretar, organizar e divulgar “(…) resultados provenientes da 

evidência que contribuam para o conhecimento e desenvolvimento da enfermagem." (OE, 

2019a: 4749) e assegurar “(…) a formulação e a implementação de processos de formação e 

desenvolvimento na prática clínica." (OE, 2019a: 4750). 

Com o intuito de realizar intervenções de enfermagem devidamente fundamentadas, 

recorremos frequentemente à pesquisa de informação dos procedimentos realizados no SU 

em documentos normativos atualizados e em bases de dados científicos. Essa pesquisa 

permitiu-nos adquirir e validar conhecimentos baseados na evidência mais recente, tendo-se 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 84 

 

tornado num processo evolutivo e dinâmico ao longo do estágio. Perante dúvidas 

apresentadas durante a prática, foram colocadas diversas questões à equipa multidisciplinar 

do serviço, nomeadamente à Enfermeira Orientadora, que consistiu num elemento essencial 

à garantia da segurança e da qualidade dos cuidados que prestámos.  

Como já referido, ao longo do Estágio Final, elaborámos uma proposta de revisão da NH 

do CH suportada na evidência mais atual existente acerca da VNI, o que contribuiu 

substancialmente para a elaboração da AF prevista. Para além de nos ter orientado quanto à 

melhor evidência a pesquisar ao longo de todo a UC, o MMPBE revelou-se num instrumento 

imprescindível que nos permitiu, através das suas etapas, cumprir todos os objetivos 

planeados no PIS com rigor científico, assentes na PBE, com vista ao autoconhecimento e a 

uma consequente melhoria contínua da qualidade dos cuidados.  

 Assim, indo de encontro ao sugerido no modelo, foi realizado um brainstorming não 

estruturado com os profissionais previamente identificados, que nos permitiu chegar a um 

consenso relativo à temática a abordar. Após a seleção do tema, foi desenvolvido um 

benchmarking e foi utilizada a abordagem PICO, que nos permitiram a busca da melhor 

evidência, a colheita dados relativos a resultados e práticas relevantes de outros contextos 

hospitalares sobre VNI e a identificação de metas, ou indicadores de avaliação, e de 

oportunidades de melhoria (Larrabee, 2011).  

 Seguindo as suas indicações, foi atribuída maior relevância às fontes com as melhores 

evidências disponíveis, já identificadas neste relatório, recorrendo entre outras ferramentas, a 

bases de dados científicas, onde aplicámos algumas das dicas para essa pesquisa, como 

encurtar o período da data de publicação dos documentos com o intuito de restringir a 

quantidade de informação a consultar. O modelo em causa conduziu-nos igualmente à 

realização de um estudo que obedecesse aos critérios identificados por Larrabee para um 

estudo qualitativo. Deste modo, ao termos cumprido esses critérios, acabámos por 

desenvolver uma investigação credível, visto que a informação encontrada refletiu as nossas 

necessidades reais, reprodutível, por poder ser executado por outro investigador, confirmável 

pela informação encontrada ter refletido igualmente as necessidades da amostra e, por fim, 

transferível, uma vez que essa informação pode ser aplicada noutras instituições de saúde 

(Larrabee, 2011). 

 Posteriormente, uma vez que as evidências apresentadas foram suficientemente fortes 

para prever uma mudança na prática da nossa população, optámos por solicitar, 

aleatoriamente, a outros enfermeiros da equipa do SU que não constam no PIS, um feedback 

relativo ao estudo de investigação com os objetivos de confirmar a sua viabilidade e de 

projetar os benefícios e riscos da mudança de prática prevista (Larrabee, 2011). 
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 Visando a descrição das especificações da nova prática, elaborámos uma proposta de 

revisão da norma de procedimento de enfermagem em vigor no CH, que nos permitiu 

identificar as variáveis de processo e de estrutura necessárias à construção do instrumento 

de colheita de dados. Esse documento foi desenvolvido em consonância com o sugerido no 

referido modelo, tendo sido maioritariamente cumpridos os atributos-chave da nova prática 

sugeridos, visto que possui uma evidente vantagem relativa à norma elaborada em 2013 pela 

mesma instituição e com benefícios observáveis, uma vez que se baseia na evidência mais 

atual. De forma a projetar uma maior probabilidade de implementação, essa proposta foi 

igualmente redigida de forma simples e esquematizada, com uma linguagem técnico-científica 

clara e com conteúdos atualizados relativos à temática, coincidentes com as necessidades 

encontradas na nossa população alvo (Larrabee, 2011). 

Uma vez validadas as variáveis e posteriormente a termos obtido as aprovações já 

referidas, executámos o plano de marketing, cumprindo os itens descritos no MMPBE, 

incluindo a identificação dos recursos necessários, a construção do instrumento de colheita 

de dados que, após ter sido validado pelos stakeholders, foi disponibilizado à população do 

nosso estudo, e a elaboração do plano da sessão da AF, que foi afixado com cerca de 2 

semanas de antecedência no gabinete do Enfermeiro Chefe e no qual se encontra o 

cronograma das atividades previstas para a formação (Larrabee, 2011). 

Em conformidade com o modelo adotado e visando a implementação e a avaliação da 

mudança da prática (Larrabee, 2011), foi implementado à equipa o instrumento supracitado 

em dois momentos, após a qual optámos por apresentar a AF como ferramenta de mudança 

para a prática. 

Cumprindo as atividades planeadas na última etapa do modelo de Larrabee (2011), 

decidimos comunicar as recomendações para a referida mudança disponibilizando ao 

Enfermeiro Chefe do SU a AF de modo a ser incluída numa pasta partilhada na rede, acessível 

a todos os enfermeiros do serviço. Com o intuito de disseminar as informações relativas ao 

nosso projeto noutros contextos hospitalares, adaptámos e apresentámos a AF acerca da VNI 

durante o estágio desenvolvido na unidade X do IO como já referido, tendo em atenção as 

necessidades de formação dos enfermeiros e as pessoas admitidas nessa unidade. Está 

igualmente prevista para o segundo semestre de 2022 a realização de uma atividade 

formativa subordinada à mesma temática no serviço onde exercemos as nossas funções, 

tendo em atenção que a última acerca dessa técnica ventilatória foi apresentada no primeiro 

semestre de 2019, previamente ao início da atual pandemia.  

Por fim, é de salientar a construção do artigo científico preconizada no decorrer do 

Estágio Final, que intitulámos «Prevenção de úlceras de pressão na pessoa submetida a 

ventilação não invasiva» e cujo resumo se encontra em apêndice XVII. Atendendo à extensão 
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que iria apresentar o artigo se tivéssemos optado por desenvolvê-lo com o tema deste relatório 

e uma vez que a temática foi vastamente explorada na elaboração da proposta de revisão da 

norma hospitalar, optámos por enfatizar as principais intervenções de enfermagem a 

desenvolver na prevenção de uma complicação frequentemente apresentada pelas pessoas 

sujeitas a VNI e que condiciona o sucesso da técnica, como já referido neste documento.  

A elaboração deste artigo contribuiu para o desenvolvimento da competência em 

questão na medida em que nos permitiu validar e adquirir conhecimento relativamente às 

estratégias que possibilitam a redução do desconforto causado pelos dispositivos, a 

prevenção de processos infeciosos e o aumento da probabilidade de administrar eficazmente 

uma técnica que, como já referido neste documento, salva vidas. Para além disso, 

proporcionou-nos igualmente uma prestação de cuidados baseada na evidência mais atual e, 

consequentemente, mais segura e com mais qualidade a pessoas submetidas a VNI nos 

estágios e no desenvolvimento da nossa atividade profissional, bem como a hipótese de 

contribuir para o aumento da disponibilização de evidência científica relativa ao tema na língua 

portuguesa. 

 

4. 2 – COMPETÊNCIAS DE MESTRE E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO 

ESPECIALISTA EM EMFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA NA ÁREA DE ENFERMAGEM À 

PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA 

 

A pessoa em situação crítica é definida como “(…) aquela cuja vida está ameaçada por 

falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende 

de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica.” (OE, 2018: 19362). Por forma 

a dar uma resposta especializada e contínua às necessidades complexas desse tipo de 

doentes, “(…) permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e 

limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total,” (OE, 2018: 19362), a OE 

elaborou as competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-EPSC, que são 

designadas como aquelas 

 
“(…) que decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas 
de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, 
demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às 
necessidades de saúde das pessoas.“ (OE, 2019a: 4745). 

Por esse motivo, os Enfermeiros Especialistas em EMC-EPSC, ao possuírem competências 

que permitem a execução dessas intervenções diferenciadas a doentes críticos, são 

considerados uma mais valia na garantia da excelência do exercício da profissão, sendo 

denominados pela OE (2015d) como profissionais imprescindíveis à administração de 
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cuidados seguros a pessoas em situação crítica. Esta afirmação encontra-se validada pela 

mesma entidade, que afirma que os cuidados de enfermagem dirigidos a essas pessoas são  

 
“(…) cuidados que se revestem de uma importância máxima e que englobam uma 
avaliação diagnóstica e a monitorização constantes por forma a conhecer 
continuamente a situação da pessoa alvo dos cuidados, de prever e detectar 
precocemente as complicações e de assegurar uma intervenção precisa, concreta, 
eficiente e em tempo útil” (Coimbra & Amaral, 2016, citado em OE, 2017: 2). 

Com o intuito de realizar a análise reflexiva das competências referentes à área de 

especialização supracitada, iremos relatar as principais intervenções que permitiram a sua 

aquisição. Sendo essas competências igualmente transversais às de Mestre em Enfermagem, 

optámos por agrupá-las por competência específica por forma a sintetizá-las. 

− Competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-EPSC 

 

“1 – Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica” (OE, 2018: 19363); 

 

− Competências de Mestre em Enfermagem 

 

“1 Demonstra competências clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada; (…) 

(…) 7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.” (UE, 2015: Secção 3.1.2). 

 

Atendendo à  

 
“(…) complexidade das situações de saúde e as respostas necessárias à pessoa 
em situação de doença crítica e/ou falência orgânica e à sua família/pessoa 
significativa, o enfermeiro especialista mobiliza conhecimentos e habilidades 
múltiplas para responder em tempo útil e de forma holística." (OE, 2018: 19363). 

Essa abordagem, que se enquadra num modelo de cuidados biopsicossocial, direcionou a 

nossa prática clínica ao longo do estágio, tendo em conta não só a patologia física 

apresentada pelas pessoas, como também outros fatores, como os socioambientais, 

psicológicos e individuais (Fogaça & Klazura, 2021), com o objetivo de providenciar uma 

 
“(…) progressão do crescimento continuo ao longo da vida, que envolve trabalhar 
para o cumprimento dos objetivos planejados para a existência, a auto-realização, 
o pleno funcionamento, a individuação e a maturidade, e que se centra na saúde 
mental e no mental positivo.” (Heredia & Sanchez, 2016: 6),  
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assim como a inclusão e o funcionamento da pessoa na sociedade (Heredia & Sanchez, 

2016). Esse modelo de cuidados foi enfatizado pela OMS ao recomendar o apoio das 

necessidades biopsicossociais das pessoas de forma a enfrentar o isolamento social causado 

pelos confinamentos e isolamentos associados à pandemia COVID, que podem originar 

consequências por vezes graves, que incluem sentimentos de incerteza, separação, solidão, 

estigmatização, ansiedade e insónia, raiva, frustração ou até suicídio (Lise et al, 2020). 

Visando o bem-estar espiritual, a “(…) abertura a possibilidades, um mundo onde o 

prognóstico incerto pode ser não tão sombrio.” (Gomes & Bezerra, 2020: 2), desenvolvemos 

igualmente estratégias que pretenderam auxiliar as pessoas a enfrentarem situações 

complexas, como a comunicação de vários tratamentos disponíveis adequados à sua 

condição clínica, a possibilidade de apoio psicológico e religioso durante o internamento e a 

visita, dentro das limitações institucionais condicionada pela pandemia, de familiares ou entes 

queridos.  

No que concerne à prática clínica desenvolvida especificamente num SU, evidenciamos 

que esta requer 

 
 “(…) conhecimentos, competências e capacidades específicas, respeitando um 
ampla gama de patologias e situações clínicas de caráter médico, cirúrgico e 
traumático, num largo espetro de gravidade, orientada para a avaliação de 
problemas clínicos e usando metodologias de triagem, estabilização, avaliação e 
resolução. Por isso mesmo, esse trabalho exige um exercício de comunicação e de 
interação multi-disciplinar e multi-profissional (…)” (Associação Nacional dos 
Médicos Peritos [ANMP], 2012: 15). 

Pelo exposto e de forma a cumprirmos uma  

 
“(…) observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada 
de dados, com os objetivos de conhecer continuamente a situação da pessoa, 
família/cuidador alvo de cuidados, de prever e detetar precocemente as 
complicações, de assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em 
tempo útil.” (OE, 2018: 19363), 

recorremos à aplicação e aperfeiçoamento da metodologia airway, breathing, circulation, 

disability and exposure (ABCDE) a todas as pessoas admitidas no SU a quem identificámos 

uma potencial instabilidade clínica, sem se encontrarem em PCR (Dantas, Vaz, Morais & 

Verdasca, 2021). Essa abordagem, que visa uma estruturação e avaliação transversal da 

pessoa, possibilitou-nos a identificação de focos de instabilidade ou complicações, a 

implementação do seu tratamento consoante a prioridade estabelecida pela mnemónica 

acima mencionada (Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM], 2020), bem como uma 

maior segurança e confiança na avaliação dos doentes. Salientamos que todos os registos 

informáticos relativos às pessoas em situação crítica [PSC] foram elaborados de acordo com 

essa mnemónica com o intuito de garantir a continuidade dos cuidados. 
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Os SU consistem em serviços onde são frequentemente implementados protocolos de 

atuação institucionais que orientam a atuação dos profissionais na resposta às necessidades 

urgentes e emergentes das pessoas baseados na evidência científica mais recente. O 

protocolo designa-se como um instrumento estruturado e essencial à prática de enfermagem 

que, segundo a OE (2008), assenta num conjunto de regras que orientam a realização de um 

procedimento de forma eficiente e sem erros, constituindo desta forma, uma ferramenta 

imprescindível na gestão do risco.   

Com o intuito de implementar os “(…) protocolos referentes a normas e critérios para 

administração de tratamentos e medicamentos" (OE, 2015b: 10) de acordo com o diagnóstico 

de enfermagem e as nossas qualificações profissionais, validámos frequentemente os 

protocolos aplicáveis nas diferentes áreas do SU, recorrendo à intranet e a bases de dados 

científicas. 

A administração de terapêutica num SU não consiste numa tarefa fácil pela grande 

rotatividade de doentes e pela necessidade de administrar protocolos complexos de forma 

eficaz e eficiente, pelo que foi atribuído mais ênfase na sua pesquisa. Deste modo, foi possível 

concretizar ao longo de todo o estágio a aplicação de vários protocolos de forma mais 

fundamentada, segura e com qualidade referente a dispneia, oxigenoterapia, controlo 

glicémico, critérios de ativação do médico de SE, VNI, politrauma major e politrauma com 

traumatismo cranioencefálico, Via Verde Acidente Vascular Cerebral [AVC] e Via Verde 

Coronária.  

Entre os vários protocolos transversais às instituições de saúde em Portugal, encontra-

se o algoritmo de SAV que, de acordo com a European Resuscitation Council [ERC] (2015), 

constitui uma abordagem padronizada utilizada na maioria das paragens cardíacas. Ao longo 

do estágio não tivemos a oportunidade de aplicar esse algoritmo, uma vez que a única 

reanimação cardiorrespiratória no serviço que presenciámos ocorreu no primeiro dia, na qual 

tivemos a oportunidade de observar o desempenho da equipa multidisciplinar, a dinâmica dos 

diversos elementos da equipa e a identificação da relevância do líder de equipa na garantia 

da segurança, eficácia e eficiência dos cuidados. Apesar disso, demonstrámos várias vezes 

os nossos conhecimentos em SAV através de questões colocadas por alguns elementos da 

equipa, nomeadamente o chefe de equipa de enfermagem e a Enfermeira Orientadora e 

atualizámos o conhecimento relativo a esse algoritmo ao termos consultado as guidelines 

emitidas pela ERC no início de 2021 acerca dessa temática. 

No que se refere ao trauma, a OMS estima que as lesões graves são diariamente 

responsáveis por cerca de 16 000 óbitos (OMS, 2004, citado em Almeida, Ribeiro, Paes, Mota 

& Príncipe, 2020), sendo por isso apontadas como um dos maiores problemas de saúde e 

uma importante causa de mortalidade e morbilidade em todo o mundo, incluindo em Portugal 
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(MS, 2021). Durante o desenvolvimento da UC colaborámos na abordagem sistemática de 

várias pessoas vítimas de trauma, tendo controlado a dor e demonstrado conhecimentos na 

realização de avaliações do estado circulatório de membros fraturados e de uma avaliação 

neurológica de uma pessoa com um trauma penetrante no crânio causado por uma arma 

branca. 

A partir do final dos anos 90 do século passado e após ter identificado a necessidade de 

melhorar a abordagem da dor a nível nacional, a DGS passou a elaborar documentos que 

elucidam a importância da sua gestão e que propõem medidas para a sua realização.  

Considerada o 5º sinal vital, e tendo em atenção que a prevalência da dor crónica na 

população adulta em Portugal é superior a 30%, a dor deve ser abordada com base na 

evidência científica atual, com vista à sua prevenção e controlo, bem como para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e a sua capacidade funcional (Direção de Serviços de 

Prevenção da Doença e Promoção da Saúde [DSPDPS]/Núcleo Coordenador do Programa, 

2017). 

A DGS defende que “Todo o indivíduo tem direito ao adequado controlo da dor, qualquer 

que seja a sua causa, por forma a evitar sofrimento desnecessário e reduzir a morbilidade 

que lhe está associada;” [DGS, 2015a: Secção 3 - Princípio orientador c)] e que como 

profissional de saúde, o enfermeiro deve “(…) adotar estratégias de prevenção e controlo da 

dor dos indivíduos ao seu cuidado, contribuindo para o seu bem estar, redução da morbilidade 

e humanização dos cuidados de saúde. Deve ser dada particular atenção à prevenção e 

controlo da dor provocada pelos atos de diagnóstico ou terapêutica;” [DGS, 2015a: Secção 3 

- Princípio orientador d)].  

