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MENSAGEM DA BASTONÁRIA  
 

Este livro de resumos do V Encontro dos Enfermeiros Especialistas em 

Enfermagem Médico – Cirúrgica, sob o tema: “A Partilha da Excelência 

da Prática Clínica Especializada” é mais um passo no caminho científico 

dos Enfermeiros. O principal objectivo desta publicação é continuar o 

desenvolvimento profissional. Contribuir para a procura do 

conhecimento especializado, que favoreça o dia-a-dia de cada um 

destes profissionais de saúde, com foco na qualidade e, sobretudo, 

nas pessoas. Obrigada a todos os que dedicaram tempo e vontade a 

este projecto. A mais-valia que partilham é inestimável. 

 

Ana Rita Cavaco 

Bastonária da Ordem dos Enfermeiros  
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE ENFERMAGEM  
 

Subordinado à temática “A Partilha da Excelência da Prática Clínica 

Especializada”, realizou-se um evento deste Colégio, desta feita, o V 

Encontro dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-

Cirúrgica. 

Constituiu-se como um Encontro em que, uma vez mais, os Enfermeiros e, 

em particular, os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-

Cirúrgica acorreram de modo significativo para partilha de 

conhecimentos científicos e de experiências.  

Estou certa que este e-book, que reúne os resumos das comunicações 

orais e pósteres apresentados no Encontro, irá proporcionar mais-valias 

importantes no desenvolvimento de práticas de excelência, podendo ser 

inspirador para novos projectos de investigação e de melhoria contínua 

da qualidade de cuidados. 

Com efeito, a cada dia que passa, na crescente complexidade de 

situações de cuidados e de contextos, é requerido aos Enfermeiros 

Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica que desenvolvam uma 

prática baseada nas mais recentes evidências. 

Em boa verdade, os Enfermeiros, para que possam responder de forma 

dinâmica às necessidades em cuidados de saúde, devem ter 

ferramentas que lhes permitam o acesso à evidência científica, bem 

como, a possibilidade de participar em actividade de âmbito formativo, 

dentro das suas áreas de interesse e de intervenção, facilitadoras do 

desenvolvimento de conhecimentos. 

O desenvolvimento profissional é fundamental e determinante na 

melhoria contínua da qualidade do desempenho profissional e, 

consequentemente, dos cuidados prestados.  

A procura da melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados 

aos nossos concidadãos, é sempre um bom caminho. Contudo, não nos 

podemos esquecer que a qualidade dos cuidados não é um destino, ela 

é o caminho… 

Neste caminho, contem connosco, contamos convosco, porque... 

ninguém está sozinho! 



7 
 

Estou grata a todos os envolvidos no V Encontro dos Enfermeiros 

Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica e no e-book pelos 

contributos dados ao desenvolvimento da Enfermagem!  

 

Ana Fonseca 

Presidente do Conselho de Enfermagem 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DA MESA DO 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA  
 

Prezados Colegas 

O sucesso dos encontros que têm vindo a ser realizados pela Mesa do 

Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica é indiscutível não só pela 

aproximação entre esta Mesa do Colégio e os enfermeiros que 

representa, mas também pela criação de um espaço de partilha de 

experiências, reflexão e conhecimentos. “A Partilha da Excelência da 

Prática Clínica Especializada” foi o Objectivo central deste encontro. 

Há semelhança do ano transacto, optamos por descentralizar o local de 

realização deste evento, seleccionando a cidade de Évora, mais 

especificamente o Auditório do Colégio Espírito Santo da Universidade de 

Évora, como anfitriã.  

O programa englobou espaço para conferências, mesas temáticas, 

painéis e workshops. O avanço no conhecimento requer que o 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica desenvolva 

uma prática baseada nas mais recentes evidências científicas, orientada 

para resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, sendo também 

o líder ideal para projectos de formação, de assessoria e de investigação 

que visem potenciar e actualizar conhecimentos no desenvolvimento de 

competências dentro da sua área de especialização. No sentido de 

guardar para a posteridade um testemunho das diferentes 

comunicações e pósteres apresentados neste encontro, surgiu este e-

book. Nele estão registados os resumos enviados pelos diferentes autores. 

O nosso encontro foi complementado com momentos de convívio nos 

quais destacamos o passeio turístico pedonal pela cidade de Évora, a 

prova de vinhos e o jantar convívio entre os participantes e convidados.  
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Em todos os momentos deste encontro tivemos uma participação 

superior às nossas expectativas, o que para nós foi motivo de grande 

satisfação. 

Em nome da Comissão Organizadora do evento resta-me deixar uma 

palavra de apreço a todos os que contribuíram para tornar este encontro 

inesquecível, nomeadamente a Câmara Municipal de Évora e a Câmara 

Municipal Viana do Alentejo, a Herdade da Ervideira, os Escuteiros de 

Évora e a Associação dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica. 

 

Catarina Lobão 

Presidente da Mesa do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica  
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TÍTULO: MITOS E EVIDÊNCIAS NA 

ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS POR 

SERINGA INFUSORA 

AUTORES: Jorge Miguel Baião Pereira 
 
 

Introdução 

Na prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, o enfermeiro recorre com 

frequência à administração de fármacos por seringa infusora. O modo como esta é 

utilizada está longe de ser consensual. Enquanto alguns enfermeiros defendem não existir 

uma velocidade mínima de infusão através de seringa infusora, outros defendem ser 

obrigatório conectar um sistema com soro em curso para garantir a manutenção de uma 

velocidade mínima de infusão, quer seja através de cateter venoso periférico ou central. 

Contudo, mesmo neste grupo de enfermeiros a velocidade mínima não é consensual.  

 

Objectivo 

Compreender qual a prática cientificamente mais correcta na administração de fármacos 

por seringa infusora;  

Identificar os principais riscos associados à utilização incorrecta; Desconstruir mitos com 

base em evidências.  

 

Metodologia 

Estudo experimental, realizado a várias seringas B-Braun Perfusor® Compact do SU do 

HJJF, às quais foram realizados testes definidos num protocolo experimental. Contámos 

ainda com uma reunião com representantes da Braun e com um esclarecimento da Ordem 

dos Enfermeiros.  

 

Resultados 

A seringa infusora exerce uma pressão mínima de 130mmHg. Um soro de 1000ml 

elevado 1,5m acima do local de infusão exerce uma pressão de 110mmHg. A utilização 

de prolongadores adequados permite um alarme mais precoce. A não utilização de bomba 

infusora, quando a seringa infusora está conectada a um sistema com soro, pode inactivar 

a capacidade de alarme da seringa.  
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Discussão  

Os resultados obtidos podem ser aplicados em cateteres periféricos e centrais, uma vez 

que vários autores apontam para pressões venosa centrais e periféricas semelhantes.  

 

Conclusões/ Recomendações 

A seringa infusora deverá ser conectada directamente ao cateter ou a outra seringa 

infusora, através de prolongadores adequados. Não existe uma velocidade mínima de 

infusão, uma vez que a seringa exerce uma pressão superior à venosa. A conexão de um 

soro pela mesma via através de torneira, obriga à utilização de uma bomba infusora. 

 

Referências Bibliográficas 

 Braun. (s.d.). Perfusor compact – service manual. Consultado em: 2016, Julho 

16. Disponível em: 

http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/Documents/infusion_pump

s/service_manuals/B.Braun_Perfusor_Compact_-_Service_manual.pdf  

 Hoftman, N., Braunfeld, M., Hoftman, G., & Mahajan, A. (2006). Peripheral 

venous pressure as a predictor of central venous pressure during orthotopic liver 

transplantation. Journal Of Clinical Anesthesia, 18 (4), 251-255 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA ECMO VA COMO 

PONTE PARA TRANSPLANTE CARDÍACO 

E AS SUAS IMPLICAÇÕES NOS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: ESTUDO 

DE CASO 
 

AUTORES: António José Santos Ferreira 
 

 

Introdução 

A ECMO (Extracorporal Membrane Oxigenation) emergiu da tecnologia usada em 

cirurgia cardíaca e está inerente ao Bypass Cardiopulmonar para circulação extracorporal. 

É uma técnica que consiste no suporte da função cardíaca e/ou pulmonar através, 

habitualmente, de canulação extratorácica. Quando o objectivo é o suporte da função 

cardíaca como ponte para o transplante cardíaco, realiza-se a drenagem do sangue venoso 

por um circuito de circulação extracorporal através de uma veia profunda e, 

posteriormente, o sangue oxigenado é reinfundido numa artéria de grande calibre. 

 

Objectivo 

Compreender a complexidade do cuidar da pessoa com necessidade de ECMO VA e as 

suas implicações nos cuidados de enfermagem. 

 

Metodologia 

Realizada a análise de um caso clínico. Efectuada recolha de informação utilizando o 

processo clínico do doente e os suportes de informação em uso no Serviço de Cirurgia 

Cardiotorácica do CHUC. 

 

Resultados 

Doente de 44 anos, do sexo masculino, com o diagnóstico médico de Miocardiopatia 

Dilatada. Por descompensação da Insuficiência Cardíaca foi admitido na UCI da CCT 

para colocação em ECMO. 

Realizada canulação venoarterial. Melhoria hemodinâmica nas primeiras horas. Entre 

outros diagnósticos de enfermagem, o risco de infeção, o risco de úlcera de pressão, a 
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termorregulação, o risco de hemorragia, a perfusão dos tecidos e a oxigenação 

comprometidas, os deficits nos autocuidados e a presença de ansiedade no doente e 

família, foram aqueles que mereceram uma preocupação acrescida da equipa de 

enfermagem, levando à implementação de intervenções que fossem ao encontro das 

necessidades diagnosticadas. 

 

Conclusões/Recomendações 

Perante um doente crítico altamente dependente de dispositivos complexos de suporte 

avançado de vida, num contexto em que a equipa de enfermagem tem um papel activo no 

processo de cuidar e numa vigilância constante na detecção de necessidades e 

implementação de cuidados, torna-se fundamental reflectir sobre os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem com o objectivo de recuperar e devolver a autonomia do 

doente. 

A utilização da ECMO para suporte hemodinâmico e/ou ventilatório em doentes com 

insuficiência cardíaca avançada e em fase terminal foi possível nesta situação que, teve 

um desfecho favorável culminando com a alta do doente. A equipa de enfermagem 

demonstrou estar preparada para dar resposta às necessidades da pessoa e família numa 

situação muito crítica, no entanto, é necessário manter uma atitude de formação, 

autoformação e investigação na perspectiva de melhoria contínua das práticas de 

enfermagem numa área, que em Portugal, é muito recente e restrita a um pequeno número 

de centros e profissionais. 

