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RESUMO 

 

Enquadramento: O presente relatório resultou de um estágio realizado numa Unidade 

de Cuidados Intensivos Cardíacos de um Centro Hospitalar da Zona Norte de Portugal. 

Contempla um capítulo sobre o desenvolvimento das competências de enfermeiro 

especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica e um capítulo dedicado a um estudo de investigação sobre a interação 

enfermeiro-família da Pessoa em Situação Crítica. Objetivos: Apresentar uma reflexão 

crítica sobre as experiências vividas ao longo do estágio; relacionar as atividades 

concretizadas no decorrer do estágio com as competências desenvolvidas, quer as 

competências comuns de enfermeiro especialista quer as de enfermeiro especialista em 

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

apresentar um estudo de investigação concretizado no decorrer do estágio. Métodos: 

Relativamente aos dois primeiros objetivos, recorreu-se ao método descritivo-reflexivo. 

No que respeita ao terceiro objetivo, realizou-se um estudo quantitativo, descritivo-

correlacional, transversal. A população alvo foram os enfermeiros prestadores de 

cuidados da Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos. O instrumento de colheita de 

dados foi um questionário constituído por duas partes: i) caraterização do ambiente 

laboral; ii) as escalas Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidade 

de Cuidados Intensivos – Importância e Frequência. Resultados: Descreveram-se as 

atividades concretizadas no decorrer do estágio, relacionando-as com o 

desenvolvimento de competências. No estudo de investigação, as Práticas de 

Acolhimento e Informação e as Práticas de Gestão de Visitas, destacaram-se pela 

positiva. Valores mais baixos de importância e frequência foram atribuídos às Práticas 

de Integração em Procedimentos Técnicos e Processos de Tomada de Decisão. 

Conclusão: Os participantes demonstraram uma atitude positiva face à importância das 

Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidade de Cuidados 

Intensivos, no entanto a frequência com que as implementam é moderada. O estágio 

permitiu-nos desenvolver as competências de enfermeiro especialista em Enfermagem 

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

Palavras-chave: Enfermagem de Cuidados Críticos; Família; Humanização da 

Assistência; Relações Interpessoais. 
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ABSTRACT 

 

Background: This report resulted from an internship carried out in a Cardiac Intensive 

Care Unit of a Hospital Centre in the Northern Zone of Portugal. It includes a chapter 

on skills development of a specialist nurse in Medical-Surgical Nursing, in the area of 

Nursing for the Person in a Critical Condition and a chapter dedicated to a research 

study on nurse-family interaction of the Person in a Critical Condition. Aim: To present 

a critical reflection on the experiences lived during the internship; relate the activities 

carried out during the internship with the skills developed, both the common skills of 

specialist nurses and those of specialist nurse in Medical-Surgical Nursing, in the area 

of Nursing for the Person in a Critical Condition; present a research study carried out 

during the internship. Methods: Regarding the first two objectives, the descriptive-

reflective method was used. With regard to the third objective, a quantitative, 

descriptive-correlational, cross-sectional study was carried out. The target population 

was the nurses providing care at the Cardiac Intensive Care Unit. The data collection 

instrument was a questionnaire consisting of two parts: i) characterization of the work 

environment; ii) the Relational Practices of Nurses with the Family at Intensive Care 

Unit – Importance and Frequency Scales. Results: The activities carried out during the 

internship were described, relating them to the development of skills. In the research 

study, Welcoming and Information Practices and Visiting Management Practices, stood 

out positively. Lower values of importance and frequency were attributed to the 

Integration Practices in Technical Procedures and Decision-Making Processes. 

Conclusion: The participants showed a positive attitude towards the importance of the 

Relational Practices of Nurses with the Family at Intensive Care Unit, however the 

frequency with which they are implemented is moderate. The internship allowed us to 

develop the skills of a specialist nurse in Medical-Surgical Nursing, in the area of 

Nursing for the Person in a Critical Condition. 

 

Keywords: Critical Care Nursing; Family; Assistance Humanization; Interpersonal 

Relation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A qualidade em saúde definida como “a prestação de cuidados acessíveis e equitativos, 

com um nível profissional ótimo, que tem em conta os recursos disponíveis e consegue 

a adesão e satisfação do cidadão, pressupõe a adequação dos cuidados às necessidades e 

expectativas do cidadão” (Despacho n.º 5613/2015, p. 13551). Neste contexto, a 

informação transparente ao cidadão e o aumento da sua capacitação assumem-se como 

uma das prioridades da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, 

aprovada pelo Despacho n.º 5613/2015. No mesmo sentido, os cuidados centrados no 

doente e na família são uma abordagem para o planeamento, a prestação e a avaliação 

dos cuidados de saúde baseada em parcerias que beneficiam os prestadores de cuidados, 

os doentes e as famílias. Estas parcerias permitem responder às necessidades reais dos 

utilizadores dos cuidados de saúde, traduzindo-se no aumento da qualidade e da 

segurança dos cuidados, na diminuição dos custos e no aumento da satisfação dos 

prestadores e dos utilizadores (Institute for Patient-and Family-Centered Care, 2017). 