Apesar da nossa experiência profissional relativa ao controlo da dor e de já conhecermos 

o guia orientador de boa prática acerca deste sinal vital elaborado pela OE em 2008, revemos 

novamente esse documento no início do estágio e cumprindo o dever acima mencionado, 

implementámos com relativa frequência intervenções farmacológicas e não farmacológicas 

durante o estágio para gestão da dor aguda e crónica de doentes admitidos no SU. Para tal, 

de acordo com a prescrição médica, administrámos terapêutica analgésica maioritariamente 

a pessoas diagnosticadas com processos infeciosos ou inflamatórios, trauma, doenças 

articulares e a doentes oncológicos, tendo contribuído igualmente para a redução da 

ansiedade das pessoas. Como medida profilática, administrámos igualmente analgesia 

previamente a uma doente que foi submetida a uma cardioversão sincronizada na SE. No que 

respeita a medidas não farmacológicas, recorremos a várias estratégias, como a aplicação de 

frio, restrição de movimentos através da imobilização de membros fraturados de pessoas 

vítimas de trauma, alternância de decúbitos, o toque e uma comunicação calma e serena. 
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Num serviço hospitalar tão dinâmico como o SU, recorremos a técnicas de comunicação 

eficazes entre os profissionais de saúde de forma a garantir a qualidade dos cuidados, bem 

como com os doentes e familiares ou cuidadores, que nos permitiu identificar as suas 

necessidades e, consequentemente, auxiliar na orientação da prestação de cuidados e na 

redução de várias situações de ansiedade manifestadas por essas pessoas. Essa 

comunicação efetiva garantiu-nos o cumprimento dos princípios éticos, deontológicos e legais 

de enfermagem, a transmissão de informação relevante aquando da transição de cuidados, 

assegurando igualmente a continuidade dos mesmos, o trabalho eficaz em equipa em 

situações críticas e a resolução de problemas identificados pelos doentes ou pessoas 

relevantes.  

A dignidade do ser humano “(…) constitui não só um direito fundamental em si mesma, 

mas também a própria base dos direitos fundamentais” (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2022: Artigo 1.º - Dignidade do ser humano) e de acordo com o EOE, o 

respeito por essa dignidade consiste num dever do enfermeiro (AR, 2015). Sendo esse um 

conceito subjetivo, a dignificação da morte e dos processos de luto varia de acordo com as 

pessoas e as culturas (OE, 2010). Assim, procurámos prestar cuidados dignos a várias 

pessoas em situação de fim de vida com o intuito de prevenir e aliviar o seu sofrimento através 

da implementação de várias medidas de conforto, como a administração de analgesia e de 

outra terapêutica somente para controlo de sintomas identificados pela pessoa como 

incomodativos e com conhecimento do médico,  a redução da intensidade das luzes e a 

oportunidade de se despedirem de familiares. Após a morte, cumprimos o estipulado na 

deontologia profissional ao respeitar e supervisionar o respeito pelo corpo da pessoa (AR, 

2015) 

 

− Competências específicas do enfermeiro especialista em EMC-EPSC 

 

“2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção 

à ação” (OE, 2018: 19363); 

 

− Competências de Mestre em Enfermagem 

 

“7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro 

especialista, na sua área de especialidade.” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 
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Segundo a OE 

 
“Uma situação de emergência 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. A assistência à vítima deve ser realizada de forma imediata. 
(OE, 2018: 19362). 

Uma situação de exceção “(…) consiste fundamentalmente 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: 

19362). Por último, a catástrofe é definida como um “(…) acidente grave ou a série de 

acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, 

vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou 

na totalidade do território nacional.” (OE, 2018: 19362-19363). 

Como exemplos dessas situações destacam-se as catástrofes naturais devidas ao 

terramoto no Haiti em 2010 e ao terramoto seguido por um tsunami, bem como a catástrofe 

nuclear mista ocorrida em Fukushima, no Japão, em 2011. Dados estatísticos apontam que 

na Europa Ocidental mais de cinco milhões de pessoas foram igualmente afetadas por uma 

variedade de catástrofes (Grochtdreis, Jong, Harenberg, Görres & Schröder-Bäck, 2016; 

Silva, Campos, Reis & Bandeira, 2015). 

Em território nacional, de entre o número elevado de registos de acidentes graves e 

catástrofes, evidencia-se o terramoto de 1 de novembro de 1755 que, juntamente com o 

tsunami e o incêndio de enormes proporções que lhe seguiu, vitimaram milhares de pessoas, 

pelo que foi considerado internacionalmente como a primeira catástrofe da era moderna. Mais 

recentemente, destacam-se os incêndios rurais ocorridos em 2017 e 2018 (Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, 2020; Silva et al., 2015). No que se refere à 

pandemia COVID-19, esta tornou-se numa catástrofe global, pois originou até agora 

consequências muito graves, nomeadamente a perda de mais de 500 000 vidas humanas e 

um elevado impacto sócio-económico (Guerra, Pinto & Delorenzi, 2020) com repercussões 

igualmente graves em muitos países. 

Os enfermeiros são elementos fundamentais na gestão de cuidados e na resposta ao tipo 

de situações supracitadas, visto que possuem a capacidade de exercer funções em equipas 

multidisciplinares e competências na prevenção primária, secundária e terciária, capacitando-

os para desempenhar um papel essencial na prevenção, preparação, resposta, recuperação 

e avaliação dessas situações. Além disso, estão capacitados para fornecer apoio psicológico 

às vítimas e pessoas significativas e prestar cuidados nos diversos contextos de saúde 

(Grochtdreis et al., 2016; Silva et al., 2015). 
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Dada a imprevisibilidade da ocorrência de situações de emergência, exceção e 

catástrofe, é elementar que o enfermeiro possua um conjunto de competências capazes de 

garantir uma resposta rápida e eficaz perante esses eventos. Para que tal seja possível, "É 

essencial que se identifique como elemento fundamental neste processo e possa conhecer a 

sua missão, o seu papel e a sua acção neste domínio de competências." (DGS, 2010: 2), que 

possua uma capacidade física e psicológica e características que lhe permitam elaborar um 

plano prático, rápido e objetivo e uma triagem eficaz, assim como uma evacuação 

previamente delineada (Silva et al., 2015).  

Neste contexto, realizámos uma pesquisa extensa baseada na evidência atualizada 

referente às situações de emergência mais frequentemente diagnosticadas às pessoas que 

recorrem ao SU, que nos permitiu adquirir e demonstrar a aplicação de competências na 

abordagem do doente crítico, possibilitadas pelos cuidados realizados a inúmeras pessoas 

nessas situações e pela mobilização dos conhecimentos imprescindíveis adquiridos 

essencialmente pelos conteúdos abordados na UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 4 e pela 

oportunidade disponibilizada pelo Mestrado em realizar os cursos de Suporte Básico de Vida 

(SBV), SAV e International Trauma Life Support (ITLS). Consequentemente, por nunca termos 

desempenhado funções num SU, este estágio revelou-se numa enorme fonte de 

conhecimentos por termos contactado com várias técnicas e equipamentos pouco conhecidos 

até essa altura e pela multiplicidade de situações nas quais intervimos, resultando numa 

aprendizagem contínua e numa melhoria dos nossos cuidados. 

Inicialmente apresentámos algumas dificuldades na gestão eficiente dos cuidados 

urgentes e emergentes a realizar a doentes críticos, nomeadamente na administração da 

terapêutica preconizada em situações complexas com os quais nunca tínhamos tido contacto, 

como os de Via Verde AVC e Via Verde Coronária. Salientamos que a aquisição dessas 

competências foi possibilitada por vários fatores, de entre os quais salientamos a constante 

disponibilidade de ensino e a comunicação efetiva existente entre os vários membros da 

equipa, a orientação imprescindível da Enfermeira Orientadora e a muito boa acessibilidade 

aos procedimentos técnicos e terapêuticos mais utilizados na SE, que culminou numa maior 

rapidez na execução das intervenções, assim como na sua eficácia e eficiência. 

No que concerne às situações de catástrofe e de exceção e como já referido, dada a 

imprevisibilidade da sua ocorrência em Portugal, é fundamental que os enfermeiros possuam 

formação em preparação e gestão deste tipo de situações e tenham acesso a simulações   

(Santos, Rabiais, Berenguer & Amendoeira, 2021; Silva et al., 2015) providenciadas pelas 

instituições onde exercem funções, uma vez que neste tipo de situações são os profissionais 

de saúde que “(…) estão em contacto direto com as vítimas, encontrando-se intrinsecamente 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 94 

 

relacionados com a gestão das suas necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais 

nestes cenários complexos e adversos.” (Santos et al., 2021: 2)  

Apesar de não termos tido a oportunidade de assistir a sessões formativas relativas a 

essas temáticas, desenvolvemos todo o estágio em contexto pandémico COVID-19 que, tal 

como já mencionado, foi equiparado a uma situação de catástrofe possibilitando, 

consequentemente, a aquisição de competências nessa situação através do cumprimento dos 

procedimentos preconizados nos planos de contingência emitidos a nível institucional, da 

priorização e colaboração na execução de cuidados de enfermagem, da utilização eficiente 

de recursos materiais e da comunicação de informação pertinente com os demais elementos 

da equipa multidisciplinares relativa à execução e planeamento de intervenções dirigidas à 

PSC.  De forma a complementar a aquisição das competências nesta área, consultámos 

igualmente outros documentos normativos nacionais e institucionais que orientam a nossa 

atuação perante essas situações, alguns já conhecidos, com o intuito de conhecer melhor as 

intervenções, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das 

medidas de caráter excecional perante a iminência ou ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe em território nacional continental (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, 2020), assim como as normas de atuação a adotar em situações de “(…) catástrofe 

natural, epidemia, acidente tecnológico e/ou incidente nuclear, radiológico, biológico ou 

químico de grandes ou importantes proporções (…)” (DGS, 2010: 1) em unidades de saúde. 

Assim, pesquisámos o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, a orientação da DGS 

n.º 007/2010 referente à elaboração de um Plano de Emergência nas Unidades de Saúde, o 

Plano Municipal de Emergência da cidade onde está localizado o CH, a norma hospitalar 

acerca do plano de catástrofe das UH que pertencem a esse centro, que engloba o plano de 

emergência externo e interno e os planos de contingência referentes à pandemia emitidos 

pelo CH durante o desenvolvimento do estágio. Realçamos o auxílio inquestionável dos 

conteúdos abordados nas aulas da UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 3, que nos permitiram 

conhecer mais pormenorizadamente parte destes documentos. 

Atendendo à temática deste relatório e considerando que o estágio decorreu 

concomitantemente ao segundo estado de emergência e a uma das situações de calamidade 

decretada pelo nosso governo como resposta à pandemia COVID-19, decidimos investigar de 

que forma a VNI contribuiu para o tratamento de pessoas infetadas com o vírus que causa 

essa doença. Como já mencionado neste documento, apesar do nosso governo não ter 

instituído qualquer fluxograma que permitisse triar pessoas com uma maior possibilidade de 

serem ventiladas em situações de escassez de recursos, vários países sentiram necessidade 

de o fazer. Através da nossa pesquisa, apurámos igualmente que, apesar de não ser 

considerada como tratamento de primeira linha, a utilização da VNI como alternativa à VMI 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 95 

 

contribuiu para a gestão de ventiladores invasivos permitindo, de acordo com a SPP (2020), 

uma opção terapêutica nas situações em que não há melhoria da situação clínica e não existe 

necessidade imediata de VMI, em doentes com IR hipercápnica, nomeadamente com 

exacerbação da DPOC e das doenças neuromusculares, ou como teto terapêutico. De forma 

semelhante, encontrámos evidência de que o Departamento de Saúde do Estado de 

Washington recomendou, pelo mesmo motivo, a sua realização em situações de contingência 

e crise (Washington State Department of Health, 2020).  

 

− Competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-EPSC 

 
“3 — Maximiza a intervenção na prevenção e controlo da infeção e de resistência a 
Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica, face à 
complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e 
adequadas” (OE, 2018: 19364); 

− Competências de Mestre em Enfermagem 

 

“7 Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade.” (UE, 2015: Secção 3.1.2.). 

 

Infeções associadas aos cuidados de saúde [IACS] são designadas por infeções 

adquiridas pelas pessoas durante o seu atendimento numa instituição de saúde que não 

estavam presentes no momento da admissão (WHO, 2016). Constituem um problema global 

em progressão, sendo responsáveis por agravar o prognóstico da doença de base e 

acrescentar mais patologias às que já estavam presentes no momento da admissão, por 

prolongar o internamento e por aumentar a mortalidade e os custos (DGS, 2017b). 

Dados estatísticos publicados pela DGS em 2018 permitiram concluir que entre 2013 e 

2017 registou-se uma redução da prevalência das IACS em meio hospitalar e em unidades 

de cuidados continuados integrados, uma redução da incidência da PAI e da bacteriemia em 

UCI, bem como uma redução da incidência de IACS da corrente sanguínea (DGS, 2018a).  

Estudos mais recentes efetuados nos Estados Unidos compararam a incidência das IACS 

entre 2019 e o início de 2020, altura em que teve início a pandemia COVID, tendo revelado 

um aumento nesse tipo de infeções, nomeadamente nas infeções relacionadas com cateteres 

venosos centrais [CVC] e nas infeções urinárias associadas a cateter vesical, nos eventos 

associados à ventilação e na bacteriemia relacionada com o Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). Como causas prováveis desse aumento dessas infeções 

foram sugeridas o acréscimo do tempo de internamento das pessoas e da utilização de 
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dispositivos médicos, as comorbidades adicionais e uma maior agudização da situação clínica 

(Weiner-Lastinger et al., 2022). 

De acordo com a OMS (2016) e a WHO (2016), a prevenção e controle de infeções 

consiste numa abordagem baseada na evidência responsável pela implementação de 

medidas que visam impedir que os doentes e os profissionais de saúde adquiram infeções 

que podem ser evitadas. A nível hospitalar, devendo ser realizada continuamente por todos 

os funcionários e unidades hospitalares, apresenta como objetivos: 

 
“▪ reduzir a transmissão de infecções relacionadas à saúde e, assim, aumentar a 
segurança de todos os que estão presentes em um hospital, incluindo pacientes, 
funcionários e visitantes 
▪ melhorar a capacidade de um hospital responder a uma epidemia 
▪ diminuir ou eliminar o risco de o próprio hospital ampliar a epidemia” (OMS, 2016: 
13). 

A resistência antimicrobiana [RAM], que se define pela capacidade das bactérias 

crescerem na presença do antibiótico, está relacionada com as IACS (DGS, 2018a, 2019) e 

consiste igualmente numa ameaça global que "reduz as opções de tratamento das doenças 

provocadas por estes agentes, com consequências graves no aumento de morbilidade, 

mortalidade e de custos dos cuidados de saúde e sociais associados." (DGS, 2019: 4). Na 

área da saúde, a RAM é potenciada pelo uso excessiva ou indevido de antimicrobianos, sendo 

cerca de 40% originada por bactérias resistentes a antibióticos de última linha (Tribunal de 

Contas Europeu, 2019), tornando por vezes impossível o tratamento de certas infeções.  

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, este tipo de 

resistência é responsável por cerca de 33000 mortes por ano na União Europeia e no Espaço 

Económico Europeu causadas essencialmente por infeções contraídas em hospitais e noutros 

contextos de prestação de cuidados de saúde (Tribunal de Contas Europeu, 2019). No 

entanto, dados estatísticos portugueses de 2018 identificaram uma redução do consumo dos 

antimicrobianos em ambulatório e em meio hospitalar e uma redução significativa da RAM na 

maioria dos microrganismos pesquisados (DGS, 2018a).  

Cabe aos enfermeiros, como os profissionais que realizam o maior número de 

procedimentos aos doentes, providenciar medidas que previnam e controlem as IACS e, 

consequentemente a RAM. Para tal, é imprescindível que tenham conhecimento do impacto 

dessas resistências na saúde da população e providenciem uma administração adequada dos 

antibióticos. 

O planeamento, a implementação e a monitorização do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) nas UH do CH são 

executados pelo Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos [GCL-PPCIRA] de acordo com as diretivas 
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nacionais e regionais, assim como as características e especificidades desse centro hospitalar 

(CHUA, 2019b). O GCL-PPCIRA objetiva 

 
“(…) promover a redução da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde, 
assim como o uso correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de 
microrganismos com resistência a antimicrobianos na UHP/L no Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve, em articulação com os vários departamentos, serviços, 
unidades e demais órgãos técnicos.” (CHUA, 2019b: 1). 

Assim, de forma a desenvolvermos competências do enfermeiro especialista em EMC-

EPSC relativa à prevenção e controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos no 

contexto da prática à PSC, consultámos os documentos normativos em vigor emitidos pelas 

entidades de saúde que orientam a nossa prática clínica nessa área e implementámos 

intervenções de enfermagem em todos os momentos de cuidados com vista à segurança das 

pessoas e à “(…) a prevenção da transmissão cuzada (…)” (DGS, 2018a: 6) de IACS, 

recorrendo à adoção das precauções básicas do controlo da infeção (PBCI) descritas na 

norma da DGS 029/2012  a “(…) a todos os doentes independentemente de se conhecer o 

seu estado infecioso (…)” (DGS, 2018a: 6), e ao cumprimento rigoroso dos documentos 

normativos supracitados, incluindo os regulamentos institucionais do CH elaborados pelo 

GCL-PPCIRA, os protocolos de atuação em doentes com infeção confirmada ou suspeita de 

infeção pelo SARS-Cov-2 e os planos de contingência instituídos consoante a fase de 

resposta à pandemia. A referida prática foi complementada pela mobilização dos conteúdos 

fundamentais abordados na UC Enfermagem Médico-Cirúrgica 5. 

Como resultado do que foi exposto neste capítulo, consideramos adquiridas as 

competências comuns do enfermeiro especialista, do enfermeiro especialista em EMC-EPSC 

e as competências de Mestre.
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CONCLUSÃO 
 

É com gratificação que chegamos ao final do curso de Mestrado com a certeza do quanto 

enriquecedor se tornou a nível pessoa e profissional. Evidenciamos que surgiram obstáculos 

inesperados e que, ao terem sido superados, contribuíram ainda mais para o aumento do 

nosso corpo de conhecimentos. 