 

Referências Bibliográficas 

 Mossadegh, C., & Combes, A. (2017). Nursing Care and ECMO. Switzerland: 

Springer. 

 Costa, L., Hora, M., Araujo, E., & Pedreira, L. (maio/ago de 2011). Cuidado de 

Enfermagem a uma paciente em uso da ECMO. Revista Baiana de Enfermagem, 

pp. 209-220. 

 Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). https://www.elso.org.  

Acedido em Dez. 2017. 
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TÍTULO: CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO 

DA PESSOA TRANSPLANTADA AO 

CORAÇÃO (Publicação Premiada)  

 

AUTORES: António José Santos Ferreira 
 

 

Introdução 

A pessoa transplantada ao coração é reconhecida como sendo portadora de uma doença 

crónica. O indivíduo, a família e a própria sociedade em que está inserido, deverão estar 

munidos de ferramentas, que permitam ao indivíduo ser agente do seu próprio cuidado 

(self-care). 

Os doentes com insuficiência cardíaca, face a uma variedade de sintomas, principalmente 

a falta de ar e o cansaço, desenvolvem estratégias para enfrentar essas dificuldades, sendo 

a diminuição da actividade física a mais comum. Esta resposta à doença tem repercussões 

significativas nos seus hábitos de vida e na realização do autocuidado. Deste modo, não 

têm uma estratégia pró-ativa de forma a manter ou a melhorar a performance cardíaca 

(Mendes, Bastos e Paiva, 2010). Estes autores afirmam ainda que, os doentes com 

insuficiência cardíaca apresentam baixo nível de preparação e conhecimento para lidarem 

com as dificuldades da doença. Dependem dos profissionais para o controlo dos sinais e 

sintomas e, por isso, sobreutilizam os serviços de saúde, vivem situações de dependência 

dos familiares e estes, tendem a substituí-los nas actividades de autocuidado.  

Apesar da orientação para o autocuidado realizado pelo enfermeiro e da envolvência da 

família na sua realização, Stolf e Sadala (2006) lembram que mesmo depois do 

transplante, podem continuar a persistir sentimentos de sofrimento e insegurança. Os 

doentes podem continuar a viver em constante ansiedade relacionada com a cirurgia a que 

foram submetidos, com o próprio tratamento imunossupressor que têm de realizar 

diariamente e com os seus efeitos secundários, com a necessidade de seguirem 

rigorosamente uma dieta e com as mudanças no estilo de vida que lhes são 

frequentemente lembradas, com a dependência para sempre em relação ao hospital e à 

equipa de saúde, enfim, com a luta pela vida que continuamente têm que cumprir. 

 

Objectivo 

Descrever a capacidade de autocuidado do indivíduo transplantado há mais de seis 

meses e analisar a correlação existente com as características sociodemográficas e 

clínicas da amostra. 
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Metodologia 

Com a elaboração deste estudo pretendeu-se conhecer a capacidade de autocuidado da 

pessoa que vive com um transplante de coração há mais de seis meses, tendo como 

finalidade primordial, melhorar a capacidade de resposta e adequá-la às necessidades dos 

utentes. Com este propósito, formulámos a seguinte questão de investigação: “Qual a 

capacidade para o autocuidado e de que forma é que esta se relaciona com as 

características sociodemográficas do indivíduo transplantado ao coração?”.  

Foi formulada a seguinte hipótese de investigação: “Existe relação entre a capacidade de 

autocuidado e as características sociodemográficas e clínicas do indivíduo transplantado 

ao coração”.  

Neste contexto, podemos referir que se trata de um estudo quantitativo, transversal e 

descritivo-correlacional. 

A população alvo do estudo foi constituída pelos doentes submetidos a transplante 

cardíaco há mais de seis meses, seguidos na consulta de transplantação cardíaca após a 

realização da cirurgia num centro de cirurgia cardiotorácica de um hospital universitário. 

A amostra de 62 indivíduos foi do tipo não probabilístico e acidental de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: ser transplantado ao coração há mais de seis meses; não 

possuir no momento qualquer tipo de doença grave que possa afectar a sua capacidade 

cognitiva; frequentar a consulta de acompanhamento após o transplante; ter idade 

superior a 18 anos à data da aplicação dos questionários; compreender e assinar o 

consentimento informado. 

A recolha de dados foi realizada pela aplicação de um questionário e pela análise 

documental dos processos clínicos. Assim, depois de realizado um pré-teste, o 

instrumento de colheita de dados foi constituído por: um questionário para caracterização 

sociodemográfica da amostra; um guia para colheita de dados do processo clínico; Escala 

de Capacidade de Autocuidado (ECA; Baquedano, 2008). 

O tratamento e a análise dos dados foi realizado recorrendo ao programa estatístico SPSS 

e considerámos um nível de significância de 5% (α=0.05). 

Foi obtido o parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde da instituição onde foi 

realizado o estudo. A todos os participantes foi explicado os objectivos do trabalho e o 

método de recolha de dados, assim como, o direito de desistir do estudo a qualquer 

momento, sendo a sua participação, voluntária. Todos os indivíduos abordados, não 

excluídos pelos critérios de inclusão já mencionados, aceitaram preencher o questionário 

e assinar o consentimento informado. 

 

Resultados  

Relativamente à caracterização sociodemográfica, a amostra era constituída por 83,9% 

de homens e 16,1% de mulheres, com uma média de idades de 57,45 anos (desvio padrão 

de 11,4 anos), variando entre os 26 e os 73 anos. A maior parte dos indivíduos era casada 

ou vivia em união de facto (80,6%) e 19,4% não tinha companheiro(a) (solteiro, viúvo ou 

divorciado). A maioria dos doentes transplantados eram residentes em zonas urbanas 
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(68%) e 57% dos indivíduos procediam da zona centro do país. Em relação ao nível de 

instrução, 43,5% tem a instrução primária e a maioria (67,7%) encontrava-se na situação 

de reformado. 

No que diz respeito à caracterização clínica da amostra, 27,4% dos indivíduos foi 

transplantado há mais de 5 anos, os que têm entre um e dois anos após o transplante, têm 

a mesma representactividade (27,4%) e os que foram transplantados há menos de um ano 

e há mais de seis meses representam 12,9% da amostra. Verificou-se que metade dos 

indivíduos apresentava valores de colesterol superiores a 200 mg/dl (valor considerado 

como critério de hipercolesterolemia segundo Costa et al., 2003), 22,6% tinha 

hiperglicemia e 21,0% apresentava hipertensão arterial. Do grupo de indivíduos que 

apresentava hipertensão arterial (21,0%), 76,9% tinha valores que se enquadram no 

estadio 1 e 23,1% no estadio 2 da hipertensão arterial (classificação adoptada pela 

Direcção Geral da Saúde, 2004). 

Em relação aos hábitos tabágicos, existe apenas um indivíduo (1,6%) que refere ter 

voltado a fumar depois da realização do transplante cardíaco. 

A maioria (64,5%) refere praticar uma actividade física, sendo a caminhada a actividade 

que mais vezes é referenciada. O tempo que é dedicado à actividade física situa-se, na 

maioria, entre os trinta e os sessenta minutos por dia, cinco ou mais vezes por semana. Os 

indivíduos que não praticam actividade física de uma forma regular (35,5%), apontam a 

falta de vontade e a falta de tempo como os principais motivos para não praticarem. 

Segundo Baquedano (2008), a Escala de Capacidade de Autocuidado faz uma abordagem 

às necessidades do tipo universal, tais como: alimentação, eliminação, actividade física, 

sono e repouso, interação social, prevenção de riscos para a saúde, promoção do 

funcionamento e desenvolvimento humano, necessidades relacionadas com o estado de 

saúde da pessoa e do seu tratamento, monitorização de sinais e sintomas relacionados 

com a sua saúde, adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, entre outras.  

Os valores da ECA podem variar entre 0 e 75 pontos, sendo que, a valores mais altos 

corresponde maior capacidade de autocuidado. Na nossa amostra verificámos que o valor 

mínimo encontrado foi 39 e o máximo 75, com uma média de 63,18 e um desvio padrão 

de 1,0. Pela categorização proposta por Baquedano (2008), podemos referir que, a maior 

parte dos indivíduos tem muito boa capacidade de autocuidado (75,8%) e 24,2% tem boa 

capacidade de autocuidado. 

Relativamente à hipótese em estudo, “Existe relação entre a capacidade de autocuidado e 

as características sociodemográficas e clínicas do indivíduo transplantado ao coração”. A 

utilização do coeficiente de correlação de Spearman permitiu-nos perceber a existência 

de uma relação estatisticamente significativa ao nível de 0,05, entre a idade do indivíduo 

transplantado e a capacidade de autocuidado (sig. 0,038). No que diz respeito às restantes 

variáveis sociodemográficas e clínicas, os testes estatísticos utilizados não mostraram 

nem associação nem diferenças estatisticamente significativas. 
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Discussão 

As pessoas com insuficiência cardíaca grave, isto é, quando são propostas para 

realização de transplante cardíaco, segundo While et al. citados por Mendes, Bastos e 

Paiva (2010), deparam-se com obstáculos importantes no autocuidado, 

fundamentalmente com limitações físicas, falta de conhecimentos, constrangimentos 

financeiros, dificuldades de obtenção de suporte social e emocional. Experimentam 

situações de grande fragilidade no relacionamento marital e familiar, no exercício 

profissional e no desempenho social. Relativamente ao doente transplantado cardíaco, 

na pesquisa que efetuámos não encontramos estudos (nacionais ou internacionais) sobre 

a capacidade de autocuidado, para que pudéssemos de alguma forma comparar com os 

nossos resultados.  

A realização de um transplante cardíaco implica seguir um tratamento complexo até ao 

fim da vida da pessoa, com mudanças no estilo de vida que deverão ser compatíveis com 

o seu próprio conceito de qualidade de vida. 

Neste sentido, aos enfermeiros compete a utilização dos seus conhecimentos em 

enfermagem, para fazer um diagnóstico dos deficits de autocuidado da pessoa 

transplantada ao coração e, em conjunto com o indivíduo e com a sua família, 

conceptualize um plano de cuidados com as intervenções necessárias de modo a capacitá-

los para a realização do autocuidado. 