Atualmente, vivemos numa era de rápido avanço tecnológico, que impõe novos desafios 

a cada dia, evidenciando-se a necessidade contínua de formação de qualidade e de 

profissionais competentes. O atendimento de qualidade nos cuidados de saúde requer 

atualização, educação baseada em evidências e a estandardização das práticas dos 

enfermeiros (Organização Mundial de Saúde, 2016). A formação contínua potencia o 

desenvolvimento de uma atitude de análise, de resolução de problemas e de pensamento 

crítico dos enfermeiros (L. M. N. de Oliveira & Queirós, 2015). Neste sentido, os cursos 

de mestrado em enfermagem têm tido um papel importante, melhorando 

significativamente o conhecimento destes profissionais, desenvolvendo neles 

capacidades para mudar as práticas de enfermagem, de comunicação, de trabalho em 

equipa, de resolução de problemas e para enfrentar desafios (Drennan, 2012). 

Como se pode ler no 20º artigo do Decreto-Lei n.º 115/2013, o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre deve integrar “uma dissertação de natureza científica ou 

um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados para este fim, ou um 

estágio de natureza profissional objeto de relatório” (p. 4752). O presente relatório 

insere-se na Unidade Curricular Estágio e Relatório Final ou Dissertação de Natureza 

Aplicada do 3º semestre do curso de Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação 
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Crítica, lecionado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em consórcio com 

a Universidade do Minho, no ano letivo de 2020/2021. 

Assim, este relatório pretende descrever as atividades concretizadas no decorrer do 

estágio realizado numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos de um Centro 

Hospitalar da Zona Norte de Portugal, no período de 6 de outubro de 2020 a 19 de 

fevereiro de 2021. Nesse intuito, delineámos os seguintes objetivos: i) apresentar uma 

reflexão crítica sobre as experiências vividas ao longo do estágio; ii) relacionar as 

atividades concretizadas no decorrer do estágio com as competências desenvolvidas, 

quer as competências comuns de enfermeiro especialista quer as de enfermeiro 

especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica; iii) apresentar um estudo de investigação concretizado no decorrer do 

estágio. 

O número de doentes críticos tem vindo a aumentar. Isto deve-se não só ao aumento da 

esperança média de vida e ao aumento de doenças agudas e crónicas, mas também aos 

avanços tecnológicos e científicos dos cuidados intensivos (Maguire & Carson, 2013). 

As Unidades de Cuidados Intensivos Cardíacos contemporâneas são Unidades de 

Cuidados Intensivos para doentes complexos, com doenças cardiovasculares, que se 

encontram numa situação crítica e que estão mais propensos a diversas complicações 

sistémicas (Morrow et al., 2012). 

A Society of Critical Care Medicine divulgou recomendações atualizadas para os 

cuidados centrados no doente e na família em Unidades de Cuidados Intensivos, no 

sentido de fornecer estratégias, baseadas em evidências, para otimizar o apoio à família 

da Pessoa em Situação Crítica (Davidson, Aslakson, et al., 2017). A pesquisa científica 

tem revelado que os familiares da Pessoa em Situação Crítica apresentam 

frequentemente sintomas de ansiedade, depressão e Perturbação de Stresse Pós-

Traumático (Chakroun-Walha et al., 2015; Fumis, Ranzani, Faria, et al., 2015; 

Schoeman et al., 2018). Este conjunto de alterações, a longo prazo, quando devidas à 

doença crítica de um ente querido, tem sido denominado de Síndrome Pós-Terapia 

Intensiva da Família  (Needham et al., 2012). Apoiar a família da Pessoa em Situação 

Crítica tem o potencial de minimizar o impacto da crise que a doença crítica causa na 

família, assim como de a preparar para a tomada de decisões e para a necessidade de 

cuidados da Pessoa em Situação Crítica (Davidson, Aslakson, et al., 2017). 
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O enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à 

Pessoa em Situação Crítica, tem a missão de cuidar da Pessoa em Situação Crítica, mas 

também da sua família (Reg. n.º 429/2018). Os cuidados centrados na família em 

Unidades de Cuidados Intensivos representam um enorme desafio para os enfermeiros, 

potenciado pelos desafios envolvidos no cuidado humanístico e no cuidado tecnológico 

nestas unidades (Kiwanuka et al., 2019). É neste contexto que surge o interesse em 

explorar esta área, elegendo como temática do presente trabalho a interação enfermeiro-

família da Pessoa em Situação Crítica, pretendendo-se refletir sobre as Práticas 

Relacionais dos Enfermeiros com a Família numa Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos de um Centro Hospitalar da Zona Norte de Portugal, criando uma 

oportunidade para melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de enfermagem a 

estes familiares. 