No início deste trabalho optámos por clarificar resumidamente o impacto da COVID-19 

nas instituições de saúde, uma vez que essa doença foi responsável pela implementação de 

medidas que influenciaram grandemente a nossa intervenção nos estágios. 

No que concerne aos estágios, foram ambos enriquecedores em conhecimentos, que 

iremos continuar a transpor para a nossa prática, e desafiantes, pois possibilitaram a nossa 

intervenção em muitos contextos até aqui pouco conhecidos, apesar do mais evidenciado 

neste relatório ter sido o desenvolvido no SU, somente por ter sido o local onde foi 

desenvolvido a IPM. 

Justificada a importância de basear a intervenção do enfermeiro segundo um modelo 

teórico, podemos concluir que o modelo selecionado de June Larrabee se enquadra na 

temática abordada, uma vez que como técnica ventilatória suportada por guidelines, as 

recomendações para a realização de VNI assentam numa PBE. Salientamos igualmente que, 

atendendo às alterações frequentes a que esses documentos são sujeitos, torna-se 

imprescindível uma atualização de conhecimentos igualmente frequente que permita o 

estabelecimento de mudanças na prática sugeridas na melhor evidência científica disponível 

com vista à qualidade dos cuidados e ganhos em saúde, indo de encontro à finalidade do 

modelo mencionado. 

Atendendo ao planeado no PIS, pretendemos continuar a contribuir na elaboração da 

revisão de procedimento de enfermagem do CH referente a essa ventilação. 

A elaboração da análise reflexiva das competências comuns do Enfermeiro Especialista, 

as competências específicas do Enfermeiro Especialista em EMC-EPSC e as competências 

de Mestre em Enfermagem possibilitou-nos fundamentar a sua aquisição e desenvolvimento 

no decorrer da implementação da IPM, bem como realçar o contributo incomensurável dos 

conteúdos lecionados e abordados nas UC teóricas do curso para sua concretização. 

De modo a complementar o agradecimento redigido no início deste documento, e sem 

intenção de descurar o contributo prestado por todas as pessoas que nele estão incluídas, 
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gostaríamos apenas de evidenciar a orientação imensurável e imprescindível da Professora 

Doutora Maria do Céu Mendes Pinto Marques, que tornou possível a conclusão deste 

relatório. 

Foram muitas as adversidades superadas, no entanto concluímos que prestámos 

cuidados de enfermagem em segurança e com qualidade com vista à excelência, apesar da 

situação pandémica tão inesperada como globalmente desoladora que teve início no final de 

2019. 

Pelo exposto, concluímos que as atividades e estratégias desenvolvidas no decorrer da 

construção da IPM permitiram o cumprimento do objetivo a que nos propusemos no início do 

presente manuscrito, com a esperança que nos conduza ao término deste percurso tão 

valioso. 
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Apêndice I – Resumo da legislação portuguesa referente à pandemia COVID-19 
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DATA 

 
DIPLOMA RESUMO 

2020-03-18 Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020 

Declara o estado de emergência - 
Verificação de uma situação de 
calamidade pública 

2020-03-20 

Decreto n.º 2-A/2020  
 
Revogado pelo Decreto n.º 2-B/2020 - 
de 2020-04-02 

Procede à execução do estado de 
emergência 

2020-04-02 Decreto do Presidente da República n.º 
17-A/2020 

Renova a declaração de estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2020-04-17 Decreto do Presidente da República n.º 
20-A/2020 

Procede à segunda renovação da 
declaração de estado de emergência - 
Verificação de uma situação de 
calamidade pública 

2020-04-30 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
33-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 38/2020 

Declara a situação de calamidade - 
Pandemia da doença COVID-19 

2020-05-17 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 43-B/2020 de 2020-06-
12 

Prorroga a declaração da situação de 
calamidade - Pandemia da doença 
COVID-19 

2020-05-29 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
40-A/2020 

Prorroga a declaração da situação de 
calamidade - Pandemia da doença 
COVID-19 

2020-06-12 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
43-B/2020 

Prorroga a declaração da situação de 
calamidade - Pandemia da doença 
COVID-19 

2020-06-26 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
51-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 53-A/2020 

Declara a situação de calamidade, 
contingência e alerta - Pandemia da 
doença COVID-19 

 
 

2020-07-14 
 
 
 
 

2020-07-31 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
53-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 55-A/2020 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
55-A/2020  
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 70-A/2020 de 2020-09-
11 

 
Declara a situação de calamidade, 
contingência e alerta - Pandemia da 
doença COVID-19 
 
 
 
Declara a situação de contingência e 
alerta - Pandemia da doença COVID-19 

2020-08-14 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
63-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 70-A/2020 de 2020-09-
11 

Prorroga a declaração da situação de 
contingência e alerta - Pandemia da 
doença COVID-19 

2020-08-28 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
68-A/2020 
 

Prorroga a declaração da situação de 
contingência e alerta - Pandemia da 
doença COVID-19 
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DATA 

 
DIPLOMA RESUMO 

Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 70-A/2020 de 2020-09-
11 

2020-09-11 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
70-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 88-A/2020 

Declara a situação de contingência - 
Pandemia da doença COVID-19 

2020-09-29 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
81/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 88-A/2020 

Prorroga a declaração da situação de 
contingência - Pandemia da doença 
COVID-19 

2020-10-14 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
88-A/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 92-A/2020 

Declara a situação de calamidade - 
Pandemia da doença COVID-19 

2020-10-14 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
88/2020 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 135-A/2021 

Define orientações e recomendações 
relativas à organização e funcionamento 
dos serviços públicos de atendimento 
aos cidadãos e empresas - Pandemia 
da doença COVID-19 

2020-11-02 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
92-A/2020 

Declara a situação de calamidade - 
Pandemia da doença COVID-19 

2020-11-06 Decreto do Presidente da República n.º 
51-U/2020 

Declara o estado de emergência - 
Verificação de uma situação de 
calamidade pública 

2020-11-12 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
96-B/2020 

Prorroga a declaração da situação de 
calamidade - Pandemia da doença 
COVID-19 

2020-11-20 Decreto do Presidente da República n.º 
59-A/2020 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2020-12-04 Decreto do Presidente da República n.º 
61-A/2020 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2020-12-17 Decreto do Presidente da República n.º 
66-A/2020 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-01-06 Decreto do Presidente da República n.º 
6-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-01-13 Decreto do Presidente da República n.º 
6-B/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-01-28 Decreto do Presidente da República n.º 
9-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-02-11 Decreto do Presidente da República n.º 
11-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-02-25 Decreto do Presidente da República n.º 
21-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 
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DATA 

 
DIPLOMA RESUMO 

2021-03-11 Decreto do Presidente da República n.º 
25-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-03-25 Decreto do Presidente da República n.º 
31-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-04-14 Decreto do Presidente da República n.º 
41-A/2021 

Renova a declaração do estado de 
emergência - Verificação de uma 
situação de calamidade pública 

2021-04-30 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
45-C/2021 

Declara a situação de calamidade - 
Pandemia da doença COVID-19 

2021-06-09 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
74-A/2021 

Altera as medidas aplicáveis em 
situação de calamidade - Pandemia da 
doença 
COVID-19 

2021-08-20 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
114-A/2021 
 
Revogada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 135-A/2021 

Declara a situação de contingência - 
Pandemia da doença COVID-19 

2021-09-29 Resolução do Conselho de Ministros 
135-A/2021 Altera as medidas - Situação de alerta 

 
Fonte: ERS (2021) 
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Apêndice II – Vantagens e desvantagens do alo-TCH e do auto-TCH 
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TIPOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Transplante 
alogénico 

− Capacidade de corrigir defeitos 
congénitos ou adquiridos; 

− Capacidade de induzir a reação 
enxerto versus tumor [EvT] – 
resposta imunológica;  

− Necessidade de compatibilidade 
HLA entre dador e recetor; 

− Risco de desregulação imunitária e 
aumento do risco de 
desenvolvimento de doença do 
enxerto contra o hospedeiro [DEcH] 
(compatibilidade HLA reduzida) 

− Recuperação imunológica mais 
lenta; 

− Maior probabilidade de infeções 
oportunistas; 

Transplante 
autólogo 

− Sem necessidade de 
compatibilidade HLA; 

− Não existe o risco de 
desenvolvimento de DEcH; 

− Sem necessidade de terapêutica 
imunossupressora; 

− Recuperação hematopoiética mais 
rápida após o transplante; 

− Risco mais reduzido de 
desenvolvimento de infeções 
oportunistas. 

 

− Maior risco de recidiva da patologia 
maligna subjacente; 

− Não induz a reação EvT. 

 
Fonte: Astashchanka et al. (2021) 
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Apêndice III – Indicações do TCH em doentes com idade inferior a 18 anos 
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Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

  Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

Leucemia mieloide aguda    Linfoma de Burkitt 
(Continuação)   

RC1, risco baixo NR NR  Primeira recidiva ou 
superior, sensível R+A R+A 

RC1, risco intermédio R+A NR  Primeira recidiva ou 
superior, resistente R+A NR 

RC1, risco elevado R NR  Linfoma de Hodgkin   
RC2+ R NR  RC1 NR NR 

Não em remissão R NR  Primariamente refratário, 
sensível NR R+A 

Leucemia promielocítica, 
recidiva RI NR  Primariamente refratário, 

resistente R+A NR 

Leucemia linfoblástica aguda    Primeira recidiva, 
sensível R+A R 

RC1, risco standard NR NR  Primeira recidiva, 
resistente R+A NR 

RC1, risco elevado R NR  Segunda recidiva ou 
posterior R+A R+A 

RC2 R NR  Tumores sólidos   

RC3+ R+A NR  Tumores de células 
germinativas, recidiva E R+A 

Não em remissão R+A NR  Tumores de células 
germinativas, refratário E R+A 

Leucemia mieloide crónica    Sarcoma de Ewing, risco 
elevado ou recidiva E R 

Fase crónica R+A NR 
 Sarcoma dos tecidos 

moles, risco elevado ou 
recidiva 

E E 

Fase acelerada R+A NR  Neuroblastoma, risco 
elevado ou recidiva E R 

Fase blástica R+A NR  Tumor de Wilms, recidiva NR R+A 

Síndromes mielodisplásicas    Osteosarcoma, risco 
elevado NR R+A 

Risco baixo R+A NR  Meduloblastoma, risco 
elevado NR R+A 

Rico elevado R NR  Outros tumores malignos 
cerebrais NR R+A 

Leucemia 
mielomonocítica juvenil R NR  Doenças não malignas   

Relacionados com a 
terapêutica  R NR  Anemia aplástica severa, 

diagnóstico novo R NR 

Linfoma não Hodgkin de 
células T    Anemia aplástica severa, 

recidiva/refratária R NR 

RC1, risco standard R RI  Anemia de Fanconi RI NR 

RC1, risco elevado RI RI  Outros síndromes de 
insuficiência da MO RI NR 

RC2 R R+A  Doença falciforme R+A NR 
RC3+ R+A R+A  Talassémia R NR 

Não em remissão R+A NR 
 Trombocitopenia 

amegacariocítica 
congénita 

RI NR 

Linfoma de Burkitt    Imunodeficiência combinada 
severa   

Primeira remissão NR NR 

 Imunodeficiência das 
células T, variantes da 
imunodeficiência 
combinada severa 

RI NR 
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Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

  Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

Imunodeficiência combinada 
severa (Continuação) 

   Outras doenças autoimunes 
e de desregulação do 
sistema imunitário 

  

Síndrome de Wiskott-
Aldrich RI NR 

 Mucopolissacaridose I 
(severa, síndrome de 
Hurler) 

RI NR 

Doenças 
hemofagocíticas R NR 

 Outras 
Mucopolissacaridoses (II, 
IV, VI) 

E NR 

Neutropenia severa 
congénita RI NR  Outras doenças 

metabólicas lisossomais E NR 

Doença granulomatosa 
crónica RI NR  Osteopetrose (severa, 

recessiva) RI NR 

Outras doenças das 
células fagocíticas RI NR  Osteopetrose 

(intermédia) E NR 

Síndrome de IPEX RI NR  Leucodistrofia das células 
globóides RI NR 

Artrite reumatóide juvenil E RI  Leucodistrofia 
metacromática RI NR 

Esclerose sistémica E RI  Adrenoleucodistrofia 
cerebral ligada ao X RI NR 

 
Fonte: Kanate et al. (2020) 

Legenda: Transplante de células hematopoiéticas alogénico (Alo-TCH); Transplante de células 
hematopoiéticas autólogo (Auto-TCH); Em estudo (E); Poliendrocrinopatia e enteropatia com 
imunodesregulação ligada ao X (IPEX); Medula óssea (MO); Não recomendado (NR); Recomendado 
(R); Recomendado, com necessidade de avaliação cautelosa de riscos e benefícios (R+A); Remissão 
completa (RC); Raramente indicado (RI). 
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Apêndice IV – Indicações do TCH em doentes com idade igual ou superior a 18 anos 
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 Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

  Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

 Leucemia mieloide aguda    Mielofibrose e doenças 
mieloproliferativas   

RC1, baixo risco NR R+A  Primária, risco baixo R+A NR 

RC1, risco intermédio R R+A  Primária, risco 
intermédio/alto R+A NR 

RC1, risco elevado R R  Secundária R+A NR 

RC2 R R+A 
 Síndromes 

hipereosinofílicas, 
refratárias 

RI NR 

RC3+ R R  Miscelânea   
Não em remissão R R  Mastocitose sistémica RI NR 

Leucemia promielocítica 
aguda   

 Neoplasia blástica de 
células dendríticas 
plasmocitóides 

RI RI 

RC1 NR NR  Doenças das células 
plasmáticas   

RC2, remissão molceular R+A R  Mieloma, resposta inicial E R 
RC2, não em remissão 
molecular R R  Mieloma, recidiva 

sensível R R 

RC3+ R+A R  Mieloma, refratário R+A R+A 

Não em remissão R+A R  Leucemia das células 
plamáticas R R+A 

Recidiva após auto-TCH R+A R  Amiloidose de cadeia 
leve amilóide R R 

Leucemia linfoblástica aguda    Síndrome POEMS R R+A 
RC1, risco standard R NR  Recidiva após auto-TCH R+A R+A 
RC1, risco elevado R NR  Linfoma de Hodgkin   

RC2 R NR 
 RC1 (tomografia de 

emissão de positrões 
negativa) 

NR NR 

RC3+ R NR  Primário refratário, 
sensível R+A R 

Não em remissão R NR  Primário refratário, 
resistente R+A R 

Leucemia mieloide crónica    Primeira recidiva, 
sensível R R 

Fase crónica, intolerante 
aos ITC R+A NR  Primeira recidiva, 

resistente R+A R 

Fase crónica, refratária 
aos ITC R+A NR  Segunda recidiva ou 

posterior R R 

Fase crónica 2+ R NR  Recidiva após auto-TCH R R 

Fase acelerada R NR  Linfoma difuso de grandes 
células B   

Fase blástica R NR 
 RC1 (tomografia de 

emissão de positrões 
negativa) 

NR NR 

Síndromes mielodisplásicas    Primário refratário, 
sensível R R 

Risco baixo/intermérdio-1 R+A NR  Primário refratário 
resistente R NR 

Risco intermérdio-2/alto R NR  Primeira recidiva, 
resistente, sensível R R 

Leucemia mieloide aguda 
relacionada à terapia / 
Síndromes mielodisplásicas 

  
 Primeira recidiva, 

resistente R NR 

RC1 R NR     
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 Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

  Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

Linfoma difuso de grandes 
células B (Continuação)    Linfoma das células do 

manto (Continuação)   

Segunda recidiva ou 
posterior R R+A  Primeira recidiva, 

sensível R R 

Recidiva após auto-TCH R NR  Primeira recidiva, 
resistente R+A R 

Linfoma de células B de alto 
grau com rearranjos MYC e 
BCL2 e/ou BCL6 

  
 Segunda recidiva ou 

posterior R R 

RC1 (tomografia de 
emissão de positrões 
negativa) 

NR R+A 
 

Recidiva após auto-TCH R R 

Primário refratário, 
sensível RI R+A  Linfoma das células T   

Primário refratário, 
resistente RI NR  RC1/primeira remissão 

parcial R R 

Primeira recidiva, 
sensível RI R+A  Primário refratário, 

sensível R R 

Primeira recidiva, 
resistente RI NR  Primário refratário, 

resistente R+A NR 

Segunda recidiva ou 
posterior RI R+A  Primeira recidiva, 

sensível R R 

Recidiva após auto-TCH RI NR  Primeira recidiva, 
resistente R+A NR 

Linfoma do SNC primário    Segunda recidiva ou 
posterior R R+A 

RC1/primeira remissão 
parcial (consolidação) NR R+A  Recidiva após auto-TCH R R 

Recidiva, sensível NR R+A 
 Linfoma linfoplasmocítico/ 
Macroglobulinemia de 
Waldenström 

  

Linfoma folicular    RC1 NR NR 

RC1  NR NR  Primário refratário, 
sensível NR R+A 

Primário refratário, 
sensível NR R  Primário refratário, 

resistente RI R 

Primário refratário, 
resistente R NR  Primeira recidiva ou 

posterior, sensível R+A R 

Primeira recidiva, 
sensível (incluindo 
POD24) 

NR R 
 Primeira recidiva ou 

posterior, resistente RI NR 

Primeira recidiva, 
resistente R NR  Recidiva após auto-TCH R+A NR 

Segunda recidiva ou 
posterior R R  Linfoma de Burkitt   

Transformação para 
linfoma de alto grau  R+A R  RC1 NR NR 

Recidiva após auto-TCH R NR  Primário refratário, 
sensível R+A R+A 

Linfoma das células do 
manto    Primário refratário, 

resistente R+A NR 

RC1/primeira remissão 
parcial R+A R  Recidiva após auto-TCH R+A NR 

Primário refratário, 
sensível R R  Linfoma cutâneo de células T   

Primário refratário, 
resistente R+A NR  Recidiva R R+A 
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 Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