Tendo em conta a Teoria do Autocuidado de Orem, consegue-se capacitar a pessoa para 

o autocuidado, se lhe proporcionarmos informações relativas aos seus tratamentos e ao 

próprio transplante, se a instruirmos na manutenção do seu bem-estar físico (nutrição, 

actividade física, eliminação, repouso) e até no uso de técnicas de relaxamento, que 

permitam à pessoa sentimentos mais optimistas em relação à sua saúde.  

São vários os autores que constatam que a idade avançada é um factor que condiciona a 

capacidade de autocuidado, uma vez que, com o avançar da idade a pessoa vai necessitar 

muitas vezes, de terceiros para satisfazer as suas necessidades básicas. No nosso estudo 

os indivíduos com idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos, revelaram maior 

capacidade de autocuidado do que os indivíduos mais jovens e do que os mais idosos. 

Relativamente às diferenças na capacidade de autocuidado encontradas entre os vários 

grupos de indivíduos (género, estado civil e área de residência), assim como, as 

características clínicas analisadas (tempo de transplante, índice de massa corporal, 

hipercolesterolemia, hiperglicemia e hipertensão arterial), verificámos pela utilização da 

estatística inferencial não haver diferença ou associação estatisticamente significativa. 

 

Conclusões/Recomendações 

No nosso estudo verificámos que a pessoa transplantada ao coração tem boa ou muito boa 

capacidade de autocuidado na generalidade dos itens avaliados. Destacamos a facilidade 

que referem ter no acesso à informação relacionada com a sua saúde e na importância que 

manifestam pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Assim, integrado numa equipa 

multidisciplinar, o enfermeiro utiliza os conhecimentos da sua área profissional para 

identificar a capacidade de autocuidado do indivíduo e da família, que lhe permite planear 
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um conjunto de actividades que tenham como objectivo a autonomia da pessoa, tendo em 

conta a sua individualidade e os recursos que estão ao seu alcance.  

Neste sentido, as intervenções de enfermagem que incentivam o autocuidado da pessoa e 

da família devem ser cada vez mais promovidas, sendo que, os enfermeiros pelo 

conhecimento que detêm, estão numa posição central para poder dar resposta às 

necessidades da pessoa transplantada ao coração. Assim, a formação avançada dos 

enfermeiros e a investigação desenvolvida nesta área contribuem indubitavelmente para 

melhorar essa resposta. O enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

fazendo uso das ferramentas de que dispõe, pode melhorar a capacidade de autocuidado 

nas suas várias vertentes, contribuindo assim para melhorar a relação custo/benefício dos 

cuidados que presta.  

Ao contribuir para melhorar a capacidade de autocuidado, o enfermeiro estará a 

contribuir, numa primeira análise, para a redução do sofrimento e melhoraria da 

autonomia dos doentes e dos seus familiares, mas numa perspectiva mais económica, 

estará também a contribuir para a redução das necessidades de reinternamentos e da 

utilização dos serviços de saúde, em suma, estará a contribuir para reduzir os custos em 

saúde, uma necessidade cada vez mais premente nos nossos dias. 
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Introdução 

 

O transporte inter-hospitalar de doentes críticos é um ambiente de cuidados complexo e 

exigente. Neste contexto, os cuidados prestados ao doente crítico pressupõem uma 

intervenção precisa e eficaz, evitando possíveis complicações e assegurando as suas 

necessidades. O enfermeiro, enquanto elemento da equipa de transporte, deverá ser capaz 

de mobilizar um conjunto de competências necessárias, de modo a garantir cuidados de 

qualidade ao doente crítico e a segurança durante o transporte. Sendo assim, a realização 

deste estudo teve como objectivo principal construir uma proposta de perfil de 

competências do enfermeiro no transporte inter-hospitalar de doentes críticos.  

 

Objectivo 

 

 Para a consecução dos objectivos optou-se por realizar um estudo exploratório descritivo, 

desenvolvido em duas etapas. A primeira reporta à revisão da literatura, que permitiu a 

identificação de competências do enfermeiro no transporte inter-hospitalar de doentes 

críticos e a construção da versão inicial do instrumento. A segunda, à obtenção de uma 

versão de consenso, por meio do julgamento de um painel de peritos. Foi elaborado um 

instrumento com 14 competências e 59 critérios de avaliação, que foram integrados em 

nove domínios (formação e experiência, planeamento e organização, promoção da 

segurança, prestação de cuidados, trabalho de equipa e cooperação, comunicação, gestão 

de eventos críticos, melhoria contínua da qualidade e compromisso ético). Este constituiu 

a versão inicial que foi posteriormente submetida ao julgamento do painel de peritos, 

recorrendo à técnica de Delphi. Foram excluídos uma competência e quatro critérios de 

avaliação por não terem reunido os critérios de consenso. Obtiveram consenso 13 

competências e 55 critérios de avaliação integrados nos nove domínios acima referidos, 

que constituíram a versão de consenso, ou seja, a versão final da proposta de perfil de 

competências do enfermeiro no transporte inter-hospitalar de doentes críticos. 

 

Conclusões 

 

Na sequência deste estudo, sugere-se a validação deste documento e a realização de 

estudos que permitam identificar a diferença entre as competências necessárias ao 

enfermeiro no transporte inter-hospitalar de doentes críticos e as competências que esses 

mesmos enfermeiros já possuem, permitindo assim às instituições hospitalares conhecer 
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as áreas que já apresentam a qualidade exigida e detectar as áreas de possível melhoria, 

aspecto essencial para a promoção de cuidados de qualidade. Deste modo, essas 

instituições poderão garantir estratégias que permitam um desenvolvimento adequado de 

competências mais débeis ou em falta através, por exemplo, de formação específica, 

possibilitando a estes profissionais desenvolver e deter competências necessárias à 

garantia de qualidade dos cuidados prestados, com optimização dos resultados para os 

doentes. 
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Introdução 

 

A infecção urinária associada a cateter urinário é uma das mais frequentes infecções 

hospitalares e é o mais importante evento adverso associado ao uso do cateter urinário 

(“Feixe de Intervenções de Prevenção de Infecção Urinária Associada a Cateter Vesical”, 

Norma 019/2015 da DGS). A mesma norma salienta a importância da avaliação 

sistemática da possibilidade de evitar um cateterismo vesical; cumprimento de práticas 

seguras de controlo de infecção em doentes com cateterismo vesical; verificação diária 

da necessidade de manter cateter vesical. A Equipa de Enfermagem do Serviço de 

Medicina III do CHBV, preocupada com a melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

de enfermagem implementou um projecto de melhoria contínua “No desalgaliar é que 

está o ganho” que visa implementar boas práticas e monitorizar todos os doentes 

algaliados no serviço. Projecto implementado em julho de 2016 com término previsto em 

julho de 2018, segue as etapas do Guião para a Organização de Projectos de Melhoria 

Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem proposto pela Ordem dos 

Enfermeiros. 

 

Metodologia 

 

Estudo descritivo, foram analisados todos os doentes que estiveram algaliados no serviço 

de julho de 2016 a março de 2017, permitindo fazer um diagnóstico da situação e 

implementação de estratégias. 

 

Conclusões 

 

Constatamos que neste período estiveram algaliados 245 doentes, sendo que 12,7% 

chegaram algaliados ao CHBV. Relativamente aos dados sociodemográficos 57, 5% dos 

doentes são do sexo feminino, a mediana da idade dos doentes da amostra é de 81 anos e 

75% dos doentes algaliados tem mais do que 73 anos. 

As razões para a algaliação mais frequente são a retenção urinária (99 situações) e 

monitorização de diurese em doente crítico (71 situações). Relativamente ao número de 

tentativas de desalgaliação a mediana coincide com o mínimo que é de uma tentativa de 

desalgaliação, ou seja 50% dos doentes ficaram desalgaliados após a primeira tentativa.  
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Foram implementadas pelas autoras do projecto, auditoria ao processo de enfermagem 

para confirmar a razão da algaliação, bem como a avaliação diária da necessidade do 

mesmo; observação aleatória do “procedimento algaliação”; observação aleatória da 

“manutenção do dispositivo urinário”. 

O envolvimento da equipa multidisciplinar é fundamental para o sucesso do projecto, 

atualmente em 100% dos casos é registado no processo do doente a razão da algaliação e 

é feita avaliação diária da necessidade de cateterismo vesical. Os desafios predem-se com 

a temática da retenção urinária e estratégias a dotar para diminuir os casos. 
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Introdução 

 

O regresso ao domicílio do doente com necessidade de cuidados paliativos pretende-se 

que ocorra assim que a situação clínica esteja estabilizada, no entanto os estudos 

confirmam a sobrecarga e exaustão com impacto substancial nos cuidadores. 

Sabe-se hoje que é fundamental que os enfermeiros desenvolvam e/ou se envolvam em 

programas voltados para a redução da sobrecarga, aumento do apoio aos cuidadores e 

apoio face às dificuldades da família. 

Optamos por realizar uma scoping review com a seguinte questão de investigação: "Como 

preparam os enfermeiros o cuidador familiar para cuidar do doente em cuidados 

paliativos?" 

 

Objectivo  

 

O objectivo do estudo é "identificar e sistematizar, a partir da literatura recente, em que 

domínios o enfermeiro poderá intervir no cuidado ao cuidador familiar do doente em 

cuidados paliativos". 

Foram realizadas 3 pesquisas estruturadas, foram definidos os critérios de inclusão e 

exclusão e foram seleccionados a partir de um total de 62 estudos obtidos, 8 estudos que 

constituem a amostra final. 

Da análise destes estudos foi possível compreender que em todos, com a implementação 

de intervenções de enfermagem, houve mais-valias para o cuidador familiar do doente 

paliativo. 

Os domínios em que as intervenções de enfermagem tiveram maior impacto foi ao nível 

da preparação para o papel de cuidador e ao nível das alterações psicoemocionais.  

No entanto os programas de intervenção também tiveram impacto positivo ao nível da 

sobrecarga do cuidador, ao nível do processo de morrer/luto e ao nível do fortalecimento 

da relação cuidador/doente. 
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Na era da tecnologia, foi interessante analisar um estudo que evidencia que a utilização 

de uma aplicação informática para uso no telemóvel, apenas teve um impacto positivo se 

associada ao apoio de profissionais com envio de feedback às dúvidas e dados 

introduzidos. 

Conclusões 

 

Com a realização deste trabalho, concluímos que os programas de intervenção poderão 

trazer benefícios para os cuidadores ao nível do fortalecimento da relação cuidador/ 

doente, sobrecarga do cuidador, alterações psicoemocionais (stress, ansiedade, depressão, 

entre outras), preparação para o papel de cuidador e o processo de morrer.  

A qualidade de vida do cuidador constitui um foco de intervenção de enfermagem que 

influencia só por si o doente. A constante reflexão sobre estas temáticas em parceria com 

a investigação ajuda na criação de estratégias (por exemplo programas de intervenção) 

com vista à satisfação das necessidades dos cuidadores e, consequentemente dos seus 

familiares. 
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Introdução 

 

A população mundial e nacional tem assistido a uma crescente incidência do cancro do 

cólon e recto, o que implica o desenvolvimento de intervenções eficazes para o 

tratamento/ alívio dos sintomas que a doença numa fase avançada provoca, sobretudo a 

dor. 

A dor crónica, traduz-se numa experiência negativa, contínua e persistente que afecta 

toda a pessoa e o seu conforto, daí a importância de se ter uma abordagem da dor 

holística, que inclua, para além da medicação, medidas não-farmacológicas, como a 

massagem terapêutica, que pode ser decidida autonomamente pelo enfermeiro como 

intervenção para o alívio da dor. 

 

Objectivo 

 

O cancro do colon e recto é a patologia que ocupa o 1º lugar de internamentos num 

serviço de cirurgia no distrito de Lisboa, e a causa de internamento numa fase avançada 

da doença deve-se à dor não controlada, o que o constitui a problemática do estudo. 

Delineou-se um projecto segundo a metodologia de projecto e a teoria do conforto 

Katherine Kolcaba, com o objectivo de promover os cuidados de enfermagem ao doente 

com neoplasia do cólon e recto, optimizando a intervenção da equipa de enfermagem, 

particularmente introduzindo de forma regular e sistemática a massagem terapêutica 

como estratégia não-farmacológica no alívio da dor e aumento do conforto. 

 

O projecto aplicou-se em 3 locais: 2 serviços de cirurgia e 1 unidade de cuidados 

paliativos no distrito de Lisboa. Realizou-se planos de cuidados de enfermagem com 

massagem terapêutica a 18 doentes oncológicos. Avaliou-se a intensidade da dor e do 

conforto através do uso da escala numérica e da ESAS, antes e depois da massagem. 

 

Conclusões 

 

Constatou-se que a dor em média após a massagem terapêutica é reduzida 2,8 pontos, o 

conforto sobe em média 3,6 pontos e as pessoas avaliam a experiência da massagem 
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como lhes dando uma sensação de bem-estar e relaxamento. Outros sinais vitais, como 

a tensão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória sofreram uma diminuição. 

Este trabalho permitiu concluir que a massagem terapêutica como estratégia não-

farmacológica de alívio de a dor é uma mais-valia na prestação de cuidados de 

enfermagem, aumentando o conforto e reduzindo a necessidade de analgesia SOS. 

Colocou-se a seguinte questão às equipas de enfermagem "O que pensa sobre a utilização 

da massagem terapêutica nos cuidados de enfermagem ao doente oncológico", e as 

respostas dos profissionais foram de encontro com os resultados obtidos neste estudo, 

permitindo concluir  que  a  massagem  terapêutica  aplicada  aos doentes com cancro 

no cólon e recto é uma mais-valia na eficácia da diminuição da dor, que esta potencia 

o relaxamento, aumenta o conforto, é uma actividade de enfermagem que traduz ganhos 

em saúde. 
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TÍTULO: A SEGURANÇA DO DOENTE 
CRÍTICO CARDÍACO NA TRANSIÇÃO DE 
CUIDADOS DO PRÉ-HOSPITALAR PARA 
O LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA. 
Autores: Maria do Céu Mendes Pinto Marques; Sílvia Manuela 
Pação Alminhas; Helena Isabel Excelente Pinto 
 
 

Introdução 

 

A transição de cuidados é parte integrante de uma organização de saúde, considerada um 

elemento fundamental na segurança do doente crítico e exige aos profissionais de saúde 

uma comunicação eficaz. A transição de cuidados de saúde, como no caso do pré-

hospitalar para o intra-hospitalar, é definida como o momento em que existe a 

transferência de responsabilidade de cuidados de saúde e de informação entre os 

prestadores de cuidados de forma a garantir a continuidade dos cuidados e a segurança 

dos mesmos e consequentemente do doente. A comunicação eficaz por parte dos 

profissionais emissores de informação deve ser precisa, completa, oportuna, sem 

ambiguidades, atempada e compreendida pelos receptores, podendo para isso ser utilizada 

uma ferramenta padronizada de comunicação em saúde, como é a mnemónica ISBAR. 

Em Portugal Continental, cerca de 33% dos doentes com Enfarte Agudo do Miocardio 

(EAM) são admitidos nas Unidades de Hemodinâmica pela Via Verde Coronária. O 

atendimento primário e encaminhamento destes doentes até aos hospitais de referência, 

permitindo um tratamento rápido e eficaz nas salas de hemodinâmica ou Unidades de 

Cuidados Intensivos Coronários, é primordial. Neste contexto, em 2016, foram 

encaminhados 657 casos de EAM através da Via Verde Coronária. A chegada de um 

doente ao laboratório de hemodinâmica por qualquer meio do pré-hospitalar presupõe a 

transmissão de informação, sendo que esta comunicação é um momento singular com 

implicações na qualidade e segurança dos cuidados ao doente. 

 

Objectivo 

 

Optimizar a comunicação na transição de cuidados de saúde do pré-hospitalar para o 

Laboratório de Hemodinâmica, recorrendo à técnica ISBAR, conducente à segurança do 

doente crítico cardíaco.  

 

Metodologia  

 

Realização de diagnóstico de situação para avaliação da comunicação entre os 

profissionais de saúde durante a transição de cuidados do pré-hospitalar para o laboratório 

de hemodinâmica e avaliação da necessidade de implementação de uma check list 
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devidamente estruturada, sob a técnica ISBAR, como instrumento facilitador da 

comunicação da informação do doente. 

 

Resultados 

 

No diagnóstico de situação verificou-se que os profissionais não consideravam existir 

uma comunicação eficaz na transição de cuidados, pelo que se construiu um documento, 

check list, em formato papel, sob os pressupostos da mnemónica ISBAR, que foi sofrendo 

alterações durante o período de implementação, com os contributos dos profissionais 

utilizadores da mesma. 

 

Conclusões/Recomendações 

 

Esta Check list torna-se uma ferramenta facilitadora da comunicação entre os 

profissionais, já que formaliza toda a informação que anteriormente era transmitida 

verbalmente, proporcionando aos profissionais a prestação de cuidados mais seguros para 

o doente. 
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TÍTULO: PROTOCOLO DE DESINSUFLAÇÃO 
DE DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO 
RADIAL (TR BAND) ABREVIADO APÓS 
PROCEDIMENTO DE CATETERISMO 
CARDÍACO 

AUTORES: Márcia Raquel Fonseca Vicente; Sílvia Manuela Pação 
Alminhas 

 

 

Introdução 

 

O cateterismo cardíaco é um meio auxiliar de diagnóstico invasivo em doentes com 

doença ou suspeita de doença coronária. Consiste na introdução de um cateter numa 

artéria, onde se visualizam as artérias coronárias através da administração de contraste 

iodado. É realizado num ambiente controlado, laboratório de hemodinâmica, que requer 

uma equipa com formação na área. A angioplastia coronária é realizada com o auxílio de 

catéter-balão que é expandido sob pressão variável, dependendo das características da 

placa, "esmagando-a" contra as paredes do vaso, desobstruindo a artéria e permitindo que 

o fluxo sanguíneo rectorne ao normal. Após a desobstrução da artéria coronária, procede-

se ao implante de uma prótese endovascular conhecida como stent, rede de metal, usado 

para manter a artéria aberta. O dispositivo de compressão radial é um dispositivo para 

assistir a hemóstase da artéria radial após um procedimento transradial, proporciona 

maior conforto para o doente e reduz a ocorrência de complicações. A desinsuflação do 

dispositivo é uma etapa importante no cuidado de enfermagem que pode reduzir riscos e 

garantir segurança ao doente e profissional, porém o tempo dispensado na assistência ao 

doente é um factor limitante. Portanto, é fundamental a utilização de um protocolo para 

padronização das condutas e otimização do tempo, uma vez que a artéria radial é a 

preferencial na abordagem ao doente submetido a cateterismo cardíaco na nossa unidade 

de hemodinâmica. 

 

Objectivo 

 

• Uniformizar as intervenções de enfermagem prestadas ao doente submetido a 

cateterismo cardíaco; 

• Reduzir as complicações pós procedimento durante a desinsuflação do dispositivo de 

compressão radial; 

• Diminuir a permanência/ansiedade do doente/família no Laboratório de Hemodinâmica. 
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Metodologia 

 

Elaboração de protocolo de dispositivo de compressão radial TR Band abreviado. 

 

Resultados 

 

O protocolo de desinsuflação de dispositivo de compressão radial abreviado foi realizado 

no âmbito de um estudo quantitativo (comparativo experimental). Realizou-se um pré-

teste: 20 doentes submetidos à desinsuflação do dispositivo de compressão radial pelo 

protocolo convencional e 20 doentes com protocolo abreviado. Em ambos os protocolos, 

foram administrados uma dose de, pelo menos, 5000UI de heparina intra-arterial ao 

doente. Após concretização da fase de pré-teste, foi implementado o protocolo abreviado 

a doentes em ambulatório. 

 

Recomendações 

 

Dinamizar o protocolo de desinsuflação do dispositivo de compressão radial TR Band 

abreviado junto dos pares que exercem funções nesta aérea e optimizar as intervenções 

do enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa/família em situação 

crítica. 
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TÍTULO: VIVÊNCIA ACADÊMICA COM O 

EXAME CLÍNICO OBJECTIVO 

ESTRUTURADO NO ENSINO DAS 

PRÁTICAS EM ENFERMAGEM 
AUTORES: Alessandra Cristina da Silva; Gilsirene Scantelbury de 

Almeida; Maria Isabel Fernades; Bruna da Silva Simões; Iago 

Orleans Pinheiro Monteiro 

 

 

Introdução 

 

O Exame Clínico objectivo Estruturado Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) 

é um método de ensino-aprendizagem destinado a avaliar as habilidades e competências 

clínicas dos acadêmicos. Estruturado em várias estações, o OSCE permite vivenciar 

situações clínicas distintas, dentre elas, a comunicação com o paciente, a anamnese, o 

exame físico, além disso, proporciona a autorreflexão dos acadêmicos acerca do seu 

desempenho teórico-prático.  

 

Objectivo 

 

Relatar a vivência acadêmica no uso do OSCE para avaliar as habilidades e competências 

clínicas no laboratório de habilidades e simulações realísticas.   