  Alo - 
TCH 

Auto - 
TCH 

Linfoma plasmablástico    Doenças não malignas   

RC1 RI RI  Anemia aplástica severa, 
diagnóstico novo R NR 

Recidiva RI R+A  Anemia aplástica severa, 
recidiva/refratária R NR 

Leucemia linfocítica crónica    Anemia de Fanconi RI NR 
Risco elevado, primeira 
remissão ou posterior R NR  Disqueratose congénita RI NR 

Leucemia prolinfocítica 
de células T R RI  Doença falciforme R NR 

Leucemia prolinfocítica 
de células B R RI  Talassémia E NR 

Transformação para 
linfoma de alto grau R+A R 

 Síndromes 
hemofagocíticos, 
refratários 

R NR 

Leucemia das células pilosas    Imunodeficiência comum 
variável RI NR 

Primeira remissão NR NR  Síndrome de Wiskott-
Aldrich R+A NR 

Segunda remissão NR NR  Doença granulomatosa 
crónica RI NR 

≥ terceira remissão ou 
doença refratária RI NR  Esclerose múltipla NR R+A 

Tumores sólidos    Esclerose sistémica NR R 
Tumores de células 
germinativas, recidiva NR R  Artrite reumatoide NR E 

Tumores de células 
germinativas, refratários NR R  Lúpus eritematoso 

sistémico NR E 

Sarcoma de Ewing, risco 
elevado E R+A  Doença de Crohn NR E 

Cancro da mama, 
adjuvante de alto risco NR NR  Polimiosite-

dermatomiosite NR E 

Cancro da mama, 
metastático E NR  Osteopetrose 

(intermédia) E NR 

Cancro do rim, 
metastático E NR  Adrenoleucodistrofia 

cerebral ligada ao X RI NR 

 
Fonte: Kanate et al. (2020) 

Legenda: Transplante de células hematopoiéticas alogénico (Alo-TCH); Transplante de células 

hematopoiéticas autólogo (Auto-TCH); Proto-oncogene de linfoma de células B 2 (BCL2); Proto-

oncogene de linfoma de células B 6 (BCL6); Em estudo (E); Inibidores da tirosina-cinase (ITC); Proto-

oncogenes da família MYC (MYC); Não recomendado (NR); Progressão da doença dentro de 24 meses 

(POD24); Polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, gamopatia monoclonal e alterações cutâneas 

(POEMS); Recomendado (R); Recomendado, com necessidade de avaliação cautelosa de riscos e 

benefícios (R+A); Remissão completa (RC); Raramente indicado (RI); Sistema nervoso central (SNC). 
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Apêndice V – Vantagens e desvantagens da utilização das várias fontes de CPH 
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FONTE DAS 
CPH VANTAGENS DESVANTAGENS 

Sangue 
periférico 

− Facilidade na colheita; 
− Sem necessidade de anestesia 

geral 
− Risco reduzido de falência do 

enxerto 
− Mortalidade reduzida (relacionada 

com o transplante); 

− Risco acrescido de DEcH; 

Medula óssea 
− Risco mais reduzido de DEcH; 
− Também podem ser utilizadas em 

certas patologias não malignas; 

− Risco de complicações associadas 
à colheita (mielograma): dor, 
infeção no local da punção, entre 
outras 

Sangue do 
cordão 

umbilical 

− Possibilidade de transplante em 
pessoas com dador não compatível 
ou com compatibilidade reduzida; 

− Colheita rápida; 
− Menor incidência de DEcH. 

− Engraftment mais tardio; 
− Risco mais elevado de falência do 

enxerto; 
− Taxas mais elevadas de 

complicações infeciosas; 
− Maior dificuldade na aquisição; 
− Utilização limitada em pessoas com 

peso corporal elevado (número 
reduzido de TCH); 

− Maior eficácia apenas na população 
pediátrica. 

 

Fonte: Saad et al. (2020) 
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Apêndice VI – Resumo das complicações mais comuns associadas ao TCH 
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TIOIODE 
COMPLICAÇÕES/ 

DESIGNAÇÃO 
INCIDÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Doença do enxerto contra 
hospedeiro 

 
DEcH 

− 30-50% no período 
pós-TCH; 
 

− DEcH aguda: 20-80%; 
 

− DEcH aguda severa: 
14%; 

− Ocorre após o alo-transplante quando as células T imunocompetentes do dador 
reconhecem as células do recetor com estranhas, originando uma resposta imunológica 
em vários órgãos, com consequente destruição dos tecidos do recetor; 

− Constitui a maior causa de morbidade e mortalidade associada ao alo-TCH e o maior 
obstáculo ao sucesso do transplante; 

− Classifica-se em DEcH aguda, se se manifestar nos primeiros 100 dias após transplante 
e em crónica, se surgir após esse período; 

➢ DEcH aguda: Afeta essencialmente a pele, o fígado e o trato gastrointestinal. 
Origina sinais/sintomas que vão desde náuseas e vómitos até retorragias 
secundárias à lesão da mucosa intestinal; 

➢ DEcH crónica: Representa a maior causa de mortalidade não relacionada com a 
recidiva (MNRR) da doença subjacente. Consiste numa síndrome que envolve 
vários órgãos e sistemas, com alterações clínicas que se assemelham às 
apresentadas por doenças autoimunes; 

Infeções 

− Infeções bacterianas: 
90% das infeções 
durante o período peri-
engraftment (primeiros 
30 dias após o TCH); 
 

− Infeções da corrente 
sanguínea: 13-46%, 

− Encontram-se entre as maiores causas de morbidade e mortalidade; 
− Podem ser originadas por bactérias, fungos, vírus ou parasitas; 
− Causas frequentes: Regimes de condicionamento agressivos, cateteres venosos centrais 

[CVC], portas de entrada dos CVC e duração da imunossupressão; 
− As infeções bacterianas incluem infeções da corrente sanguínea, respiratórias e 

gastrintestinais: 
➢ As infeções da corrente sanguínea são as infeções severas mais comuns e 

constituem a maior causa de mortalidade em doentes submetidos a alo-TCH. 
Fatores de risco: Neutropenia severa prolongada, regimes de 
condicionamento mieloblativos, lesões severas da mucosa, utilização de 
antibioterapia de largo espetro e de corticoterapia prolongada, DEcH aguda, 
história de infeções prévia ao transplante e uma recuperação mais tardia do 
sistema imunitário; 

 
 

Complicações 
pulmonares pós-

transplante 
 
 

− Complicações 
pulmonares: 45-60%; 

 
− Pneumonias 

bacterianas: 15% em 
doentes sujeitos a alo-
TCH; etiologia variada: 

− Complicações pulmonares infeciosas: Destacam-se as pneumonias, nomeadamente as 
bacterianas; 

− Complicações pulmonares não infeciosas: 
➢ A associação da lesão pulmonar aguda com a síndrome da pneumonia idiopática 

(SPI) constitui uma das complicações agudas mais frequentes com uma elevada 
morbidade e mortalidade; 
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TIOIODE 
COMPLICAÇÕES/ 

DESIGNAÇÃO 
INCIDÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

 
 

Complicações 
pulmonares pós-

transplante 

bacteriana (44%), 
fúngica (29%) e viral 
(19%); 

 
− Síndrome da 

pneumonia idiopática: 
3-15% (após regime de 
condicionamento 
mieloblativo) 

 
− Síndrome de 

bronquiolite obliterante: 
6,5% em pessoas 
submetidas a alo-TCH 

➢ A síndrome de bronquiolite obliterante continua a representar a complicação 
pulmonar crónica mais preocupante em pessoas submetidos a alo-TCH (está 
relacionada a uma redução da qualidade de vida e da sobrevivência); 

Complicações que afetam 
o estado nutricional 

− Anorexia: 40% dos 
doentes oncológicos; 
 

− Diarreia: 50%; pode 
estar associada a 
gastroenterite infeciosa 
(13 – 40%); 
 

− Mucosite: 60-85%; 

− Anorexia: 
➢ Causa mais comum de hidratação e alimentação insuficiente por via oral após o 

regime de condicionamento; 
➢ Surge habitualmente entre a segunda e a terceira semana após o TCH; 
➢ A ingestão oral pode permanecer reduzida até 3 semanas após o TCH; 

− Diarreia: 
➢ Pode ser frequente em qualquer fase do TCH; 
➢ Originada pela toxicidade da QT ou da RT na mucosa intestinal; 
➢ Causas: Descamação das células originada pela mucosite, DEcH aguda, infeções 

bacterianas ou virais; 
➢ O uso prolongado de antibióticos constitui um fator de risco; 

− Mucosite: 
➢ Causada pelo condicionamento com doses elevadas de QT e RT; 
➢ Afeta todo o trato gastrintestinal e a cavidade oral; 
➢ A mucosite oral está associada a bacteriémia e ao aumento da duração do 

internamento hospitalar e da mortalidade em pessoas submetidas a TCH. 
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Fonte: Astashchanka et al. (2021); Barban et al. (2020); Berger et al. (2021); Elad et al. (2020); Elad, Yarom, Zadik, Kuten-Shorrer & Sonis (2021); Esquirol et 
al. (2021); Haider et al. (2020); Hamilton (2018); Martinez-Cibrian, Zeiser & Perez-Simon (2021); Nagler (2021); Pereira et al. (2020); Pulito et al. (2020); 
Saad et al. (2020); Sahu (2021). 
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Apêndice VII – Plano da sessão das atividades formativas relativas ao tema «Ventilação 
comprometida: Oxigenoterapia»  
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Unidade curricular: Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

 

 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

Plano da sessão 

 

Tema: Ventilação comprometida: Oxigenoterapia; 

Data: 4 e 9 de novembro de 2021; 

Local de realização: Sala de reuniões da Unidade de Transplante de 
Medula do IPO de Lisboa; 

Destinatários: Equipas de enfermagem;  

Duração prevista: 20 minutos;  

Formadora: Enfermeira Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário, 
aluna do Mestrado em Enfermagem – Área de 
Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa 
em Situação Crítica; 

 

Objetivo geral: 

• Identificar os cuidados a prestar à pessoa submetida a oxigenoterapia, 
com vista à melhoria da qualidade em saúde; 

 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as guidelines e orientações relativas à oxigenoterapia; 
• Identificar os procedimentos a realizar à pessoa submetida a 

oxigenoterapia de acordo com a evidência científica mais recente; 
• Reconhecer a importância do enfermeiro na prestação de cuidados aos 

doentes da unidade que realizam oxigenoterapia. 
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Etapas Conteúdos programáticos 
Métodos/Técnicas 

pedagógicas 

Recursos 

didáticos 
Tempo 

INTRODUÇÃO − Apresentação do formador e do tema; 

− Apresentação dos objetivos da sessão; 
− Expositivo; 

− Computador; 

− PowerPoint; 
3 min; 

DESENVOLVIMENTO 

− Enquadramento teórico; 

− Identificação das intervenções a prestar a 
pessoas submetidas a oxigenoterapia 
convencional e oxigenoterapia de alto 
fluxo baseadas na evidência científica 
mais recente; 

− Expositivo; 
− Computador; 

− PowerPoint; 
15 min; 

CONCLUSÃO 
− Identificação da relevância da temática na 

prestação de cuidados de enfermagem ao 
doente admitido na UTM; 

− Expositivo; 
− Computador; 

− PowerPoint; 
2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII – Plano da sessão das atividades formativas relativas ao tema «Ventilação 
comprometida: Ventilação não invasiva (VNI) no adulto» 
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Unidade curricular: Estágio em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

Plano da sessão 

 

Tema: Ventilação comprometida: Ventilação não invasiva (VNI) no adulto 

Data: 10 de novembro de 2021 

Local de realização: Sala de reuniões da Unidade de Transplante de Medula do 
IPO de Lisboa 

Destinatários: Equipas de enfermagem 

Duração prevista: 25 minutos 

Formadora: Enfermeira Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário, aluna do 
Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica  

 

Objetivo geral: Identificar os cuidados a prestar ao adulto submetido a VNI, com 
vista à melhoria da qualidade em saúde 

 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as guidelines e orientações relativas à realização de VNI no 
adulto; 

• Identificar os procedimentos a realizar à pessoa adulta submetida a VNI 
de acordo com as guidelines e orientações mais recentes; 

• Reconhecer a importância do enfermeiro na prestação de cuidados a 
utentes adultos da unidade que realizam VNI. 
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Etapas Conteúdos programáticos 
Métodos/Técnicas 

pedagógicas 
Recursos didáticos Tempo 

INTRODUÇÃO - Apresentação do formador e do tema Expositivo 
Computador; 

PowerPoint; 
1 min 

DESENVOLVIMENTO 

- Enquadramento teórico 

- Identificação das intervenções a prestar a 

utentes adultos submetidos a VNI baseadas 

em guidelines, documentos normativos e na 

evidência científica mais recente que define a 

temática 

Expositivo 
Computador 

PowerPoint 
23 min 

CONCLUSÃO 

- Identificação da relevância da temática na 

prestação de cuidados de enfermagem ao 

adulto admitido na UTM 
Expositivo 

Computador 

PowerPoint 
  1 min 
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Apêndice IX - Análise SWOT 
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Pontos Fortes (Strenghts) Pontos Fracos (Weaknesses) 

− Pertinência do tema; 
− Motivação da equipa de enfermagem na 

aquisição de novos conhecimentos; 
− Aprovação e incentivo do Enfermeiro 

Chefe, Enfermeira Orientadora e 
Professora Orientadora; 

− Incentivo à Formação em Serviço, 
permitindo o desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

− Sobrecarga de trabalho associada à 
prestação dinâmica de cuidados no serviço, 
que pode implicar a dificuldade em gerir 
intervenções em tempo útil e a 
desmotivação da equipa de enfermagem. 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

− Tema relativamente pouco desenvolvido no 
serviço; 

− Mobilização de conhecimentos atualizados 
na prestação de cuidados a utentes a 
admitir na prevista SO; 

− Ganhos em Saúde associados à qualidade 
e segurança dos cuidados; 

− Revisão da Norma Hospitalar sobre VNI. 

− Possível parecer negativo por parte do 
Conselho de Administração e/ou Comissão 
de Ética para a Saúde para a 
implementação do presente PIS; 

− Desmotivação da equipa de enfermagem 
relacionada com a atual situação 
pandémica originada pelo vírus SARS-Cov-
2; 

− Impossibilidade de formar, pelo menos, 
75% dos elementos da equipa; 

− Dificuldade em cumprir o cronograma 
previsto. 
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Apêndice X - PIS 
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Definição do Problema 

Estudante: Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário 

Instituição: Centro Hospitalar 

Serviço: Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

Título do Projeto: Cuidados Centrados na Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva 

Explicitação sumária da área de intervenção a das razões da escolha 

Com o intuito de aferir uma área de intervenção para a elaboração do Projeto de Intervenção em Serviço (PIS), foram 
realizadas algumas entrevistas não estruturadas com o Enfermeiro Chefe, a Enfermeira Orientadora e com outros elementos 

da equipa de enfermagem, nomeadamente os chefes de equipa.  

Estas entrevistas, que permitiram conhecer algumas necessidades de formação dos enfermeiros da equipa e a proposta da 

criação iminente de um espaço para Sala de Observação (SO), a inserir no espaço de Decisão Clínica do Serviço de Urgência 

(SU), orientaram para a necessidade de trabalhar algumas temáticas. 

Após validação com os elementos supracitados, foi selecionada a temática da VNI, tendo em conta a necessidade de atualizar 

os conhecimentos dos enfermeiros do SU relativos a esse tipo de ventilação, bem como a de elaborar a revisão da Norma 

Hospitalar do Centro Hospitalar [CH] “Intervenção de Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva”, cuja 

última revisão foi efetuada em 2013. No final, foi igualmente validada a pertinência do tema com a Professora Orientadora, 

da qual resultou uma aprovação unânime para a realização do presente PIS. 

 

Diagnóstico de situação 

Definição geral do problema 

➢ Défice de conhecimentos atualizados acerca dos cuidados a prestar à pessoa em situação crítica com VNI. 
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Análise do problema 

A necessidade identificada pela equipa de enfermagem do SU surge no âmbito da área de trabalho da Qualidade e 

Humanização do CH, que objetiva não só a promoção de processos de qualidade como também a humanização dos cuidados 

a prestar ao doente.  Este Centro Hospitalar aponta como três dos seus princípios orientadores da Política de Humanização, 

a segurança do doente, a melhoria contínua dos processos e a comunicação assertiva (Gabinete de Qualidade e 

Humanização do CHUA, 2021) que se encontram inequivocamente associados à prestação de cuidados à pessoa com VNI.  

A Ventilação Não Invasiva (VNI) por pressão positiva, também designada por Ventilação Mecânica Não Invasiva (VMNI) 

consiste numa “…forma de fornecimento de suporte ventilatório sem recurso a dispositivos invasivos (tubo endotraqueal ou 

cânula de traqueostomia), isto é, difere da VMI pela interface utilizada entre o doente e o ventilador (Miguel & Mendes, 2020, 

p. 144).  

De acordo com os mesmos autores, encontra-se indicada no tratamento da insuficiência respiratória de várias etiologias, 

porém exige um elevado nível de conhecimento relativo a este tipo de ventilação e uma monitorização constante nas primeiras 

horas por parte do enfermeiro, considerado o profissional de saúde indispensável no início e manutenção desta técnica, com 

o intuito de aferir a sua eficácia, a minimização das complicações que lhe estão associadas e a promoção da autonomia e 

conforto do utente.  

Tendo em atenção estas especificidades da VNI e a criação iminente de um espaço para SO (Sala de Observação) no SU 

onde poderão vir a ser admitidos utentes que necessitem deste tipo de ventilação, torna-se então essencial a consolidação e 

a mobilização de conhecimentos baseados na evidência científica mais recente acerca desta temática por parte da equipa de 

enfermagem. 

 

Análise SWOT 

Com o intuito de fundamentar este diagnóstico de situação, foi elaborada a seguinte análise SWOT: 

 

Pontos Fortes (Strenghts) Pontos Fracos (Weaknesses) 

➢ Pertinência do tema; 
➢ Motivação da equipa de enfermagem na aquisição de 

novos conhecimentos; 

➢ Aprovação e incentivo do Enfermeiro Chefe, 

Enfermeira Orientadora e Professora Orientadora; 

➢ Incentivo à Formação em Serviço, permitindo o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

➢ Sobrecarga de trabalho associada à prestação 

dinâmica de cuidados no serviço, que pode implicar a 

dificuldade em gerir intervenções em tempo útil e a 

desmotivação da equipa de enfermagem. 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

➢ Tema relativamente pouco desenvolvido no serviço; 
➢ Mobilização de conhecimentos atualizados na 

prestação de cuidados a utentes a admitir na prevista 

SO; 

➢ Ganhos em Saúde associados à qualidade e 

segurança dos cuidados; 

➢ Revisão da Norma Hospitalar sobre VNI. 