 

Método 

 

Trata-se da vivência dos acadêmicos do 6º período de enfermagem da Universidade do 

Estado do Amazonas durante a aula prática da disciplina de Enfermagem Clínica norteada 

pelo uso do OSCE, no segundo semestre de 2017.  

 

Resultados 

 

No primeiro momento, foi estruturado 03 estações que levou em consideração o número 

de professores avaliadores e acadêmicos, avaliando os seguintes aspectos: duas avaliavam 

as competências da comunicação clínica e uma avaliava a tomada de decisões em situação 

de emergência. Na estação 1, os acadêmicos foram divididos em duplas e deveriam 

abordar o paciente que apresentava um quadro clínico de diabetes mellitus alterada. Na 

estação 2, os acadêmicos deveriam orientar o paciente com hipertensão arterial quanto ao 

uso correcto da medicação e actividade física. A estação 3, fazia referência a um 
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atendimento não programado em paciente com parada cardiorrespiratória. Essa estação 

abordava uma situação de atendimento de emergência na ressuscitação cardiopulmonar. 

Cada estação teve duração de 15 minutos, sendo 2 minutos para leitura do caso, 8 minutos 

para execução da prática e 5 minutos para o feedback do professor para o acadêmico.  

 

 

Conclusão 

 

Foi possível observar que durante a experiência com a modalidade OSCE, essa mostrou-

se positiva para identificação de deficiências académicas no âmbito da clínica nas práticas 

profissionais, potencializando a tomada de decisão dos alunos no cenário prático, 

preparando-os para a realidade das praticas nas diversas modalidades nos serviços de 

saúde.  

 

Recomendações 

 

Dentre algumas as aceitações do mercado na capacitação deste exame, existe grandes 

limitações a cerca de literaturas e pesquisas que corroborem com o método e os altos 

custos para a implementação do OSCE como recursos humanos, instalações, finanças, e 

renovação dos métodos de ensino. 
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TÍTULO: VIA AÉREA AVANÇADA NA 
PARAGEM CÁRDIO RESPIRATÓRIA  
PRÉ-HOSPITALAR 
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Madalena Cunha 
 
 

Introdução 

O manuseamento das vias aéreas em circunstâncias especiais tem sido sempre de grande 

importância para médicos e enfermeiros ao longo dos tempos. Hoje em dia, a ênfase é 

colocada na educação e sucesso da gestão adequada das vias aéreas usando os 

instrumentos correctos. 

Nesse sentido, torna-se fulcral conhecer as diferenças existentes na sobrevivência e nos 

outcomes neurológicos das vítimas que sofreram PCR pré-hospitalar e a quem foi 

assegurada via aérea através de um tubo endotraqueal ou de um dispositivo supraglótico. 

 

Métodos 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre estudos que avaliavam o uso de 

entubação traqueal ou colocação de dispositivos supraglóticos em vítimas que tinham 

sofrido PCR pré-hospitalar. A pesquisa foi realizada na PUBMED, EBSCO, Google 

Académico e SciELO de estudos publicados entre janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2016 

que foram depois avaliados respeitando os critérios de inclusão previamente 

estabelecidos. 

 

Resultados 

Três RCT’s preenchiam os critérios de inclusão, envolvendo 24533 participantes, sendo 

15757 do grupo que recebeu Entubação Traqueal (ET) e 8776 do grupo a quem foi 

colocado um dispositivo supraglótico (DSG). A análise dos estudos revela que a 

utilização de DSG está associada a melhores resultados que a utilização de TET em todos 

os outcomes de investigação, desde o RCE ao bom resultado neurológico à alta hospitalar. 

 

Conclusão 

Os DSG quando usados em contexto de PCR pré-hospitalar apresentam melhores 

resultados e estão associados a um melhor prognóstico que a utilização da TET a nível 

neurológico à alta hospitalar, apesar da diferença para com os TET não ser 

estatisticamente significativa. Contudo, os resultados também indicam que se os 
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profissionais que realizam a Entubação Traqueal forem profissionais treinados e 

experientes, conseguem resultados em tudo sobreponíveis aos dos DSG ou até melhores. 

 

Referências Bibliográficas  

 Amantéa, S. L., Piva, J. P., & al, e. (2003). Acesso rápido à via aérea. Jornal de 

Pediatria, S127 -S138. 

 ASA, A. S. (February de 2013). Practice Guidelines for Management of the 

difficult airway. Anesthesiology 2013, V118 - N 2, pp. 1-20. 

 ASA, A. S. (2013). Practice guidelines for management of the difficult airway: an 

updated report by the American Society of Anesthesiologists. Task force on 

Management of the difficult airway. 98;1269-77. 

 Barrios, J., & Barrios, L. K. (Julho de 2010). Anestesial, analgesia, reanimación - 

Dispositivos supraglóticos. Publicación de la sociedad de anestesiologia del 

uruguay, pp. 30-43. 

 Be Kajino, K., Iwami, T., Kitamura, T., Daya, M., Ong, M. E., Nishiuchi, T., et 

al. (2011). Comparison of supraglotic airway versus endotracheal intubation for 

the pre-hospital treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Critical Care 2011, 

15:R236, doi: 10.1186/cc10483. 

 Kheterpal, S., Martin, L., Shanks, A., & Tremper, K. (2009). Prediction and 

outcomes of impossible mask ventilation a review of 50000 anesthetics. 

Anesthesiology 110. 

 Martins, R. H., Dias, N. H., Braz, J. R., & Castilho, E. C. (2004). Complicações 

das vias aéreas relacionadas à intubação endotraqueal. Revista Brasileira 

Otorrinolaringologia, 671-677. 

 Matsumoto, T., & Carvalho, W. B. (2007). Tracheal intubation. Jornal de 

Pediatria, S83-S90. McMullan, J., Gerecht, R., Bonomo, J., Robb, R., McNally, 

B., Donnelly, J., et al. (2014). Airway management and out-of-hospital cardiac 

arrest outcome in the CARES registry. Resuscitation (2014) 

//dx.doi.org/10.1016/jresuscitation.2014.02.007. 

 Mexedo, C. (novembro 2013). Manual de anestesiologia. LIDEL. 

 Pedersoli, C. E., Dalri, M. C., Silveira, R. C., Chianca, T. C., Cyrillo, R. M., & 

Galvão, C. M. (20 de Abr-Jun de 2011). O uso da máscara laríngea pelo 

enfermeiro na ressuscitação cardiopulmonar: revisão integrativa da literatura. 

Texto contexto enfermagem, pp. 376-383. 

 Pereira, A., & Bachion, M. (2006). Atualidades em revisão sistemática de 

literatura, critérios de força e grau de recomendação de evidência. Revista Gaúcha 

Enfermagem, 27(4). 

 Pereira, D. L. (2010). Abordagem de uma via aérea dificil - Análise de um caso 

clínico. Porto. 

 Polat, R., Aydin, G. B., Ergil, J., Sayin, M., Kokulu, T., & Öztürk, I. (2014). 

Comaração da máscara laríngea i-gel com a máscara laríngea clássica em relação 

ao desempenho clínico. Revista brasileira de anestesiologia, 343-348. 

 Ramachandran, S. K., & Kumar, A. M. (Junho de 2014). Supraglottic Airway 

Devices. Respiratory Care, Vol 59, N 6, pp. 920-932. 



46 
 

 Reed, M., Dunn, M., & McKeon, D. (2005). Difficulty at intubation in the 

emergency department, Can an airway assesment score predict. 99-102. 

 Rodrigues, D., Pires, E., Gomes, V., & Araújo, I. (2015). Intubação endotraqueal 

- Um dilema na Assistência Pré-Hospitalar. Pensar Enfermagem Vol. 19, 62-75. 

 Roque, A., Bugalho, A., & Carneiro, A. V. (2007). Manual de elaboração, 

disseminação e implementação de normas de orientação clínica. Lisboa: CEMBE, 

Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência - Faculdade de Medicina 

de Lisboa. 

 Schalk, R., Byhahn, C., Fausel, F., Egner, A., Oberndörfer, D., Walcher, F., et al. 

(2010). Out -of- hospital airway management by paramedics and emergency 

physicians using laryngeal tubes. Ressuscitation, 323-326. 

 Soleimanpour, H., Gholipouri, C., Panahi, J. R., Afhami, M. R., Ghafouri, R. R., 

Golzari, S. E., et al. (2011). Role of anesthesiology curriculum in improving bag-

mask ventilation and intubation success rates of emergency medicine residents: a 

prospective descriptive study. BMC Emergency Medicine, 2-5. 

 Steward, R. D., Paris, P. M., Winter, P. M., Pelton, G. H., & Cannon, G. M. 

(2016). Field endotracheal intubation by paramedical personnel: Sucess rates and 

complications. Chest, 341-345, doi.org/10.1378/chest.85.3.341. 

 Sunde, G. A., Heltne, J. K., Lockey, D., Burns, B., Sandberg, M., & Fredriksen, 

K. (2015). Airway management by physician-staffed Helicopter Emergency 

Medical Services - a prospective, multicentre, observational study of 2327 

patients. Scand J Trauma resusc Emerg Med., 23-57. doi:10.1186/s13049-015-

0136-9. 

 Vaz, D., Fernandes, S. M., Santos, L., Santos, J., Fernandes, J. J., Bugalho, A., et 

al. (2010). Norma de Orientação Clinica Para insulinoterapia na Diabetes Mellitus 

Tipo2. Lisboa: CEMBE, Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência - 

Faculdade Medicina de Lisboa. 

 Wang, H. E., Szydlo, D., Stouffer, J. A., Lin, S., Carlson, J. N., Vaillancourt, C., 

et al. (September de 2012). Endotracheal intubation versus supraglotic airway 

insertion in out-of-hospital cardiac arrest. Ressuscitation, 83 (9), 1061 

1066/j.resuscitation.2012.05.018. 

 www.fibroanestesia.com. (25 de Abril de 2014). AirQ-SP. Intubación guiada por 

fibroscopio. Obtido em 14 de Outubro de 2016, de Youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=qEX7fMLaMDM  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEX7fMLaMDM


47 
 

TÍTULO: NEUROPROTEÇÃO NO 

TRATAMENTO DO DOENTE VÍTIMA DE 

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

AUTORES: Maria Barros Ferreira; Maria Manuela Madureira 

 

 

Introdução 

 

Pela sua incidência, taxas de mortalidade e morbilidade, o traumatismo cranioencefálico 

(TCE) constitui um problema de saúde pública (Stocchetti et al., 2015). 

Actualmente as medidas de neuroprotecção, quer farmacológicas ou não farmacológicas, 

integram a primeira linha de intervenção e prevenção de comorbilidades da pessoa vítima 

de TCE (Hayward & Hunt, 2011). 

 

Objectivo 

 

Compreender a importância da aplicação das medidas de neuroprotecção no doente adulto 

vítima de TCE. 

Identificar estratégias neuroprotetoras a implementar no doente adulto vítima de TCE. 

 

Metodologia 

 

Procedeu-se a uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os dias 8 e 11 de 

Agosto de 2017, através da pesquisa eletrónica de artigos nas bases de dados EBSCO, B-

On e PubMed. Para a elaboração da questão de investigação: Quais as medidas de 

neuroprotecção utilizadas no tratamento do doente vítima de TCE? Aplicou-se a 

estratégia PIO. Participantes: Doente crítico vítima de TCE, Intervenções: Medidas de 

Neuroproteção, “Outcomes”: Prevenção de lesão secundária.  

 

Definiram-se como critérios de inclusão: publicações entre janeiro 2007 e agosto de 2017, 

texto integral disponível, artigos em português e inglês e população adulta. Como critérios 

de exclusão: artigos cuja consulta integral não fosse facultada; população pediátrica 

Foram definidas as palavras-chave “neuroprotection” e “brain trauma injury” utilizando 

o operador booleano AND e o termo NOT, para artigos relacionados apenas com as 

medidas farmacológicas.   

 

Resultados  

 

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade foram seleccionados seis artigos para 

análise de conteúdo. 
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Os artigos analisados estão em concordância quando afirmam que as estratégias de 

neuroprotecção devem direccionar-se para a prevenção da lesão secundária e 

maximização do potencial para a recuperação neurológica.  

Das medidas de neuroprotecção identificadas destacam-se: o controlo dos valores de 

Pressão Artéria Média - deve ser > 60mmHg para garantir fluxo sanguíneo cerebral 

adequado, garantir oxigenação adequada com PaO2>60mmHg, manter normotermia, 

controlo metabólico (glicémia e lactato). Das medidas farmacológicas neuroprotectoras 

destacam-se o uso de barbitúricos, anestésicos, corticoesteróides e receptores 

antagonistas de N-metil D-Aspartato (NMDA) – responsáveis pela ativação de receptores 

inotrópicos, mediando a neurotransmissão de funções como a memória ou cognição. 

 

Conclusões/Recomendações 

 

Os estudos analisados permitem assumir que a aplicação das medidas de neuroprotecção 

nos doentes adultos vítimas de TCE pode resultar em benefícios na morbilidade e 

mortalidade. 

Evidencia-se a importância da intervenção dos enfermeiros na gestão da lesão secundária 

através da aplicação das medidas de neuroprotecção, no sentido da melhoria da qualidade 

de vida dos doentes, minimizando o impacto das sequelas, nas vítimas, nas famílias e na 

sociedade. 
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TÍTULO: ADESÃO AO AUTOCUIDADO DA 
PESSOA COM DIABETES MELLITUS  
TIPO 2   
AUTORES: Dina Isabel Lopes De Oliveira 
 
 

Em Portugal, a diabetes apresenta um impacto significativo com aumento da sua 

prevalência. Sendo esta uma doença cujo controlo depende da autogestão do regime 

terapêutico a adopção de comportamentos de autocuidado é central na redução da 

mortalidade e morbilidade.  

 

Objectivo 

 

Identificar o nível de autocuidado e conhecimentos da pessoa com diabetes mellitus tipo 

2 e analisar a relação entre os comportamentos de autocuidado da pessoa com diabetes 

mellitus tipo 2 e com o seu controlo metabólico e clínico.  

 

Metodologia 

 

Estudo descritivo-correlacional desenvolvido num Agrupamento de Centros de Saúde da 

região centro de Portugal. A amostra foi constituída por 81 pessoas com diabetes mellitus 

tipo 2, e os dados foram colhidos no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

Resultados  

 

Verificou-se que relativamente aos conhecimentos acerca da DM2 a amostra apresenta 

melhores conhecimentos acerca da alimentação e piores conhecimentos acerca dos 

sintomas de hipo e hiperglicemia. Relativamente à adesão ao autocuidado, verificamos 

que os inquiridos apresentam maior taxa de adesão no que diz respeito aos cuidados com 

a alimentação específica, e o autocuidado que apresenta menos adesão é o exercício físico. 

Verificou-se existir uma relação estatisticamente significativa, para a amostra em estudo, 

entre a idade e a adesão ao autocuidado; entre as habilitações literárias e a adesão ao 

autocuidado e, finalmente, entre a satisfação com os cuidados de enfermagem e a adesão 

ao autocuidado. 

 

Conclusão  

 

Através deste estudo, alcançou-se um conhecimento mais aprofundado da amostra, 

permitindo traçar estratégias ou desenvolver programas de educação contínuos voltados 

para o cuidado holístico à pessoa com DM2, visando desenvolver uma qualidade de vida 
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satisfatória e prevenir complicações, através de orientações com apoio de equipas 

multidisciplinares.  
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TÍTULO: A COMUNICAÇÃO NA TRANSIÇÃO 
DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
(Publicação Premiada) 

AUTORES: Patrícia Balão; Margarida Froufe; Rui Félix; Maria 
Manuela Madureira; Isabel Cristina Rabiais 
 
 

Introdução 

 

A qualidade dos cuidados de enfermagem enquadrada numa cultura de segurança surge 

vinculada a uma comunicação adequada, pelo que se torna essencial que todos os 

intervenientes do processo comunicativo entendam a sua verdadeira importância. É uma 

responsabilidade profissional dos enfermeiros nas organizações e às organizações por si, 

desenvolverem esforços com o intuito de proporcionar condições para um exercício 

profissional de qualidade. Entenda-se, enquanto conceito, qualidade como “fazer 

progressivamente e de forma contínua o melhor que for possível, com as condições 

existentes e tendo por base uma filosofia de análise do desempenho fundamentada em 

informação viável” (Pereira, 2007, p.85).  

 

Os enfermeiros são determinantes para as iniciativas de segurança e por todos os aspectos 

referentes aos movimentos de segurança no contexto de saúde; o que confirma a 

responsabilidade e o compromisso que a profissão assume sobre esta questão e a 

consequentemente repercussão na qualidade em saúde. O Enfermeiro Especialista, 

enquanto elemento diferenciado da equipa de saúde, deve assumir-se como dinamizador 

no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área do 

domínio da qualidade, empenhar-se no desenvolvimento de protocolos e projectos que 

construam práticas seguras, apostando na educação e desenvolvimento de competências 

de comunicação das equipas, promovendo assim práticas de cuidados éticas e um 

ambiente terapêutico seguro (OE, 2010).  

 

Objectivo 

 

Identificar, no grupo profissional de enfermagem, quais os problemas de comunicação 

associados à transição dos cuidados. 

 

Metodologia 

 

Conduzimos uma revisão de todos os artigos científicos (estudos qualitativos/ 

quantitativos) publicados entre 2012 e 2017 utilizando as seguintes palavras–chave: 

Patient handoff), Communication, Patient Safety, Nursing.   
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Resultados 

 

Dos 101 artigos resultantes, 9 foram considerados relevantes para a questão de 

investigação colocada. Comum a todos os estudos é a constatação que os problemas de 

comunicação têm um impacto negativo na transição dos cuidados. A falta de informação, 

a falta de tempo, as distrações/interrupções, os múltiplos métodos utilizados para as 

transferências, a variabilidade do estilo comunicacional e experiência profissional do 

emissor, a cultura de trabalho, a ausência de uma cultura de feedback e de uniformização 

da comunicação são alguns dos problemas apurados que têm influencia directa no 

processo de transferência da responsabilidade da pessoa doente.  

 

Conclusão 

 

Os problemas de comunicação durante a transição de cuidados de enfermagem são 

desafios que, numa cultura de qualidade e segurança, devem ser foco de atenção 

pormenorizada requerendo mais investigação.   
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TÍTULO: A PESSOA COM ENFARTE AGUDO 
DO MIOCÁRDIO - FACTORES 
FACILITADORES DO PROCESSO DE 
TRANSIÇÃO SAÚDE/DOENÇA 
(Publicação Premiada) 

AUTORES: Sílvia Patrícia Esteves Paiva; Maria Filomena Santos 
Mendes; Sónia Margarida Pereira Nunes  

 

 

Introdução 

 

O Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) provoca alterações significativas na qualidade de 

vida da pessoa, no seu autocuidado, na sua vida familiar, profissional e social. 

 

Objectivo 

 

Compreender o significado que as pessoas atribuem ao EAM e ao internamento numa 

Unidade Cuidados Intensivos Coronária; identificar as suas preocupações e necessidades; 

perceber as vivências relativamente à preparação para o regresso a casa; perceber as 

alterações provocadas pelo EAM na vida destas pessoas. 

 

Metodologia 

 

Estudo qualitativo de abordagem fenomenológica, com recurso ao modelo de análise de 

Giorgi. A amostra foi intencional e as oito entrevistas foram realizadas entre janeiro e 

maio de 2015 a pessoas submetidas a cateterismo cardíaco pós EAM e três meses após o 

procedimento. 

 

Resultados 

 

Emergem três temas relativos às vivências: do EAM, nomeadamente sintomas, 

sentimentos de choque e medo da morte; da hospitalização que foi vivida com limitações 

como a falta de informação, imobilização no leito e limitação no número de visitas e por 

outro lado a valorização dos profissionais de saúde nomeadamente a rapidez de actuação, 

competência e segurança transmitida; do regresso a casa. 

 

Conclusão 

 

O EAM é um acontecimento marcante, todos os participantes referiram modificação de 

comportamentos de risco, o que denota um processo de transição. 
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TÍTULO: INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE RISCO DE ADIAMENTO DO 

REGRESSO A CASA DO UTENTE COM 

ALTA HOSPITALAR – A SCOPING 

REVIEW (Publicação Premiada) 

AUTORES: Diana Modas; Elisabete Nunes 
 

 

Introdução 

 

Portugal é o país da União Europeia com a taxa de alta hospitalar mais baixa e o 3º com 

mais tempo de internamento (OCDE, 2017). Em determinadas situações após dada alta 

clínica ao utente verifica-se a sua permanência na instituição, ocorrendo um adiamento 

do regresso a casa. Este adiamento tem consequências para a saúde da pessoa, 

aumentando o risco de morbilidades e mortalidade associadas (Rambani, Okafor, 2008). 