➢ Possível parecer negativo por parte do Conselho de 

Administração e/ou Comissão de Ética para a Saúde 

para a implementação do presente PIS; 
➢ Desmotivação da equipa de enfermagem relacionada 

com a atual situação pandémica originada pelo vírus 

SARS-Cov-2; 

➢ Impossibilidade de formar, pelo menos, 75% dos 

elementos da equipa; 

➢ Dificuldade em cumprir o cronograma previsto. 
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Identificação dos problemas parcelares que compõem o problema geral 

➢ Atualização de conhecimentos da equipa de enfermagem acerca:  

▪ Orientações e guidelines mais recentes sobre VNI; 

▪ Diversas interfaces disponíveis para realização de VNI; 

▪ Cuidados a ter para evitar/minimizar as complicações associadas à VNI; 

▪ Estratégias para otimizar a comunicação com a pessoa submetida a VNI. 

 

Determinação de prioridades 

➢ Aprofundar conhecimentos sobre as orientações e guidelines sobre a temática; 

➢ Adaptar as orientações e guidelines aos recursos humanos e materiais do serviço; 

➢ Elaborar a revisão da Norma Hospitalar; 

➢ Disponibilizar informação atualizada e de fácil acesso a todos os elementos da equipa de enfermagem. 

 

Objetivos (geral e específicos) centrados na resolução do problema 

 

OBJETIVO GERAL 
➢ Atualizar o conhecimento da equipa de enfermagem do Serviço de Urgência em relação à VNI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Utilizar as orientações e guidelines mais recentes acerca da VNI; 

➢ Rever a Norma Hospitalar (NH) do CH “Intervenção de Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não 

Invasiva”; 

➢ Centralizar a informação atualizada sobre VNI na pasta partilhada da Sala de Emergência (SE) do SU; 

➢ Realizar uma Ação de Formação à equipa de enfermagem centrada nos cuidados à pessoa em situação crítica com 

VNI. 

 Referências Bibliográficas 

➢ Ferrito, C., Nunes, L. & Ruivo, M. (2010, janeiro – março). Metodologia de Projecto: Colectânea Descritiva de 

Etapas. Percursos (15), 1-37 

➢ Gabinete de Qualidade e Humanização do CHUA (2021). Humanização e Qualidadade. In Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve. Disponível em http://www.chualgarve.min-saude.pt/humanizacao-e-qualidade/ 

➢ Miguel, P & Mendes, F. (2020). Ventilação Mecânica. In Pinho, J (Coord.), Enfermagem em Cuidados Intensivos 

(1.ª edição – pp. 138-150). Lisboa: Lidel – Edições Técnicas, Lda. 
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Planeamento do Projeto 
 

Estudante: Carla Sofia Lopes B. Fonseca Nazário Orientador: Enfª Especialista Joana Graciela Oliveira Barbosa 

Instituição: CH Serviço: Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

Título do Projeto: Cuidados Centrados na Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva 

Objetivos (geral e específicos) centrados na resolução do problema 

 

OBJETIVO GERAL 

➢ Atualizar o conhecimento da equipa de enfermagem do Serviço de Urgência em relação à VNI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
➢ Utilizar as orientações e guidelines mais recentes acerca da VNI; 

➢ Rever a Norma Hospitalar (NH) do CH “Intervenção de Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva”; 

➢ Centralizar a informação atualizada sobre VNI na pasta partilhada da Sala de Emergência (SE) do SU; 

➢ Realizar uma Ação de Formação à equipa de enfermagem centrada nos cuidados à pessoa em situação crítica com 

VNI. 

 

Identificação dos profissionais do serviço com quem vai articular a intervenção 

 

A implementação do presente projeto só será possível com a colaboração indispensável dos seguintes profissionais de saúde: 

➢ Enfermeira Orientadora;  

➢ Professora Orientadora; 

➢ Enfermeiro Chefe do SU; 

➢ Enfermeiro Supervisor do Departamento de Urgência/Emergência e Cuidados Intensivos (DUECI); 

➢ Equipa de enfermagem do SU. 

 

Objetivos 
Específicos 

Atividades/Estratégias 
a desenvolver 

Recursos 

humanos 

Recursos 

materiais 
Tempo 

Indicadores 
de Avaliação 

➢ Utilizar as 

orientações e 

guidelines 

mais recentes 

acerca da VNI; 

 

▪ Pesquisa bibliográfica; 
▪ Consulta de orientações e 

guidelines existentes 

sobre a temática, a nível 

nacional e internacional; 
▪ Identificação das 

orientações e guidelines 

baseadas na evidência 

científica mais recente e 

que mais se adequam 

aos recursos existentes 

no SU; 

▪ Estudante; 
▪ Professora 

Orientadora; 

▪ Enfº Chefe 

do SU; 
▪ Enfº Chefe 

do DUECI; 
▪ Enfª 

Orientadora; 
▪ Chefes de 

equipas do 

SU; 

▪ Computador, 
impressora, 

folhas; 

▪ Bases de dados 

eletrónicas; 
▪ Artigos 

científicos e 

governamentais; 

▪ Documentos do 

CH; 

▪ Ver 
cronograma; 

 

▪ Apresentação 
dos cuidados a 

prestar à 

pessoa com 

VNI; 
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▪ Recolha de opiniões dos 

profissionais 

evidenciados na coluna 

seguinte; 
➢ Rever a 

Norma 

Hospitalar 

(NH) do CUA 

“Intervenção 

de 

Enfermagem 

ao Doente 

Submetido a 

Ventilação 

Não Invasiva”; 

 

▪ Pesquisa bibliográfica; 
▪ Consulta de orientações e 

guidelines existentes 

sobre a temática, a nível 

nacional e internacional; 
▪ Consulta da NH do CH 

sobre VNI já existente; 
▪ Realização de entrevistas 

não estruturadas com os 

profissionais 

evidenciados na coluna 

seguinte para apresentar 

e validar os resultados da 

pesquisa efetuada; 
▪ Apresentação do 

protótipo aos elementos 

supracitados e recolha de 

opiniões dos mesmos; 
▪ Elaboração da versão 

final da revisão da NH; 

▪ Estudante; 
▪ Professora 

Orientadora; 

▪ Enfº Chefe 

do SU; 
▪ Enfº Chefe 

do DUECI; 
▪ Enfª 

Orientadora; 
▪ Chefes de 

equipas do 

SU; 

▪ Computador, 

impressora, 

folhas; 

▪ Bases de dados 

eletrónicas; 
▪ Artigos 

científicos e 

governamentais; 

▪ Documentos do 

CH; 

▪ Livros; 

▪ Ver 

cronograma; 

 

▪ Apresentação 

da Norma 

Hospitalar 

revista; 

➢ Centralizar a 

informação 

atualizada 

sobre VNI na 

pasta 

partilhada da 

Sala de 

Emergência 

(SE) do SU; 

 

▪ Pesquisa bibliográfica 
sobre os cuidados à 

pessoa com VNI de 

acordo com a evidência 

científica mais recente; 

▪ Realização de entrevistas 

não estruturadas com os 

profissionais 

evidenciados na coluna 

seguinte para apresentar 

e validar os resultados da 

pesquisa realizada; 

▪ Construção do protótipo 

de um documento digital; 

▪ Distribuição do protótipo 

do documento pelos 

elementos supracitados e 

recolha de opiniões dos 

mesmos; 

▪ Construção do 

documento final; 

▪ Estudante; 
▪ Professora 

Orientadora; 

▪ Enfº Chefe 

do SU; 
▪ Enfª 

Orientadora; 
▪ Chefes de 

equipas do 

SU; 

▪ Computador; 

▪ Bases de dados 

eletrónicas; 
▪ Artigos 

científicos e 

governamentais; 

▪ Documentos do 

CH; 

▪ Livros; 

▪ Ver 
cronograma; 

 

▪ Inclusão do 

documento 

digital na pasta 

partilhada da 

SE; 

➢ Realizar uma 

Ação de 

Formação à 

equipa de 

▪ Pesquisa bibliográfica 

relativa à temática; 
▪ Estudante; 
▪ Professora 

Orientadora; 

▪ Computador, 

impressora, 

folhas; 

▪ Videoprojetor; 

▪ Ver 

cronograma; 

 

▪ Apresentação 

da Ação de 

Formação a 

pelo menos 
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enfermagem 

centrada nos 

cuidados à 

pessoa em 

situação crítica 

com VNI. 

▪ Elaboração de um 

protótipo da ação de 

formação; 

▪ Realização de entrevistas 

não estruturadas com os 

profissionais 

evidenciados na coluna 

seguinte para apresentar 

e validar os resultados da 

pesquisa efetuada; 
▪ Construção do protótipo 

da sessão formativa; 
▪ Apresentação do 

protótaos elementos 

supracitados e recolha de 

opiniões dos mesmos; 
▪ Elaboração da versão 

final da sessão formativa; 

▪ Divulgação da sessão 

formativa; 

▪ Planeamento da sessão 

formativa; 

▪ Realização de 5 Ações de 

Formação, de forma a 

abranger todas as 

equipas do SU, 

subordinadas ao tema 

“Cuidados Centrados na 

Pessoa Submetida a 

VNI”. 

▪ Enfº Chefe 

do SU; 
▪ Enfª 

Orientadora; 
▪ Enfª 

Responsável 
pela 

Formação 

em Serviço; 
▪ Chefes de 

equipas do 

SU. 

▪ Bases de dados 

eletrónicas; 
▪ Artigos 

científicos e 

governamentais; 

▪ Documentos do 

CH; 

▪ Livros. 

75% da equipa 

do SU. 
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Cronograma 

No cronograma abaixo estão esquematizadas as principais atividades que proponho realizar ao longo deste estágio: 

Principais atividades 

Ano/Mês/Quinzena 

2021 

Março Abril Maio Junho Julho 

2ª 
quinzena 

1ª 
quinzena 

2ª 
quinzena 

1ª 
quinzena 

2ª 
quinzena 

1ª 
quinzena 

2ª 
quinzena 

1ª 
quinzena 

2ª 
quinzena 

Estágio  

no SU 
                 

 

Definição do projeto de 
estágio                  

Pesquisa  

bibliográfica 
                 

Reunião/Entrevistas não 
estruturadas com a 

Professora Orientadora, 
equipa multidisciplinar do SU 

e Enfº Chefe do DUECI 

Sempre que necessário e oportuno 

Pesquisa junto da equipa 
sobre temas pertinentes a 

desenvolver no PIS 
                 

Planeamento  

do PIS 
                 

Revisão da Norma Hospitalar                  

Elaboração do documento 
digital a incluir na pasta 

partilhada da SE 
                 

Realização das Ações de 
Formação                  

Avaliação  

final 
                 

 

Previsão dos constrangimentos e forma de os ultrapassar 

Durante a elaboração do presente PIS foram surgindo vários constrangimentos que originaram momentos de desmotivação 

que colocaram em causa a continuação da sua realização, nomeadamente: 

➢ Dificuldade em sintetizar a informação contida nos documentos necessários à realização do projeto. De forma a 

contornar esta situação, pretendo centrar a minha atenção nos documentos governamentais e nos artigos mais 

recentes; 

➢ Dificuldade em conciliar o tempo necessário ao cumprimento das atividades a que me proponho realizar no 

cronograma previsto e à aquisição e atualização de conhecimentos essenciais para a realização do Estágio Final. 

Tendo em atenção que me foi concedido, na 5ª semana de estágio, um horário reduzido no serviço hospitalar onde 

exerço a minha profissão, proponho-me a agendar com antecipação a realização dessas duas tarefas nos meus dias 

de folga. 

Prevejo ultrapassar os constrangimentos supracitados com o intuito de concretizar os meus objetivos pessoais e profissionais, 
que irão permitir uma prestação de cuidados de enfermagem mais fundamentada com vista à excelência no exercício 

profissional. 
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Apêndice XI – Documentos necessários ao pedido de autorização institucional para 
realização do questionário/Estudo de Investigação 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Consentimento informado, livre e esclarecido 

A aluna Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário, aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem 

em Associação – Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, 

encontra-se a realizar o Estágio Final no Serviço de Urgência (SU) Médico-Cirúrgico do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade de Portimão. 

No âmbito do estágio, propõe a elaboração do Projeto de Intervenção em Serviço (PIS) intitulado 

“Cuidados Centrados na Pessoa Submetida a Ventilação Não Invasiva”. Para o seu 

desenvolvimento, solicita à equipa de enfermagem do SU o preenchimento do questionário anexado, 

com o intuito de avaliar os conhecimentos dos enfermeiros acerca da Ventilação Não Invasiva (VNI) e 

justificar a pertinência do desenvolvimento do tema selecionado.  

Esse questionário é composto por perguntas fechadas de resposta individual e encontra-se dividido em 

3 partes distintas: caracterização da equipa de enfermagem, conhecimentos sobre a VNI e cuidados 

de enfermagem a utentes submetidos a VNI. Estima-se que demore cerca de 15 minutos no seu 

preenchimento. 

Garante-se a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, que serão somente utilizados no 

contexto de investigação associado a este PIS. 

A participação no questionário é voluntária, é livre de recusar participar e tem o direito de desistir em 

qualquer momento, sem implicar qualquer tipo de constrangimento. 

 

Eu, ___________________________ enfermeiro/a do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade de Portimão, declaro ter lido e compreendido este 

documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar nesta avaliação de conhecimentos sem ter de 

dar qualquer tipo de justificação. Desta forma, aceito participar neste questionário e permito a utilização 

dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta 

investigação de acordo com as garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela 

investigadora. 

__________________________________ 

_____/_____/2021 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

QUESTIONÁRIO A APLICAR À EQUIPA DE ENFERMAGEM DO SU 

1. Caracterização sociodemográfica 
 

Género 
Feminino Masculino 

  

Idade 
20 – 30 anos 31 – 40 anos 41 – 50 anos > 50 anos 

    

Experiência 

profissional 

0 – 5 anos 6 – 10 anos 11 – 15 anos 16 – 20 anos > 20 anos 

     

Experiência 

profissional no 

Serviço de 

Urgência 

0 – 5 anos 6 – 10 anos 11 – 15 anos 16 – 20 anos > 20 anos 

     

Habilitações 

académicas 

Licenciatura 
Pós-

Graduação 
Especialidade Mestrado Doutoramento 
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2. Conhecimentos dos enfermeiros sobre as orientações/guidelines relativas à VNI 
 

Possui formação específica na área da VNI? 
Sim   

Não   

Conhece a norma de procedimentos de enfermagem relativa ao doente submetido 

a VNI em vigor no CHUA?  

Sim   

Não   

Conhece as orientações/guidelines relativas à VNI emitidas por alguma destas 

entidades: Agency for Clinical Innovation, a British Thoracic Society/Intensive Care 

Society ou European Respiratory Society/American Thoracic Society? 

Sim   

Não   

Tem conhecimento das recomendações relativas à VNI em contexto da pandemia 

COVID-19 emitidas pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e pela 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos? 

Sim   

Não   

Considera que o tema selecionado é pertinente para o exercício da sua profissão 

no SU do CHUA?  

Sim   

Não   

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

                                                                                                              Carla Nazário 
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Apêndice XII – Proposta de revisão da Norma de Procedimento de Enfermagem do CHUA 
«Intervenção de Enfermagem ao Doente Submetido a Ventilação Não Invasiva» 
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Abreviaturas, acrónimos e siglas 
 

ACI – Agency for Clinical Innovation 

AP – Antecedentes pessoais 

APA – American Psychological Association 

CH – Centro Hospitalar 

cmH2O – Centímetros de água 

CO2 – Dióxido de carbono 

Coord. – Coordenador 

Coords. – Coordenadores 

COVID-19 – Coronavirus disease-19 

CPAP – Continuous positive airway pressure 

DGS – Direção-Geral da Saúde 

DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crónica 

E – Espontâneo  

EAP – Edema agudo do pulmão 

ECG – Eletrocardiograma  

EOE – Estatuto da Ordem doso Enfermeiros 

EPAP – Pressão positiva expiratória nas vias aéreas / Expiratory positive airway pressure 

EPI – Equipamento de proteção individual 

E/T – Espontâneo/Temporizado 

EPUAP – European Pressure Ulcer Advisory Panel  

et al. – “E colaboradores” / “Et alia” 

FC – Frequência cardíaca 

FFP2 – Filtering facepiece2 

FiO2 – Fração inspirada de oxigénio 

FR – Frequência respiratória 

GSA – Gasometria arterial 

IACS – Infeções associadas aos cuidados de saúde 

IPAP – Pressão positiva inspiratória nas vias aéreas / Inspiratory positive airway pressure 

IPP – Instituto Politécnico de Portalegre 

IR – Insuficiência respiratória 

IRA – Insuficiência respiratória aguda 

IRC – Insuficiência respiratória crónica 

IV – Intravenosa  

MDI – Metered-dose inhaler 
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ml/kg – Mililitros por quilograma  

mmHg – Milímetros de mercúrio 

NPIAP – National Pressure Injury Advisory Panel  

NPUAP – National Pressure Ulcer Advisory Panel  

O2 – Oxigénio  

OMS – Organização Mundial da Saúde 

OPAS – Organização Pan-América da Saúde  

p. – Página 

PA – Pressão arterial 

PaCO2 – Pressão parcial de dióxido de carbono 

PPPIA – Pan Pacific Pressure Injury Alliance  

PaO2 – Pressão parcial de oxigénio 

PCR – Paragem cardiorrespiratória 

PCV – Pressure controlled ventilation 

pp. – Páginas  

S – Spontaneous 

SAOS – Síndrome de apneia obstrutiva do sono 

SARS-Cov-2 – Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

s.l. – “Sem lugar” / “Sine loco”  

SOH – Síndrome de obesidade hipoventilação 

SPCI – Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 

SPMI – Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 

SpO2 – Saturação periférica de oxigénio 

S/T – Spontaneous/Timed 

SPP – Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

SU – Serviço de Urgência 

T – Temporizado ou Timed 

UCI – Unidade de Cuidados Intensivos 

UP – Úlceras de pressão 

VCP – Ventilação controlada por pressão 

VMI – Ventilação mecânica invasiva 

VMNI – Ventilação mecânica não invasiva 

VNI – Ventilação não invasiva 

Vt – Volume corrente 

WHO – World Health Organization  
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1 – ENQUADRAMENTO 
 

A VNI ou ventilação mecânica não invasiva (VMNI) consiste na “… aplicação de um 

suporte ventilatório sem recorrer a métodos invasivos” (Costa et al., 2018, p. 18), indicada no 

tratamento da insuficiência respiratória (IR) de várias etiologias, quando condições como a 

hipoxemia e a hipercapnia não conseguem ser controladas com terapêutica farmacológica 

(Özbudak & Yeşilbalkan, 2020). 

Nas últimas duas décadas tem emergido como uma terapia essencial ao tratamento de 

utentes em contexto de insuficiência respiratória aguda [IRA] e de insuficiência respiratória 

crónica [IRC] e tem expandido o espetro de patologias passíveis de ser controladas, os locais 

onde pode ser realizada e os objetivos alcançáveis (Agency for Clinical Innovation [ACI], 2014; 

Alqahtani & AlAhmari, 2018). 

Constitui atualmente o tratamento de primeira linha na IRA de etiologias específicas, 

como a exacerbação acidótica e hipercápnica da doença pulmonar crónica obstrutiva [DPOC], 

edema agudo pulmão [EAP] cardiogénico, hipoxemia severa em utentes 

imunocomprometidos e no desmame da ventilação mecânica invasiva [VMI] em situações de 

hipercapnia crónica (Scala & Pisani, 2018). Está igualmente indicada no tratamento de utentes 

com IRC originada por um número elevado de situações, com vista à execução de um 

tratamento eficaz associado à melhor qualidade de vida possível. 

O contexto atual da pandemia coronavirus disease-19 [COVID-19] impôs alterações à 

prestação de cuidados de enfermagem perante um número elevado de procedimentos, 

incluindo a VNI e, apesar de não ser considerado o tratamento de 1ª linha em utentes com 

infeção causada pelo severe acute respiratory syndrome coronavírus 2 [SARS-Cov-2], está 

indicada situações em que não há melhoria com oxigenoterapia, insuficiência respiratória [IR] 

hipercápnica, desmame de ventilação mecânica invasiva [VMI] ou como teto terapêutico, em 

utentes sem critérios para intubação orotraqueal (Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

[SPP], 2020). 

Apesar de não estar associada ao aumento da incidência de infeções associadas aos 

cuidados de saúde (IACS), essa técnica ventilatória constitui um procedimento gerador de 

aerossóis, passível de transmitir o vírus SARS-Cov-2. Por esse motivo, com o intuito de evitar 

ou minimizar essa transmissão aos profissionais de saúde e aos outros utentes, foram 

emitidas orientações/guidelines que direcionam a atuação dos profissionais de saúde em meio 

hospitalar perante a execução de VNI (Chiang, Ip & Lui, 2021; Direção-Geral da Saúde [DGS], 

2020; Organização Pan-América da Saúde/Organização Mundial da Saúde [OPAS/OMS], 

2020). 
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É crucial que o enfermeiro envolvido na administração da VNI possua conhecimentos e 

competências nesta área que lhe permitam a deteção precoce de alterações clínicas do utente 

e a prevenção e/ou resolução dos efeitos adversos/complicações, com vista a uma maior 

autonomia e conforto do utente e ao sucesso da técnica. 

 
2 – BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS 
 

- Melhora a relação ventilação/perfusão; 

- Melhora as trocas gasosas; 

- Auxilia no recrutamento alveolar; 

- Reduz o shunt; 

- Previne o colapso das vias aéreas superiores em utentes com síndrome de apneia 

obstrutiva do sono [SAOS]; 

- Reduz a frequência e intensidade da contração muscular; 

- Reduz o consumo de oxigénio [O2] dos músculos intercostais; 

- Diminui o retorno venoso; 

- Reduz a pós-carga cardíaca; 

- Diminui o débito cardíaco; 

- Melhora a função cardíaca em utentes com insuficiência cardíaca (Göksu, Kılıç & İbze., 

2018; MacIntyre, 2019; Rodríguez, 2011). 

 

3 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 

- Quem executa:  

➢ Médico; 

➢ Enfermeiro; 

 

- Horário:  

➢ Sem horário; 

➢ Uma vez por turno; 

➢ Em SOS. 
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4 – INDICAÇÕES 
 

4. 1 – INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA (IRA) 
 

- Exacerbação aguda da DPOC; 

- EAP cardiogénico; 

- Utentes imunocomprometidos; 

- Período pós operatório: 

➢ Cirurgia supra-diafragmática;  

➢ Cirurgia abdominal e/ou pélvica; 

- Paliação da dispneia em utentes em situação terminal; 

- Trauma torácico; 

- Período pós-extubação em utentes de alto risco em desenvolver IR; 

- Desmame de VMI em utentes com IR hipercápnica (Rochwerg et al., 2017). 

 

4. 2 – INSUFICIÊNCIA RESPIATÓRIA CRÓNICA (IRC) 

 
- Patologias obstrutivas das vias aéreas 

➢ DPOC; 

➢ Fibrose quística; 

➢ Bronquiectasias; 

- Patologias pulmonares toracorestritivas – Exemplos: 

➢ Cifoescoliose; 

➢ Cifose; 

- Patologias pleurais restritivas – Exemplos: 

➢ Deformações torácicas pós-traumáticas; 

➢ Deformações torácicas pós-operatórias; 

- Síndrome de obesidade-hipoventilação; 

- Lesões/Secção da medula espinal; 

- Doenças neuromusculares – Exemplos: 

➢ Doença do núcleo central; 

➢ Esclerose lateral amiotrófica; 

➢ Síndrome crónico de Guillain-Barré; 
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- Controlo de secreções – Exemplos: 

➢ DPOC; 

➢ Fibrose quística; 

➢ Bronquiectasias; 

➢ Necessidade recorrente de aspiração de secreções; 

➢ Utentes traqueostomizados (Windisch, Geiseler, Simon, Walterspacher & 

Dreher, 2018). 

 

5 – CONTRAINDICAÇÕES 
 

- Paragem cardiorrespiratória (PCR)/Situações de peri-paragem; 

- Incapacidade em proteger a via aérea; 

- Hipoxémia grave (PaO2 < 60 mmHg + fração inspirada de oxigénio [FiO2] a 100%); 

- Pneumotórax não drenado; 

- Secreções respiratórias /vómitos abundantes; 

- Deformações faciais graves; 

- Queimaduras faciais; 

- Cirurgia facial/Cirurgia das vias aéreas superiores recente; 

- Continuous positive airway pressure [CPAP] na lesão pulmonar aguda; 

- Arritmias graves; 

- Tratamento com heliox (mistura de hélio + O2) em utentes com exacerbação grave da 

DPOC (ACI, 2014). 

 
5. 1 – CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS NA IRA HIPERCÁPNICA 

 

- pH < 7,15; 

- pH < 7,25 associado a efeitos adversos adicionais; 

- Índice da Escala de Coma de Glasgow < 8; 

- Confusão/Agitação; 

- Alterações cognitivas (Davidson et al., 2016). 

 

 
 
 
 
 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 179 

 

6 – VANTAGENS E DESVANTAGENS EM RELAÇÃO À VMI 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Evita a intubação orotraqueal (Diminuição 

dos riscos e complicações); 

- Reduz o trabalho muscular respiratório; 

- Mantém as vias aéreas superiores livres; 

- Reduz a necessidade de sedação; 

- Pode ser realizada fora do contexto das UCI; 

- Maior conforto e autonomia do utente;  

- Reduz o retorno venoso; 

- Mantém a patência das vias aéreas 

superiores em utentes com SAOS; 

- Reduz o EAP em alguns utentes com 

insuficiência cardíaca congestiva; 

- Reduz o tempo e os custos de internamento 

hospitalar; 

- Reduz a mortalidade e a morbilidade; 

- Impossibilidade de garantir volumes e 

pressões tão elevadas; 

- Correção mais lenta das alterações gasosas; 

- Risco de distensão abdominal; 

- Risco de aspiração; 

- Problemas relacionados com interface; 

- Dificuldade em aceder às vias aéreas para 

aspirar secreções;  

- Risco de reinalação de dióxido de carbono 

(CO2); 

- Complicações e efeitos secundários 

possíveis; 

- Pessoa deve estar colaborante e 

hemodinamicamente estável; 

- Dificuldade na parametrização por 

profissionais mais familiarizados com VMI. 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens em relação à VMI 

Fonte: Álvares (2016e); MacIntyre (2019); Miguel & Mendes (2020); Quitério, Cordeiro & 

Pereira (2020) 

 

7 – EFEITOS ADVERSOS/COMPLICAÇÕES 
 

Os efeitos adversos/complicações mais frequentemente associados à VNI incluem: 

- Alterações cutâneas – Principalmente no dorso do nariz; 

- Congestão nasal; 

- Distensão gástrica; 

- Conjuntivite; 

- Secura ocular; 

- Fugas de ar; 

- Comunicação limitada; 

- Sensação de claustrofobia; 
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- Agitação psicomotora (Álvares, 2016a; Miguel & Mendes, 2020; Quitério et al., 

2020). 

Embora possam estar relacionados com o utente, a interface e o ventilador, os mais 

frequentes estão associados à interface (Álvares, 2016a; Quitério et al., 2020). 

 

8 – INTERFACE  
 

Atualmente existem 6 tipos de interface: 

- Máscara facial ou oronasal; 

- Máscara facial total; 

- Máscara nasal; 

- Almofadas nasais; 

- Peça bucal; 

- Capacete. 

 

8. 1 – SELEÇÃO DA INTERFACE 

 

A seleção da interface constitui um dos procedimentos essenciais para o sucesso da VNI, 

devendo garantir um bom ajuste e ser bem tolerada pelo utente (Hussein, 2017). 

A interface ideal, cuja escolha deve atender a critérios específicos, é aquela que 

providencia ao utente uma boa adaptação à face e minimiza o risco de fugas de ar excessivas 

e as lesões cutâneas possivelmente decorrentes da pressão elevada causada pela sua 

fixação (ACI, 2014). 

 

Na sua escolha deve ser consideradas:  

- Indicações das interfaces – Variam consoante a situação clínica do utente e as 

características dos diferentes tipos; 

- Fatores que causam intolerância; 

- Vantagens e desvantagens. 
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8. 1. 1 – Indicações dos vários tipos de interface 
 

TIPOS DE 
INTERFACE 

 

INDICAÇÕES 

 

MÁSCARA FACIAL 

OU ORONASAL 

- IRA; 

- COVID-19; 

MÁSCARA FACIAL 

TOTAL 

- IRA; 

- COVID-19; 

- Dificuldade em controlar fugas de ar excessivas; 

- Utentes com úlceras de pressão [UP] nasais; 

MÁSCARA NASAL 

- Patologias obstrutivas crónicas e da parede torácica; 

- SAOS; 

- Utentes que não se adaptam a máscaras oronasais (claustrofobia); 

ALMOFADAS 

NASAIS 
- Utentes que não se adaptam a máscaras (claustrofobia); 

 

PEÇA BUCAL 
- Utentes com doenças neuromusculares; 

CAPACETE 

- IRA; 

- COVID-19; 

- Utentes imunocomprometidos; 

- Ventilação com pressões mais elevadas; 

- Prevenção de UP; 

- Utentes sem dentes ou com próteses dentárias que não se adaptam às 

alterações anatómicas; 

- Utentes que movem o queixo inconscientemente (Parkinson/Alzheimer); 

- Utentes com barba que não pode ser cortada (por vontade 

própria/família/cuidador). 

Tabela 2 – Indicações dos diversos tipos de interface 

Fonte: Davidson et al. (2016); Hussein (2017); Raurell-Torredà (2017); Sociedade Portuguesa 

de Cuidados Intensivos [SPCIb] (2020); Sociedade Portuguesa de Medicina Interna [SPMI] 

(2021); SPP (2020) 
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8. 1. 2 – Fatores que causam intolerância 
 

- Desconforto, claustrofobia, ajuste inadequado; 

- Arnês/Fixação excessivamente apertada; 

- Fugas de ar excessivas; 

- Assincronia utente-ventilador; 

- Lesões cutâneas (dorso nasal); 

- Secura ocular (ACI, 2014). 

 

8. 1. 3 – Vantagens e desvantagens 

 

Devem ser considerados os seguintes aspetos: 

- TIOIOde utente (agudo/crónico); 

- Nível de colaboração; 

- Ventilador, modo, pressão; 

- Horas de ventilação por dia previstas; 

- Anatomia da face; 

- Qualidade do material disponível; 

- Espaço morto; 

- Complicações com interfaces previamente utilizadas (Álvares, 2016d). 

 

 MÁSCARA 
FACIAL OU 
ORONASAL  

MÁSCARA 
FACIAL 
TOTAL 

MÁSCARA 
NASAL 

ALMOFADAS 
NASAIS 

PEÇA BUCAL CAPACETE 

Claustrofobia       

Contexto 

agudo 
      

Contexto 

crónico 
      

Indicada na 

COVID-19 
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 MÁSCARA 
FACIAL OU 
ORONASAL  

MÁSCARA 
FACIAL 
TOTAL 

MÁSCARA 
NASAL 

ALMOFADAS 
NASAIS 

PEÇA BUCAL CAPACETE 

Facilidade 

em 

comunicar 

      

Facilidade 

em eliminar 

secreções 

      

Irritação 

ocular 
      

Utilização 

fora de UCI 
      

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens das interfaces 

Fonte: Hussein (2017); SPCIb (2020); SPMI (2021) 

 
8. 2 – PROBLEMAS ASSOCIADOS ÀS INTERFACES 

 

Os maiores problemas associados à interface são: 

- Eritema ou úlceras de pressão nasais; 

➢ Lesões do nariz representam 5-20% dos efeitos adversos relacionados com 

a VNI;  

- Fugas de ar;  

- Congestão nasal;  

- Secura ou irritação ocular (R et al., 2020). 

 

8. 2. 1 – Úlceras de pressão nasais 

 

São mais frequentes no dorso do nariz, por apresentar menos tecido subcutâneo, e cerca 

de 5-50% surgem nas primeiras 2 horas de ventilação, aumentando consideravelmente 2 dias 

após o seu início (Alqahtani & AlAhmari, 2018). 

 

Estas lesões são consideradas úlceras de pressão associadas a dispositivos e de acordo 

com Gefen et al. (2020): 
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- 68% estão associadas a dispositivos respiratórios; 

- 20% resultam de dispositivos associados à VNI. 

 

9 – REGULAÇÃO DA VENTILAÇÃO, MODALIDADES E MODOS VENTILATÓRIOS 
 
9. 1 – REGULAÇÃO DA VENTILAÇÃO 

 

A VNI pode ser regulada por pressão ou por volume, no entanto é a ventilação 

pressumétrica a mais utilizada (Miguel & Mendes, 2020; Scott, 2019). Apresenta vantagens 

relativamente à ventilação volumétrica, nomeadamente: 

- Menos dispendiosa; 

- Melhor tolerada pelo utente com IRA; 

- Maior capacidade de compensação de fugas – Permite uma melhor sincronia utente-

ventilador (Miguel & Mendes, 2020; Pereira, 2019; Sanches & Moita, 2012). 

A ventilação regulada por volume tem por objetivo o fornecimento de um determinado 

volume – volume corrente ou volume minuto (Pereira, 2019) e é mais frequentemente utilizada 

em utentes com doenças neuromusculares. 

A ventilação híbrida é controlada por pressão mas garante um determinado volume 

programado (Pereira, 2019). 

 
9. 2 – MODALIDADES E MODOS VENTILATÓRIOS 

 

MODALIDADES 
VENTILATÓRIAS 

CARACTERÍSTICAS 

CPAP 

- Aplicação de uma pressão positiva contínua e invariável durante todo o 

ciclo respiratório; 

- Não assiste ativamente à inspiração – Não é considerado uma 

verdadeira modalidade ventilatória; 

- Todas as respirações são espontâneas; 

 

- Indicações – Mais utilizada em utentes com IR hipoxémica: 

➢ EAP cardiogénico – Contexto agudo; 

➢ SAOS – Contexto crónico; 
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MODALIDADES 
VENTILATÓRIAS 

CARACTERÍSTICAS 

BINÍVEL 

- Aplicação de uma pressão positiva durante a fase inspiratória (pressão 

positiva inspiratória nas vias aéreas [IPAP]) superior à aplicada durante 

a fase expiratória (pressão positiva expiratória nas vias aéreas [EPAP]); 

- Indicações na IRA: 

➢ Hipercapnia aguda; 

➢ EAP sem retenção de CO2; 

➢ Pneumonia grave em pessoas imunocomprometidas; 

➢ IR persistente apesar do tratamento com CPAP. 

Tabela 4 – Modalidades ventilatórias 

Fonte: Álvares (2016b); Göksu et al. (2018); Miguel & Mendes (2020); Pereira (2019) 

 

Na modalidade binível podem ser considerados 4 modos ventilatórios: 

 

MODOS VENTILATÓRIOS / CARACTERÍSTICAS 

MODO ESPONTÂNEO (E) ou SPONTANEOUS (S) 

- Modo de pressão de suporte; 

- O utente inicia e termina a inspiração de forma espontânea; 

- O ventilador apenas insiste com pressão de suporte nos ciclos desencadeados pelo utente; 

- Não é assegurada uma frequência respiratória [FR] mínima; 

MODO ESPONTÂNEO/TEMPORIZADO (E/T) ou SPONTANEOUS/TIMED (S/T) 

- Modo mais frequentemente utilizado; 

- O utente ativa espontaneamente o início da inspiração; 

- O tempo de inspiração é controlado pelo ventilador, com uma FR mínima programada; 

MODO TEMPORIZADO ou TIMED (T) 

- Modo de pressão controlada; 

- O ventilador inicia a inspiração, determina a FR e a ciclagem para a expiração, 

independentemente da existência de esforço respiratório do utente; 
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MODOS VENTILATÓRIOS / CARACTERÍSTICAS 

VENTILAÇÃO CONTROLADA POR PRESSÃO (VCP) ou PRESSURE CONTROLLED 

VENTILATION (PCV) 

- Corresponde ao modo anterior, com tempo de inspiração fixo; 

- Indicação: Doenças neuromusculares e hipoventilação de causa central. 