É fundamental desenvolver estratégias resolutivas para este adiamento. Um planeamento 

do regresso a casa, identificando-se os utentes de risco, possibilita a optimização do tempo 

de internamento, prevenindo problemas a este nível (Fernandes et al., 2010). Para essa 

identificação precoce desta situação torna-se necessário a implementação de instrumentos 

de avaliação de risco, identificando-se problemas e necessidades da pessoa. 

 

Objectivo 

 

Mapear a evidência existente sobre instrumentos de avaliação de risco de adiamento do 

regresso a casa do utente com alta hospitalar.  

 

Metodologia 

 

Efectuada revisão da literatura do tipo scoping review. Definiu-se como questão de 

revisão: quais os instrumentos de avaliação para identificação de utentes com risco de 

adiamento do regresso a casa aquando da alta hospitalar, existentes? São critérios de 

inclusão estudos que abordavam instrumentos de avaliação para identificação de utentes 

com risco de adiamento do regresso a casa aquando da alta hospitalar, estudos primários 

qualitativos e quantitativos, com resumo e texto integral disponível, nos idiomas 

português, espanhol e inglês. Englobaram-se utentes de todas as faixas etárias internados 

em contexto hospitalar, em situação aguda e/ou crónica das diferentes especialidades 

médicas. Como critérios de exclusão definiram-se os artigos de opinião, anúncios 

publicitários, editoriais ou cartas ao editor. Relativamente à estratégia de pesquisa, 

pesquisou-se nas bases de dados eletrónicas da Ebscohost: Medline, Cinahl, MedicLatina, 

Cochrane Data Base of Systematic Reviews; e na PubMed, com os descritores: risk 
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management, risk assessment, health status indicators, risk adjustment, risk identification, 

risk detection, patient discharge, patient discharge summaries, transfer, discharge, 

hospital discharge, delay, length of delay; e na literatura cinzenta em repositórios, 

consultando-se as referências Bibliográficas destes documentos.  

 

Resultados 

 

Dos 164 resultados obtidos selecionaram-se 2 artigos: de Glass, et al. (1977) com um 

instrumento designado “The 4 Score” que permite identificar utentes com risco de 

prolongamento do internamento por causas sociais; e de Olsen, Wagner (2000) que 

apresentam uma metodologia interdisciplinar de prevenção da alta designada “The 

Multidisciplinary Record”, que avalia no momento da admissão diferentes parâmetros, 

designadamente o nível de autonomia para as actividades de vida diárias, definindo-se 

objectivos de intervenção.  

 

Conclusões 

 

Identificaram-se dois instrumentos que permitem a avaliação do risco de adiamento do 

regresso a casa do utente com alta hospitalar, possibilitando uma intervenção preventiva. 
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TÍTULO: CIRURGIA CARDÍACA: A PARTILHA 

DA EXCELÊNCIA DA PRÁTICA CLÍNICA 

ESPECIALIZADA 

AUTORES: Paula Matos Vieira; Hélder Silva Rego; Alberto Galamba; 
Isabel Serras; Maria Graça Pacheco 
 

 

Introdução 

 

A cirurgia cardíaca é um dos procedimentos mais assustadores para o utente/família, quer 

pela importância dada ao coração, quer pelas fantasias, medos e reacções de ansiedade e 

de depressão que provoca. Pensamos, por isso, ser pertinente o apoio psicológico 

efectivado no pré-operatório, e ao longo de todo o peri-operatório, ao utente/família a ser 

submetido a esta intervenção cirúrgica, com o intuito de diminuir as complicações no pós-

operatório. 

 

Objectivo 

 

Sensibilizar os enfermeiros para a humanização dos cuidados a prestar ao utente/família 

submetido a cirurgia cardíaca. 

 

Metodologia 

 

Estudo Qualitativo, através da análise de conteúdo. 

 

Amostra do estudo 

 

Utente/família submetido a cirurgia cardíaca (n=22). 

 

Critérios de inclusão 

 

Utente/família que aceitassem participarem no estudo; Idade superior a 50 anos; Cirurgia 

sem intercorrências. 

 

Levantamento da amostra 

 

10 de Janeiro a 30 de Junho. 

 

Instrumento de colheita de dados 

 

Entrevista semi-estruturada no peri-operatório. 
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Resultados 

 

A partir das descrições dos sujeitos do estudo, os utentes/família (n=11) que receberam 

apoio psicológico ao longo do peri-operatório, referiram sentir-se confiantes na equipa 

multidisciplinar e na sua recuperação, após receberem as informações e de falarem dos 

seus medos e receios. Verificamos que os utentes/família (n=11) que não obtiveram 

informação estavam mais ansiosos em relação à cirurgia, pós-operatório e alta. Estes 

utentes apresentaram mais dias de internamento, por reacções de ansiedade e depressivas 

no pós-operatório, do que os utentes a quem tinha sido feita a entrevista, (m=1,5 dias). 

 

Conclusão 

 

A informação ao utente/família sobre a cirurgia cardíaca a realizar parece ser importante 

na diminuição da ansiedade e de reacções depressivas no peri-operatório, pelo que, as 

solicitações constantes aos profissionais de saúde também apresentaram um decréscimo. 

 

Referências Bibliográficas  

 

 OLIVEIRA, M.F., [et al] – Rumos da Psicologia Hospitalar em Cardiologia. 

Campinas: Editora Papirus, 1995. 

 PHIPPS, W., [et al] – Enfermagem Médico – Cirúrgica: conceitos e prática 

clínica. Lisboa: Lusodidacta, Lda., Vol. I. 2003, p. 681-750. ISBN 972-8383-65-

7. 

 PORTO, C. C., [et al] – Doenças do coração: prevenção e tratamento. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p. 1049 – 1060. ISBN 85-277-0458-7.  

 VAGUEIRO, M. C. – O coração da família. Lisboa: Fundação Portuguesa de 

Cardiologia, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

TÍTULO: INTERVENÇÃO ESPECIALIZADA DE 

ENFERMAGEM À PESSOA EM 

SITUAÇÃO CRÍTICA: SUBSÍDIO PARA A 

QUALIDADE DOS CUIDADOS 

AUTORES: Marina Tagaio; Sandra Ferreira; Anabela Mendes 
 
 

Introdução 

 

A intervenção especializada de Enfermagem junto da Pessoa em Situação Crítica [PSC] 

compreende cuidados altamente qualificados, quando uma ou mais funções vitais estão 

em risco imediato (1). Qualidade em Saúde requer uma “prestação de cuidados acessíveis 

e equitativos, com um nível profissional ótimo” (Ministério da Saúde,2015,p. 13551), 

considerando os recursos disponíveis, adequando os cuidados, obtendo a adesão e 

satisfação do cliente (2).Assim, importa aferir o papel do Enfermeiro Especialista na 

promoção da qualidade dos cuidados.  

 

Objectivo 

 

Identificar no domínio da intervenção do Enfermeiro Especialista o subsídio para a 

melhoria da qualidade dos cuidados à PSC. 

 

Metodologia 

 

Elaboração de protocolo de pesquisa, definição de questão de investigação (De que forma 

a intervenção especializada de Enfermagem poderá subsidiar a qualidade dos cuidados 

prestados à PSC?) e critérios de inclusão e exclusão;Pesquisa em base de dados (CINAHL 

® e Medline ®) e literatura cinzenta; Selecção e extracção de informação e avaliação e 

análise de resultados. Palavras-chave: Quality of health care, Critical care, Nursing care, 

Nurse specialists 

  

Resultados 

 

Constatou-se que a Intervenção Especializada de Enfermagem à PSC sustenta-se no 

Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

em Pessoa em Situação Crítica (1),nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros (3) e respectivos enunciados descritivos (3,4), 

na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (2). O enfermeiro perito 

possui elevada experiência e capacidade de julgamento clínico, compreensão intuitiva e 

capacidade notável de intervenção e competência (Benner (5)). Emergiu um conceito 

resultante da pesquisa efectuada: liderança em Enfermagem, como elemento 
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determinante da qualidade dos cuidados (6), a par com as reflexões, conhecimentos 

técnicos e científicos, formação dos profissionais, desempenho e competência, integrando 

a pessoa que recebe os cuidados / família, métodos de colheita de informação sobre a 

prática e processos de avaliação e ainda aspetos políticos, económicos e organização da 

estrutura (7). 

 

Conclusões / Recomendações 

Verifica-se que sólidos padrões estão definidos para a excelência no cuidado 

especializado de enfermagem à PSC. Os enfermeiros são agentes que afectam 

directamente a qualidade dos cuidados de saúde (6), que se eleva com a intervenção do 

enfermeiro Especialista, detentor de distinta capacidade reflexiva, julgamento clínico e 

competência (5). Dos resultados obtidos destaca-se também a influência do enfermeiro 

líder na garantia da prestação de cuidados de qualidade (6). A qualidade na saúde 

constitui-se uma linha em permanente evolução e é inerente a factores de Estrutura, 

Processo e Resultados (7). 
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TÍTULO: DISPOSITIVO MECÂNICO DE 
COMPRESSÃO TORÁCICA: UMA 
SOLUÇÃO EM AMBIENTE  
PRÉ-HOSPITALAR?      
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Rabiais 
 
 

Introdução 

 

Os dispositivos mecânicos de compressão torácica podem ajudar a manter a reanimação 

cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade, reduzindo a fadiga do profissional. O LUCAS 

TM é um exemplo deste tipo de dispositivos que são mencionados nas guidelines de 

reanimação de 2015, como alternativa em situações em que a manutenção da RCP com 

compressões manuais é impraticável ou comprometa a segurança dos envolventes. 

Portugal viu a recente introdução desses dispositivos na emergência pré-hospitalar. No 

entanto, existe uma escassez de avaliações abrangentes bem conduzidas sobre esta 

problemática até ao momento. 

 

Objectivo 

 

Identificar os riscos e benefícios da utilização dos compressores automáticos externos 

(LUCAS TM) na pessoa em situação crítica vítima de Paragem Cardio-respiratória 

(PCR), comparativamente às compressões manuais. 

 

Metodologia 

 

Conduzimos uma revisão de todos os artigos publicados entre Janeiro de 2015 e Outubro 

de 2017 que relacionaram as palavras-chave "mechanical chest compression device" 

AND "cardiopulmonary resuscitation". 