Tabela 5 – Modos ventilatórios 

Fonte: Miguel & Mendes (2020); Sanches & Moita (2012) 

 

 

 
Figura 1 – Regulação da ventilação, modalidades e modos ventilatórios 

Fonte: Miguel & Mendes (2020); Pereira (2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 187 

 

10 – INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO UTENTE SUBMETIDO A VNI 
 
10. 1 – PROCEDIMENTO 

 

10. 1. 1 – Orientações gerais na execução de VNI 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA VNI 

- Higienizar as mãos; 

- Providenciar o material necessário e equipamento funcionante: 

➢ Ventilador e circuito respiratório; 

➢ Filtros antibacterianos; 

➢ Conetor metered-dose inhaler [MDI]; 

➢ Válvula exalatória – Circuito respiratório único; 

➢ Interface e arnês/fixação; 

➢ Apósito hidrocolóide; 

➢ Material para aspiração de secreções 

➢ Material para limpeza e hidratação ocular; 

➢ Material para higiene oral; 

- Garantir material de urgência/emergência junto do utente; 

- Calçar luvas; 

- Conferir a identificação do utente; 

- Avaliar condições indicativas de VNI; 

- Avaliar a inexistência de contraindicações à VNI; 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

- Monitorizar/Vigiar: 

➢ Patência das vias aéreas; 

➢ Saturação periférica de oxigénio [SpO2]: 

✓ 94-98% – Contexto agudo; 

✓ 88-92% – Suspeita ou IRA hipercápnica confirmada; 

✓ De acordo com prescrição médica; 

➢ FR; 

➢ Padrão ventilatório; 

➢ Presença de secreções; 

➢ Pressão arterial (PA); 

➢ Frequência cardíaca [FC]; 

➢ Valores de gasometria arterial; 

➢ Traçado de eletrocardiograma [ECG] em utentes com: 

✓ Taquicardia com FC > 120 batimentos/minuto; 

✓ Antecedentes pessoais (AP) de miocardiopatias; 

➢ Nível de consciência; 

➢ Orientação;  

- Explicar o procedimento e obter o consentimento do utente; 

- Limpar e lubrificar os olhos; 

- Auxiliar/Executar a higiene oral; 

- Posicionar o utente – Posição sentada ou Fowler; 

- Selecionar a interface adequada – De acordo com a situação clínica, anatomia, preferência 

do utente (se possível) e tamanho adequado ao utente: 

➢ Tamanho: 

✓ Máscara orofacial: Dorso nasal  Sulco mentolabial; 

✓ Máscara orofacial total: Arcadas supraciliares  Sulco mentolabial; 

✓ Máscara nasal: Dorso nasal  Região infranasal; 

✓ Almofadas nasais – Diâmetro das narinas; 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

✓ Capacete – Tamanho da circunferência do pescoço; 

- Montar o circuito e efetuar o reconhecimento – Em ventiladores com essa função; 

- Avaliar a pele – Face e região occipital;  

- Aplicar apósito hidrocolóide sob a interface nas zonas de maior risco; 

- Manter as próteses dentárias; 

- Colaborar na programação ventilador;  

- Ensinar o utente a remover a interface (se necessário) e alertar para a importância de 

informar o enfermeiro responsável assim que o fizer; 

- Posicionar a interface manualmente, sem fixá-la; 

- Conectar O2; 

- Iniciar a ventilação. 

DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA VNI 

- Fixar a interface – Promover um ajuste adequado e minimização de fugas; 

➢ Nutrição entérica – Sonda com menor calibre possível: 

- Ensinar o utente a respirar de forma sincronizada com o aparelho; 

- Não abandonar a cabeceira do utente até estar bem adaptado; 

- Retirar luvas; 

- Higienizar as mãos; 

 

- Após suspensão da VNI: 

➢ Garantir a reposição do material descartável utilizado e o envio do material 

reutilizável para desinfeção; 

➢ Testar e preparar o equipamento – Próxima utilização; 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Monitorizações/Vigilâncias 

➢ SpO2 em utentes com IRA hipercápnica – Continuamente; 

➢ Monitorização contínua do traçado de ECG: 

➢ Utentes com FC > 120 batimentos/minuto, disritmias, antecedentes de 

miocardiopatias; 

- FR; 

- Padrão respiratório; 

- Utilização de músculos acessórios; 

- Sincronia com ventilador;  

- FC; 

- Dor e conforto;  

- Valores de gasometria arterial [GSA] – Primeiros 30 minutos após o diagnóstico e depois 

de forma intermitente, de acordo com a situação clínica e protocolos hospitalares; 

- Frequentemente: 

➢ Secreções respiratórias; 

➢ Eficácia da ventilação; 

➢ Tolerância à interface; 

➢ Mucosa oral e nasal; 

➢ Conexões do ventilador; 

➢ Reações do utente às alterações na oxigenoterapia e parâmetros do ventilador; 

➢ Complicações; 

 

Administração de terapêutica 

- Executar terapêutica inalatória pressurizada: 

➢ Sincronia com a inspiração do utente; 

➢ Pausas da ventilação – Câmara expansora; 

➢ Utentes dependentes da ventilação – Conetor MDI; 

- Controlar sintomas: 

IRA: 

• Primeiros 15 minutos após início VNI 

• 15/15 minutos na 1ª hora 

• 30/30 minutos nas primeiras 1-4 horas 

• 1/1 hora ao longo do tratamento 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 191 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

➢ Dor; 

➢ Ansiedade; 

➢ Insónia; 

➢ Agitação psicomotora; 

Prevenção de úlceras de pressão 

- Avaliar o risco de desenvolvimento de UP assim que possível após a admissão do utente e 

periodicamente, de acordo com o score obtido na Escala de Braden; 

- Reduzir ou redistribuir a pressão: 

➢ Máscaras e interfaces nasais – Manter o arnês a 2 dedos de distância da pele 

facial; 

➢ Capacete – Proteger com espuma as áreas cutâneas em contacto com o colar 

rígido; 

➢ Pendurar o circuito do ventilador; 

➢ Reposicionar o utente e a interface/arnês; 

➢ Alternar diferentes tipos de interfaces; 

➢ Realizar pausas ou suspender a ventilação o mais rapidamente possível; 

- Avaliar a pele por baixo e em redor dos dispositivos pelo menos 2 vezes por dia; 

- Manter a pele limpa e seca sob a interface; 

- Vigiar regularmente a pressão da fixação e o conforto do utente; 

- Formar os profissionais de saúde – Dispositivos e prevenção de lesões cutâneas; 

- Identificar precocemente edema sob os dipositivos e o potencial para aparecimento de 

lesões cutâneas.  

Hidratação e alimentação 

- Via oral: 

➢ Iniciar – Se o utente tolerar ou se estiverem indicados pequenos períodos sem 

ventilação; 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

➢ Não iniciar: 

✓ Alterações do nível de consciência; 

✓ Dificuldade respiratória; 

✓ Trabalho respiratório aumentado; 

- Nutrição entérica: 

➢ Utentes desnutridos – Iniciar assim que possível; 

➢ Utentes sem alterações nutricionais – Pode ser adiada por uns dias até ser 

instituída uma alternativa, devido à elevada incidência de complicações das vias 

aéreas. 

Tabela 6 – Orientações gerais na execução de VNI 

Fonte: ACI (2014); Bulechek, Butcher & Dochterman (2010); CH (2013); Davidson et al. 

(2016); Miguel & Mendes (2020); National Pressure Injury Advisory Panel [NPIAP] (2020); 

National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP], European Pressure Ulcer Advisory Panel 

[EPUAP] & Pan Pacific Pressure Injury Alliance [PPPIA] (2019); O’Driscoll, Howard, Earis & 

Mak (2017); Oliveira, Morais & Morgado (2016); Özbudak & Yeşilbalkan (2020); SPP (2020c); 

Raurell-Torredà et al. (2017); Singer & Rattanachaiwong (2018); The University of Chicago 

Medical Center (2021). 

 

10. 1. 2 – Execução de VNI no contexto COVID-19 em meio hospitalar 
 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

SITUAÇÕES DE SUSPEITA DE COVID-19 

- Colocar o utente num quarto/área pressão negativa ou em quarto individual de isolamento 

com porta fechada; 

- Cumprir precauções de contacto, gotícula e via aérea; 

- Utilizar equipamento de proteção pessoal [EPI] descartável: 

➢ Respirador de partículas filtering facepiece 2 (FFP2) ou N95; 

➢ Touca;  

➢ Óculos ou máscara com viseira; 

➢ Bata impermeável; 

• Hidratação intravenosa 

• Sem aporte nutricional > 24 

horas – Contactar dietista 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

➢ Cobre-botas; 

INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO TESTE À COVID-19 

- Manter uma distância mínima de 2 metros entre outros utentes e profissionais de saúde; 

- Manter sempre máscara cirúrgica no utente sobre a interface; 

- Selecionar interface: 

➢ Capacete – 1ª opção; 

➢ Máscara facial ou máscara facial total não ventilada – Alternativa;  

➢ Interfaces nasais e peça bucal – Não recomendadas; 

- Montar circuito protetor de aerossolização (obrigatório): 

➢ Circuito simples modificado: 

✓ Deve ser evitado; 

✓ Só deve ser utilizado como alternativa em ventiladores que não permitem a 

utilização de circuito duplo; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Circuito protetor de aerossolização simples modificado 

Fonte: SPP (2020) 

 

 

 

 

 

Máscara não ventilada 

Filtro bacteriológico 

Válvula exalatória  
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

 

➢ Circuito duplo – Altamente recomendado; 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3 – Circuito protetor de aerossolização duplo 

Fonte: Zannin, Veneroni, Dellaca’, Mosca, Gizzi & Ventura (2020) 

 
 

- Evitar fuga excessiva pela interface; 

- Desligar o ventilador antes de remover a máscara; 

- Não utilizar humidificação – VNI e oxigenoterapia; 

- Administrar terapêutica inalatória: 

➢ Em câmara expansora com peça bucal ou no conetor MDI adaptado ao 

circuito;  

➢ Evitar nebulização; 

✓ Alternativa – Utilizar um filtro de partículas; 

 

SITUAÇÕES DE COVID-19 CONFIRMADA 

- Conhecer as indicações: 

➢ Situações em que não há melhoria com O2 e não existe necessidade imediata 

de VMI; 

➢ Utentes com IR hipercápnica (nomeadamente exacerbação DPOC e doenças 

neuromusculares); 

Filtro bacteriológico 

Ventilador 

Filtro bacteriológico Filtro permutador de calor 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

➢ Fase pós-extubação – Desmame de VMI e redução da falência respiratória em 

utentes de risco; 

➢ Como teto terapêutico; 

- Conhecer as contraindicações: 

➢ Utentes com instabilidade hemodinâmica grave; 

➢ Alterações do estado de consciência (exceto coma hipercápnico); 

➢ Falência multiorgânica; 

- Preferencialmente: Executar CPAP com pressões entre 8-10 centímetros de água [cmH2O]; 

- Cumprir os seguintes objetivos: 

➢ SpO2 entre 92-96% – Utentes sem patologia pulmonar crónica conhecida; 

➢ SpO2 entre 88-92% – Utentes com patologia pulmonar crónica conhecida; 

➢ SpO2 > 90% – Utentes estabilizados (exceto grávidas); 

➢ Frequência respiratória ≤ 20 ciclos/minuto;  

➢ Sem sinais de aumento de esforço respiratório; 

➢ Volume corrente (Vt) < 8 mililitros por quilograma (m/lkg); 

➢ IPAP < 30 cmH2O;  

- Colocar os utentes: 

➢ Serviços onde é possível monitorização/vigilância contínua; 

➢ Serviços com equipas multidisciplinares com experiência em VNI e 

competências para realizar intubação orotraqueal se o estado clínico do utente 

deteriorar ou não melhorar após 1 hora de ventilação; 

- Incentivar o decúbito ventral no utente acordado: 

➢ Pelo menos 2 vezes por dia; 

➢ Períodos superiores a 30 minutos (exceto cansaço ou intolerância);  

➢ Objetivo – Melhorar oxigenação. 

- Terapêutica nutricional: 

➢ Deve ser instituída de acordo com a situação clínica; 

➢ Via oral – Utentes menos graves; 

➢ Nutrição entérica: 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

✓ Utentes idosos e utentes com multimorbilidade – Quando as 

necessidades nutricionais não podem ser satisfeitas por via oral; 

✓ Doentes críticos – Iniciar nas primeiras 24-48 horas de acordo com a 

tolerância; 

➢ Nutrição parentérica: 

✓ Utentes que não conseguem atingir mais de 60% das necessidades 

energéticas e proteicas por via entérica, após 4 a 7 dias; 

✓ Se estiver contraindicada a via oral e/ou entérica; 

✓ Iniciar o mais precocemente possível. 

Tabela 7 – Execução de VNI no contexto COVID-19 em meio hospitalar 

Fonte: Burton-Papp et al. (2020); DGS (2020); DGS (2021); Jeschke et al. (2020); Leasa, 

Cameron, Honarmand, Mele & Bosma (2021); SPCIb (2020); SPMI (2021); SPP (2020c); 

World Health Organization [WHO] (2021); Zannin et al. (2020) 
 

11 – CUIDADOS PALIATIVOS 
 
11. 1 – OBJETIVOS DA VNI EM UTENTES SUJEITOS A CUIDADOS PALIATIVOS 

 

OBJETIVOS DA VNI 

CONTEXTO AGUDO CONTEXTO CRÓNICO 

- Melhorar o padrão respiratório; 

- Reduzir a dispneia; 

- Reduzir o esforço dos músculos 

respiratórios; 

- Aliviar a sensação de dispneia; 

- Melhorar o padrão de sono; 

- Permitir ao utente ter tempo para se 

despedir dos entes queridos ou resolver 

tarefas finais; 

- Minimizar o efeito dos opiáceos; 

- Reduzir a dispneia vs oxigenoterapia a 

longo prazo; 

- Melhorar a capacidade de exercício 

físico vs oxigenoterapia a longo prazo; 

- Melhorar a qualidade de vida; 

- Potenciar o efeito da reabilitação; 

- Adiar uma eventual traqueostomia. 
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Tabela 8 – Objetivos da VNI em utentes sujeitos a cuidados paliativos 

Fonte: Simonds (2015) 

11. 2 – SITUAÇÕES EM QUE NÃO SE DEVE INICIAR A VNI 

 
Este tIOIOde ventilação não deve ser iniciado sempre que: 

- Existirem contraindicações; 

- O objetivo consistir no prolongamento artificial do processo de morte; 

- Aumentar o desconforto do utente em fase terminal (Álvares, 2016c). 

 

12 – REGISTOS  
 

➢ Modalidade ventilatória; 

➢ Parâmetros ventilatórios programados; 

➢ Débito de O2 prescrito e valores alvo de SpO2; 

➢ Número de horas diárias de ventilação prescritas; 

➢ Nível de consciência; 

➢ Padrão ventilatório (amplitude, ritmo, simetria, regularidade); 

➢ Utilização de músculos acessórios; 

➢ FC, FR, PA e SpO2; 

➢ Adaptação do doente à ventilação; 

➢ Intercorrências (CH, 2013). 
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Apêndice XIII – Plano da sessão da atividade formativa relativa ao tema «Cuidados 
centrados na pessoa submetida a VNI» 
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Unidade curricular: Estágio Final 

 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

Plano da sessão 

 

Tema: Cuidados centrados na pessoa submetida a VNI 

Data: 4 de agosto de 2021 

Local de realização: Auditório do Centro Hospitalar Universitário do Algarve – 
Unidade de Portimão 

Destinatários: Equipas de enfermagem do SU  

Duração prevista: 1 hora e 10 minutos 

Formadora: Enfermeira Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário, aluna do 
Mestrado em Enfermagem – Área de Especialização em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica  

 

Objetivo geral: Identificar os cuidados a prestar à pessoa submetida a VNI, com 
vista à melhoria da qualidade em saúde 

 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as guidelines e orientações relativas à VNI; 

• Identificar os procedimentos a realizar à pessoa submetida a VNI de 
acordo com as guidelines e orientações mais recentes; 

• Reconhecer a importância do enfermeiro na prestação de cuidados a 
utentes críticos que realizam VNI. 
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Etapas Conteúdos programáticos 
Métodos/Técnicas 

pedagógicas 
Recursos didáticos Tempo 

INTRODUÇÃO 
− Apresentação do formador e do tema; 

− Apresentação dos objetivos da sessão; Expositivo; 
Computador; 

PowerPoint; 
2 min; 

DESENVOLVIMENTO 

− Enquadramento teórico; 

− Identificação das intervenções a prestar a 
pessoas submetidas a VNI baseadas em 
guidelines, documentos normativos e na 
evidência científica mais recente que define 
a temática; 

− Enquadramento das competências do 
Enfermeiro Especialista em EMCEPSC nos 
cuidados à pessoa submetida a VNI; 

Expositivo; 
Computador; 

PowerPoint; 

55 

min; 

CONCLUSÃO 

− Identificação da relevância da temática na 
prestação de cuidados de enfermagem ao 
utente crítico admitido nos serviços de 
urgência; 

Expositivo; 
Computador; 

PowerPoint; 
3 min; 

AVALIAÇÃO − Aplicação de 1 questionário; Interrogativo; 
Telemóvel; 

Google Forms; 

10 

min. 
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Apêndice XIV – Questionário de avaliação da AF relativa ao tema 
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IRA – Insuficiência respiratória aguda; VMI – Ventilação mecânica invasiva; VNI – Ventilação não invasiva 

 

 

 

 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

 

TEMA: CUIDADOS CENTRADOS NA PESSOA SUBMETIDA A VNI 

A ventilação não invasiva (VNI) consiste na realização de uma técnica ventilatória sem recorrer a dispositivos 

invasivos, indicada no tratamento da insuficiência respiratória de várias etiologias.  

Deve ser executada por enfermeiros com conhecimentos atuais e baseados na evidência científica mais recente 

que permitam o tratamento eficaz da insuficiência respiratória e o controlo da sintomatologia apresentada pelo 

utente durante a sua execução. 