 

Resultados 

 

Dos 64 artigos, 12 foram considerados relevantes para esta investigação. Três estudos 

apoiaram o papel do LUCAS TM como um dispositivo para substituir as compressões 

torácicas manuais, embora os benefícios não fossem claramente significativos. Por outro 

lado, quatro estudos encontrados demonstraram que o uso de LUCAS TM está associado 

a piores resultados. Embora vários estudos tenham mostrado melhores resultados em 

certas variáveis com compressões mecânicas, o impacto desses factores na sobrevivência 

e morbidade global da pessoa doente permanece incerto. O uso de compressores também 
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não é livre de riscos, podendo causar vários efeitos colaterais, como lesões torácicas 

anteriores, fraturas de costela e lesões de órgão. 

 

Conclusão 

 

Com base nos estudos analisados, o uso rotineiro de compressores mecânicos não 

melhora a sobrevivência da pessoa doente vítima de PCR e seu uso é restrito a situações 

especiais, nomeadamente em situações em que o número de reanimadores é limitado; em 

RCP prolongada; em PCR em hipotermia; em ambulâncias em movimento; na sala de 

angiografia; e durante a canulação para ECMO (ExtraCorporeal Membrane 

Oxygenation). 
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Introdução 

 

A pessoa em situação crítica, é segundo a OE (2010), “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”. Em Portugal, 

os últimos dados estatísticos do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-

Cardiovasculares 2015, revelam que em 2013, a percentagem de óbitos por doenças do 

aparelho circulatório em Portugal foi de 29,5%, sendo a mortalidade proporcional mais 

predominante no sexo feminino (34,7%) do que no masculino (26,3%), tendo sido o valor 

mais baixo das últimas décadas (DGS,2015). Apesar da evolução no tratamento de 

doentes com fibrilhação auricular[FA], esta arritmia continua a ser uma das principais 

causas de Acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, morte súbita e morbidade 

cardiovascular no mundo. Além disso, prevê-se que o número de doentes com FA 

aumente abruptamente nos próximos anos. (ESC,2016). O empenho do enfermeiro 

especialista, tem como objectivo minimizar o impacto negativo na pessoa em situação 

crítica, provocado pelas mudanças de ambiente forçadas pelas necessidades do processo 

de assistência de saúde. A intervenção deverá ser precisa, eficiente, em tempo útil, eficaz 

e de forma holística.  

 

Objectivo 

 

O objectivo deste trabalho centra-se na elaboração um Estudo de Caso, que recai sobre 

uma pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica 

relacionados com fibrilação auricular e ansiedade. Os objectivos específicos visam: 

 (1) aprofundar conhecimentos sobre uma utente em situação crítica nas suas diferentes 

dimensões (fisiopatologia, biopsicossocial, espiritual e cultural);  

(2) compreender os processos fisiopatológicos, biológicos e sociais da doente em estudo. 
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Metodologia 

 

Na elaboração deste trabalho é feita uma breve abordagem ao doente crítico e uma revisão 

bibliográfica acerca das fisiopatologias mais pertinentes do caso em estudo, destacando a 

Fibrilhação Auricular e todo o processo fisiopatológico envolvente. 

 

Conclusão 

 

Segundo Evli e Curuk (2017) os transtornos de ansiedade estão associados a um aumento 

das comorbidades físicas, mas o efeito sob várias doenças ainda não é completamente 

claro. A literatura descreve que aproximadamente um terço dos doentes com FA tem 

depressão e ansiedade com taxas mais elevadas (Thrall et Al. 2007, citado por Evli e 

Curuk, 2017). Embora, os estudos sejam escassos e limitados sobre a relação entre FA 

com ansiedade e depressão, alguns enfatizam uma forte relação entre estes (Dabrowski et 

al., 2010; Gehi et al. 2012; Kupper et al. 2013, citados por Evli e Curuk, 2017). É descrito 

há muitos anos que a relação entre doenças cardíacas e transtornos psiquiátricos não são 

unidirecionais, mas provocam uma interação mútua.  

A Sª L. e sua família foram esclarecidas sobre a importância do acompanhamento 

psicológico e o seu papel na prevenção de eventos semelhante ao ocorrido, assim como 

se fez a tentativa de ensino de medidas de autocontrolo. 
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TÍTULO: DA APRENDIZAGEM À 

COMPETÊNCIA CLÍNICA DO 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA: A 

UTILIZAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

E REFLEXIVO NO QUOTIDIANO 

AUTORES: Sandra Ferreira; Marina Tagaio; Anabela Mendes 

 
 

Introdução 

 

No processo de desenvolvimento de competências, o enfermeiro percorre, de acordo com 

Benner (2001), cinco níveis: iniciado, iniciado avançado, competente, proficiente e 

perito. No âmbito da intervenção especializada de Enfermagem, Benner (2001, p.14) 

assume que “a reflexão permite aos enfermeiros clínicos que identifiquem as 

preocupações que organizam a história; que identifiquem as noções do que é correcto que 

estão presentes na história; que identifiquem as competências relacionais, 

comunicacionais e de colaboração; e que estabeleçam novas formas de desenvolvimento 

do conhecimento clínico”. Importa assim, aferir o contributo da utilização do pensamento 

crítico e reflexivo. 

 

Objectivo 

 

Identificar no âmbito da intervenção do enfermeiro especialista o subsídio do pensamento 

crítico e reflexivo no processo de desenvolvimento da competência clínica. 

 

Metodologia 

 

Elaboração do protocolo de pesquisa, definição da questão de investigação (De que forma 

o pensamento crítico e reflexivo poderá subsidiar o processo de desenvolvimento da 

competência clínica do enfermeiro especialista?); Critérios de inclusão/exclusão; 

Pesquisa em base de dados (CINAHL ® e Medline ®) e literatura cinzenta; Selecção e 

extracção de informação; Avaliação e análise de resultados. Palavras-chave: Clinical 

Nurse specialists, Critical thinking, Nursing skills, Clinical competence. 

 

Resultados 

 

Constatou-se que "o exercício reflexivo emerge no presente, da leitura do passado, para 

construção do futuro. Permite-se, que o saber experienciado e construído, sustente 

cautelosamente o futuro e o seu entendimento" (Mendes, 2016, p.3). Na assunção do 
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processo de aquisição de competências, o enfermeiro especialista integra-se "nos sistemas 

de saúde para melhorar os resultados nos pacientes, no pessoal e na própria organização 

devido à sua competência como agente de mudança e líder transformador" (M. del Barrio-

Linares,2014, p.52); utilizando "conhecimento avançado, experiência, pensamento 

crítico, investigação clínica e julgamento clínico para desenvolver um plano de cuidados" 

(“The Pillars of CNS Practice”, 2014) e revelando "em situação, a capacidade de auto-

conhecimento, que é central na prática de enfermagem, reconhecendo-se que interfere no 

estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais" (Ordem dos Enfermeiros, 

2011,p.9). A perícia evolui quando se "testa e refina propostas, hipóteses e as expectativas 

fundadas sobre os princípios, em situações da prática real"(Benner, 2001, p.32). 

 

Conclusões / Recomendações 

 

O exercício reflexivo subsidia a competência clínica porque possibilita a compreensão 

detalhada e sustentada das situações e permite que a intervenção terapêutica seja em 

conformidade. A aprendizagem que daqui decorre revela-se no agir quotidiano do 

enfermeiro especialista e distingue-o pela excelência.      
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TÍTULO: REGISTOS DE ENFERMAGEM: UM 
CAMINHO PARA A CERTIFICAÇÃO DA 
QUALIDADE DA INTERVENÇÃO 
ESPECIALIZADA     

AUTORES: Marina Tagaio; Filipa Guerra; Andreia Henriques; 
Anabela Mendes 
 

 

Introdução 

 

Os cuidados de enfermagem são evidenciados pelo seu registo e documentação profícuos 

e permitem a comunicação efectiva da condição e evolução clínica do cliente, bem como 

rentabilização de tempo da equipa multidisciplinar (Riley, 2004). A qualidade em saúde 

considera os recursos disponíveis e adequa os cuidados, consegue a adesão e satisfação 

do cliente e “exige uma melhoria da eficiência e da efectividade da prestação de cuidados 

de saúde, uma vez que são os alicerces da qualidade em saúde” (Despacho n.º 5613/2015, 

p.13551). As “competências do domínio da melhoria contínua da qualidade” são inerentes 

ao enfermeiro especialista. Assim, emerge a necessidade de perceber como é que os 

registos de enfermagem poderão subsidiar a qualidade da intervenção especializada. 

 

Objectivo 

 

Identificar de que forma os registos de enfermagem poderão contribuir para a qualidade 

dos cuidados especializados. 

 

Metodologia 

 

Elaboração de protocolo de pesquisa; Definição de questão de investigação (Como é que 

os registos de enfermagem poderão contribuir para a qualidade dos cuidados 

especializados?), critérios de inclusão e exclusão; Pesquisa em base de dados (CINAHL® 

e Medline®) e literatura cinzenta; Selecção e extracção de informação, avaliação e análise 

dos resultados. 

 

Resultados 

 

Constatou-se que os Sistemas de Informação em Enfermagem são uma ferramenta que 

deve dar resposta às necessidades dos enfermeiros, nomeadamente aos registos. São 

vantajosos pois, melhoram a segurança e qualidade da informação e processos, 

promovem a individualização e eficácia dos cuidados, facilitam a tomada de decisão e 

comunicação interdisciplinar e visibilidade dos cuidados. Possibilitam a extracção de 

indicadores, avaliação da qualidade e segurança e a certificação (Fernandes & Tareco, 

2016). Alguns dos elementos determinantes da qualidade, segundo Hesbeen (2001), são 
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os aspectos políticos e económicos; formação, desempenho e competência dos 

profissionais. O enfermeiro Especialista "incorpora directivas e conhecimentos na 

melhoria da qualidade na prática" e "avalia a qualidade dos cuidados de enfermagem nas 

vertentes de Estrutura, Processo e Resultado" (OE, 2010, p.6).  

 

Conclusões / Recomendações 

 

Identificou-se que os registos de enfermagem tornam visível a profissão, reforçam a 

autonomia e responsabilidade profissional contribuindo para uma prática clínica segura e 

de qualidade. Os indicadores que emergem dos mesmos possibilitam a análise e avaliação 

dos cuidados prestados e a certificação (Fernandes & Tareco,2016). A intervenção 

especializada de enfermagem revela-se também através do seu registo fidedigno, mas 

também pela responsabilidade que possui de colaborar "na concepção e concretização de 

projectos institucionais na área da qualidade" (OE, 2010, p.6) e efectuar "a disseminação 

necessária à sua apropriação até ao nível operacional" (OE, 2010, p.6). 
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