Com o intuito de avaliar os conhecimentos relativos à temática, solicito o preenchimento do questionário abaixo, 

a ser implementado antes e após a realização da sessão formativa. 

 V F 

A VNI está indicada no desmame de ventilação mecânica invasiva (VMI) em utentes com insuficiência 

respiratória hipoxémica (tIpo I) 

  

PCR e deformações faciais graves constituem contraindicações absolutas   

Contribui para a redução dos riscos e complicações associados à VMI   

Aumenta o risco de desenvolvimento de alterações cutâneas (eritema, úlceras de pressão), com 

maior incidência na região frontal  

  

As interfaces nasais não estão indicadas na insuficiência respiratória aguda (IRA)   

Antes da implementação da técnica, devem ser sempre garantidos valores de SpO2 entre 94-98% em 

contexto de IRA, independentemente da tipologia apresentada 

  

Os apósitos (hidrocolóides, poliuretanos) só devem ser colocados se o utente apresentar alterações 

cutâneas nas zonas de contacto com a interface, devido ao seu elevado custo 

  

Em contexto pandémico COVID-19 devem ser sempre implementadas medidas na montagem do 

circuito protetor de aerossolização (utilização de máscaras não ventiladas, por exemplo), 

independentemente da confirmação da infeção por SARS-Cov-2 

  

A VNI é considerada o tratamento de primeira linha em utentes com COVID-19   

 

                                                                                                                                       Obrigada pela sua colaboração 

                                                                                                                                                         Carla Nazário 
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Apêndice XV – Instrumento de recolha de dados 
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Desenvolvimento do Projeto de 
Intervenção em Serviço "Cuidados 
Centrados na Pessoa Submetida a VNI" 
 
A aluna Carla Sofia Lopes Borges da Fonseca e Nazário, aluna do Curso de 
Mestrado em Enfermagem em Associação – Especialização em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica: A Pessoa em Situação Crítica, encontra-se a realizar o Estágio 
Final no Serviço de Urgência (SU) Médico-Cirúrgico do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve – Unidade de Portimão. 
No âmbito do estágio, encontra-se a desenvolver o Projeto de Intervenção em 
Serviço (PIS) intitulado “Cuidados Centrados na Pessoa Submetida a VNI”. Assim, 
com o intuito de cumprir a realização da atividade formativa prevista no PIS 
relativa a essa temática, solicita à equipa de enfermagem do SU o preenchimento 
do questionário abaixo, de modo a obter o consentimento informado, livre e 
esclarecido de cada elemento da equipa, justificar a pertinência do tema 
selecionado e avaliar os conhecimentos dos enfermeiros acerca da VNI.  
O questionário é composto por perguntas fechadas de resposta individual e 
encontra-se dividido em 4 secções distintas:  
1 - Consentimento informado, livre e esclarecido; 
2 - Caracterização sociodemográfica da equipa de enfermagem; 
3 - Conhecimentos dos enfermeiros sobre as orientações/guidelines relativas à 
VNI; 
4 - Conhecimentos dos enfermeiros sobre a VNI. 
Estima-se que demore cerca de 10 minutos no seu preenchimento. 
Garante-se a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, que serão 
somente utilizados no contexto de investigação associado a este PIS. 
A participação no questionário é voluntária, é livre de recusar participar e tem o 
direito de desistir em qualquer momento, sem implicar qualquer tipo de 
constrangimento. 
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Secção 1 - Consentimento informado, livre e esclarecido 

Eu, enfermeiro/a do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve - Unidade de Portimão, declaro ter lido e compreendido este 
documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas. Foi-me 
garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar nesta avaliação 
de conhecimentos sem ter de dar qualquer tipo de justificação. Desta forma, aceito 
participar neste questionário e permito a utilização dos dados que de forma 
voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação 
de acordo com as garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas 
pela investigadora * 

 Sim 

 Não 

 

Secção 2 - Caracterização sociodemográfica da equipa de enfermagem 

Género * 

 Masculino 
 Feminino 

Idade * 

 20 - 30 anos 

 31 - 40 anos 

 41 - 50 anos 

 > 50 anos 

Experiência profissional * 

 0 - 5 anos 

 6 - 10 anos 

 11 - 15 anos 

 16 - 20 anos 

 > 20 anos 
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Experiência profissional no Serviço de Urgência * 

 0 - 5 anos 
 6 - 10 anos 
 11 - 15 anos 
 16 - 20 anos 
 > 20 anos 

Habilitações académicas * 

 Licenciatura 
 Pós-Graduação 
 Especialidade 
 Mestrado 
 Doutoramento 

 

Secção 3 - Conhecimentos dos enfermeiros sobre as orientações/guidelines 
relativas à VNI 

Possui formação específica na área da VNI? * 

 Sim 
 Não 

Conhece a norma de procedimentos de enfermagem relativa ao doente submetido a 
VNI em vigor no CHUA? * 

 Sim 
 Não 

Conhece as orientações/guidelines relativas à VNI emitidas por alguma destas 
entidades: Agency for Clinical Innovation, a British Thoracic Society/Intensive Care 
Society ou European Respiratory Society/American Thoracic Society? * 

 Sim 
 Não 
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Tem conhecimento das recomendações relativas à VNI em contexto da pandemia 
COVID-19 emitidas pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e pela Sociedade 
Portuguesa de Cuidados Intensivos? * 

 Sim 
 Não 

Considera que o tema selecionado é pertinente para o exercício da sua profissão 
no SU do CHUA? * 

 Sim 
 Não 

 

Secção 4 - Conhecimentos dos enfermeiros sobre a VNI 

A VNI está indicada no desmame de ventilação mecânica invasiva (VMI) em utentes 
com insuficiência respiratória hipoxémica (tipo I) 

 Verdadeiro 
 Falso 

Paragem cardiorrespiratória e deformações faciais graves constituem 
contraindicações absolutas 

 Verdadeiro 
 Falso 

Contribui para a redução dos riscos e complicações associados à VMI 

 Verdadeiro 
 Falso 

Aumenta o risco de desenvolvimento de alterações cutâneas (eritema, úlceras de 
pressão), com maior incidência na região frontal 

 Verdadeiro 
 Falso 

As interfaces nasais não estão indicadas na insuficiência respiratória aguda (IRA) 

 Verdadeiro 
 Falso 
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Antes da implementação da técnica, devem ser sempre garantidos valores de SpO2 
entre 94-98% em contexto de IRA, independentemente da tipologia apresentada 

 Verdadeiro 
 Falso 

Os apósitos hidrocolóides só devem ser colocados se o utente apresentar alterações 
cutâneas nas zonas de contacto com a interface, devido ao seu elevado custo 

 Verdadeiro 
 Falso 

Em contexto pandémico COVID-19 devem ser sempre implementadas medidas 
adicionais na montagem do circuito protetor de aerossolização (utilização de 
máscaras não ventiladas, por exemplo), independentemente da confirmação da 
infeção por SARS-Cov-2 

 Verdadeiro 
 Falso 

A VNI é considerada o tratamento de primeira linha em utentes com COVID-19 

 Verdadeiro 
 Falso 

 

Obrigada pela sua colaboração 
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Apêndice XVI – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
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Principais atividades 

2021 

Mês/Semana de estágio 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Isolam
ento profilático 

A
ssistência a fam

iliares 
14 15 16  

Estágio no SU                 

Definição do projeto de 
estágio 

                

Pesquisa bibliográfica                 

Reuniões/Entrevistas 
não estruturadas com 

a Professora 
Orientadora, equipa 

multidisciplinar do SU 
e Enfº Chefe do 

DUECI 

Sempre que necessário e oportuno 

 

Pesquisa junto da 
equipa sobre temas 

pertinentes a 
desenvolver no 
PIS/estudo de 
investigação 

                

Planeamento do PIS                 

Elaboração e reunião 
dos documentos 

necessários ao pedido 
de autorização para 
implementação do 

PIS/estudo de 
investigação 

                

Entrega dos 
documentos 

necessários ao pedido 
de autorização para 
implementação do 

PIS/estudo de 
investigação ao CA e 

CES 

                

Elaboração da 
proposta de revisão da 

NH 

                

Autorização para 
implementação do 

PIS/estudo de 
investigação (CES) 

                

Elaboração do 
documento digital a 

incluir na pasta 
partilhada da SE 

                

Elaboração da AF                 

Autorização para 
implementação do 

PIS/estudo de 
investigação (CA) 

                

Construção e 
disponibilização do 

instrumento de recolha 
de dados 

                

Realização da AF                 

Avaliação final                 
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Apêndice XVII – Resumo do artigo científico «Prevenção de úlceras de pressão na 
pessoa submetida a ventilação não invasiva» 
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RESUMO 
A ventilação não invasiva consiste num tratamento eficaz para a insuficiência 

respiratória de várias etiologias, no entanto, origina frequentemente efeitos adversos 

e complicações, nomeadamente úlceras de pressão nasais. 

Essas lesões têm sido alvo de estudos de investigação numa tentativa de identificar 

interfaces e intervenções que permitam a sua prevenção e um consequente sucesso 

na realização da referida técnica ventilatória. 

Objetivo: Analisar a evidência científica mais recente relativa às úlceras de pressão 

resultantes da ventilação não invasiva e identificar as intervenções que permitem a 

sua prevenção. 

Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura através do motor de busca 

EBSCO e das bases de dados Academic Search Complete, Business Source 

Complete, CINAHL Complete, Complementary Index, Directory of Open Access 

Journals, MEDLINE Complete PubMed e SPORTDiscus. Optou-se por estudos 

originais, analisados por pares, com acesso ao texto integral, publicados entre janeiro 

de 2018 e julho de 2021 e escritos em língua portuguesa e inglesa.  

Resultados: Após a análise dos estudos, foram identificadas como principais 

intervenções a aplicação de barreiras protetoras nos locais de maior contacto com a 

interface, a avaliação frequente da pele, as estratégias que permitem a redução ou a 

redistribuição de pressão causada pelos dispositivos, a identificação de fatores de 

risco associados ao utente, a formação dos profissionais de saúde que prestam 

cuidados diretos a este utentes, a seleção correta da interface e a implementação de 

protocolos que permitam prevenir ou reduzir a incidência do tipo de úlceras analisado. 

Conclusão: A presente revisão permitiu concluir que as úlceras de pressão 

associadas à ventilação não invasiva podem ser evitadas se forem prestados 

cuidados profiláticos adequados e personalizados por enfermeiros com 

conhecimentos e experiência nesta área. 

Descritores: Prevenção; Úlceras de pressão; Ventilação não invasiva. 
 

 

 

 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&bquery=(+%26quot%3bpreven%26%23231%3b%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bprevention%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3b%26%23250%3blceras+de+press%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bpressure+ulcers%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3bventila%26%23231%3b%26%23227%3bo+n%26%23227%3bo+invasiva%26quot%3b+OR+%26quot%3bVNI%26quot%3b+OR+%26quot%3bnon+invasive+ventilation%26quot%3b+OR+%26quot%3bNIV%26quot%3b+)+NOT+(+%26quot%3bcrian%26%23231%3ba%26quot%3b+OR+%26quot%3brec%26%23233%3bm+nascido%26quot%3b+OR+%26quot%3bchlildren%26quot%3b+OR+%26quot%3bnewborn%26quot%3b+)&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=DT1&clv2=201801-202112&lang=pt-pt&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=ns000489&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&bquery=(+%26quot%3bpreven%26%23231%3b%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bprevention%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3b%26%23250%3blceras+de+press%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bpressure+ulcers%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3bventila%26%23231%3b%26%23227%3bo+n%26%23227%3bo+invasiva%26quot%3b+OR+%26quot%3bVNI%26quot%3b+OR+%26quot%3bnon+invasive+ventilation%26quot%3b+OR+%26quot%3bNIV%26quot%3b+)+NOT+(+%26quot%3bcrian%26%23231%3ba%26quot%3b+OR+%26quot%3brec%26%23233%3bm+nascido%26quot%3b+OR+%26quot%3bchlildren%26quot%3b+OR+%26quot%3bnewborn%26quot%3b+)&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=DT1&clv2=201801-202112&lang=pt-pt&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=ns000489&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&bquery=(+%26quot%3bpreven%26%23231%3b%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bprevention%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3b%26%23250%3blceras+de+press%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bpressure+ulcers%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3bventila%26%23231%3b%26%23227%3bo+n%26%23227%3bo+invasiva%26quot%3b+OR+%26quot%3bVNI%26quot%3b+OR+%26quot%3bnon+invasive+ventilation%26quot%3b+OR+%26quot%3bNIV%26quot%3b+)+NOT+(+%26quot%3bcrian%26%23231%3ba%26quot%3b+OR+%26quot%3brec%26%23233%3bm+nascido%26quot%3b+OR+%26quot%3bchlildren%26quot%3b+OR+%26quot%3bnewborn%26quot%3b+)&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=DT1&clv2=201801-202112&lang=pt-pt&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=ns000489&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&bquery=(+%26quot%3bpreven%26%23231%3b%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bprevention%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3b%26%23250%3blceras+de+press%26%23227%3bo%26quot%3b+OR+%26quot%3bpressure+ulcers%26quot%3b+)+AND+(+%26quot%3bventila%26%23231%3b%26%23227%3bo+n%26%23227%3bo+invasiva%26quot%3b+OR+%26quot%3bVNI%26quot%3b+OR+%26quot%3bnon+invasive+ventilation%26quot%3b+OR+%26quot%3bNIV%26quot%3b+)+NOT+(+%26quot%3bcrian%26%23231%3ba%26quot%3b+OR+%26quot%3brec%26%23233%3bm+nascido%26quot%3b+OR+%26quot%3bchlildren%26quot%3b+OR+%26quot%3bnewborn%26quot%3b+)&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=DT1&clv2=201801-202112&lang=pt-pt&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=ns000489&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(+%22preven%c3%a7%c3%a3o%22+OR+%22prevention%22+)+AND+(+%22%c3%balceras+de+press%c3%a3o%22+OR+%22pressure+ulcers%22+)+AND+(+%22ventila%c3%a7%c3%a3o+n%c3%a3o+invasiva%22+OR+%22VNI%22+OR+%22non+invasive+ventilation%22+OR+%22NIV%22+)+NOT+(+%22crian%c3%a7a%22+OR+%22rec%c3%a9m+nascido%22+OR+%22chlildren%22+OR+%22newborn%22+)#_blank
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ANEXOS 
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Anexo I – Circular informativa relativa à criação de SO e integração da UIDA no CH 
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Anexo II – Esquema terapêutico da SLC 
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Fonte: Yakoub-Agha et al. (2020) 
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Anexo III – Esquema terapêutico da SNACI 
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Fonte: Yakoub-Agha et al. (2020) 
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Anexo IV – Declaração da realização das atividades formativas relativas ao tema 
«Ventilação comprometida: Oxigenoterapia» 
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Anexo V – Declaração da realização das atividades formativas relativas ao tema 
«Ventilação comprometida: Ventilação não invasiva (VNI) no adulto» 
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Anexo VI – Documentos necessários ao pedido de autorização institucional para 
realização do questionário/Estudo de Investigação 
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Anexo VII – Recomendações para a elaboração do consentimento informado para 
estudos de investigação 
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Anexo VIII – Certificado da realização da atividade formativa relativa ao tema «Cuidados 
centrados na pessoa submetida a VNI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 246 

 

 

 

 



Cuidados centrados na pessoa em situação crítica submetida a ventilação não invasiva 

 
out-22 | Página 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Comprovativo de autorização para realização do questionário/Estudo de 
Investigação do CA e CES do CH 
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De: Unidade de Apoio Investigação - PTM 

Enviada: 7 de julho de 2021 22:32 

Para: 'Carla Fonseca' <carla.nazario.mail@gmail.com> 

Cc: Director Urgencia Geral - PTM <dirurg@chalgarve.min-saude.pt>; Enf. Chefe Urgencia Geral - 

PTM <ecserurg@chalgarve.min-saude.pt>; Ana Paula Carvalho Alves <ana.alves@chalgarve.min-

saude.pt>; Danielle da Silva Pina Soares <danielle.soares@chua.min-saude.pt> 

Assunto: Autorização do Estudo :“Projeto de intervenção em serviço de cuidados centrados na 

pessoa submetida a ventilação não invasiva" 

Importância: Alta 

  

Exma. Enfermeira Carla Sofia Lopes B. Nazário, 

Relativamente ao estudo supra mencionado, cumpre-me informar que o mesmo obteve o parecer 
favorável da Comissão de Ética para a Saúde, tendo sido autorizado pelo Conselho de 
Administração em 17/06/2021, nos termos propostos obrigatoriamente, a salvaguardar pelo DEII: 

1 – O DEII (Departamento de Ensino, Inovação e Investigação) deverá informar os proponentes que o 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve deve ser referido em todas as publicações, comunicações, 
posters, trabalhos, decorrentes do estudo; 

2 – Devem ser informados os proponentes que deverão comunicar ao DEII (Departamento de Ensino, 

Inovação e Investigação) todos os trabalhos, comunicações, posters, apresentações, decorrentes do 

estudo. 

Com os melhores cumprimentos, 

Paula Mangualde 

Secretariado 

Departamento de Ensino, Inovação e Investigação 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

www.chualgarve.min-saude.pt 

Sítio do Poço Seco | 8500-338 Portimão | Portugal 

Tel. 282 450 300 | Ext. 35 517/35 518 
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FW: Autorização do Estudo :“Projeto de intervenção em serviço de 
cuidados centrados na pessoa submetida a ventilação não invasiva" 
Caixa de entrada 

 

Unidade de Apoio Investigação - PTM <uai.ptm@chalgarve.min-saude.pt> 
 

  
 

 para mim 

 
 

Bom dia Sra. Enfermeira Carla Nazário,  

  

Para os devidos efeitos reencaminho email. 

Acrescento que a data de parecer da CES é de 25/05/2021. 

  

Solicito confirmação de receção de email. 

Com os melhores cumprimentos, 

Paula Mangualde 

Secretariado 

Departamento de Ensino, Inovação e Investigação 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

www.chualgarve.min-saude.pt 

Sítio do Poço Seco | 8500-338 Portimão | Portugal 

Tel. 282 450 300 | Ext. 35 517/35 518 
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