Relativamente à estrutura deste documento, é constituído pela presente introdução, 

seguida de dois capítulos. O capítulo I inicia-se por uma breve contextualização do 

estágio realizado, seguida da análise e reflexão crítica do desenvolvimento de 

competências. O capítulo II é reservado para o estudo de investigação, iniciando-se por 

uma breve contextualização do estudo, seguida do enquadramento teórico, metodologia, 

apresentação dos resultados, discussão dos resultados e conclusões do estudo. Por fim, 

apresentam-se as conclusões gerais, seguidas das referências bibliográficas. 

No que concerne à formatação, esta estará de acordo com as normas em vigor na Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Antunes et al., 

2012) e as referências bibliográficas de acordo com a norma da American Psychological 

Association, 7ª edição (American Psychological Association, 2020). 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O conhecimento prático obtém-se no envolvimento em situações da vida real, uma vez 

que as situações práticas são mais complexas do que aquilo que a teoria descreve. 

Assim, a prática constitui uma importante fonte de desenvolvimento profissional e de 

conhecimento da disciplina, permitindo o contacto com situações excecionais que 

proporcionam a transição de enfermeiro competente para enfermeiro perito (Benner, 

2005). Neste contexto, foi desenvolvido um estágio numa Unidade de Cuidados 

Intensivos Cardíacos (UCIC) de um Centro Hospitalar da Zona Norte de Portugal 

(CHZNP) no período de 6 de outubro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021. 

São várias as valências que compõem o serviço de cardiologia do CHZNP: o Serviço de 

Internamento de Cardiologia, a UCIC, o Serviço de Exames Especiais de Cardiologia 

(onde se realizam ecocardiogramas, ecocardiogramas de sobrecarga, 

eletrocardiogramas, provas de esforço, ecocardiogramas transesofágicos e holter de 

24h), a Ressonância Magnética Cardíaca, o Laboratório de Hemodinâmica, o Bloco de 

Pacing e Eletrofisiologia, a Consulta Externa de Cardiologia, a Unidade de 

Insuficiência Cardíaca e a Unidade de Reabilitação Cardíaca. 

Esta UCIC foi no passado considerada uma Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

de Nível III. As Unidades de Cuidados Intensivos Coronários eram unidades dedicadas 

“à prestação de cuidados intensivos no domínio cardiológico, incluindo enfarte agudo 

de miocárdio, insuficiência cardíaca avançada e apoio a intervenção hemodinâmica” 

(Ministério da Saúde [MS], 2013, p. 60). 

Fruto do envelhecimento da população e da melhoria dos cuidados de saúde e do seu 

impacto no processo natural das diversas doenças cardiovasculares, nos últimos anos 

temos assistido a mudanças importantes na população cardiológica, refletindo-se no 

aumento do número de doentes com necessidade de cuidados cardíacos agudos, com 

patologia cardiovascular mais complexa e complicada por diversas comorbilidades 

(Monteiro et al., 2020). Estes factos contribuíram para a necessidade de as unidades 

coronárias terem evoluído para Unidades de Cuidados Intensivos Cardíacos, com 

capacidade de prestar cuidados cardíacos agudos a um largo espetro de doentes e de 

patologias cardíacas (Fuster, 2018). A Sociedade Europeia de Cardiologia desenvolveu 

um sistema de classificação para as UCIC, atendendo às patologias cardiovasculares dos 
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doentes admitidos nessas unidades, bem como aos recursos técnicos e humanos que 

devem estar disponíveis em cada nível, classificando-as em nível I, II e III (Bonnefoy-

Cudraz et al., 2018). Em Portugal, urge a necessidade de concretizar a definição das 

UCIC nestes níveis, com o objetivo de otimizar a alocação dos doentes de acordo com a 

severidade da doença cardiovascular e o nível de intensidade de cuidados exigido 

(Monteiro et al., 2020). 

A UCIC encontra-se no piso zero do edifício principal do CHZNP, estruturalmente 

formada por uma sala principal que contempla as unidades dos doentes, uma sala de 

preparação de terapêutica, quatro arrecadações, sala de sujos, sala de desinfeção de 

material, copa dos doentes, copa e instalações sanitárias dos profissionais de saúde, 

gabinete da Enfermeira Responsável e uma sala de reuniões. Num espaço contíguo à 

UCIC, encontra-se o Bloco de Pacing e Eletrofisiologia, um gabinete médico e o quarto 

médico. A sala de espera e a sala de acolhimento da família dos doentes encontram-se 

numa zona contígua à UCIC e são partilhadas com a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente (UCIP) e com a Unidade de Cuidados Intermédios.  

A sala principal é um espaço composto por oito unidades de doentes, duas delas em 

frente ao balcão da central de telemetria e divididas apenas por cortinas e seis 

individualizadas por sistema de box. Cada unidade integra uma cama articulada elétrica, 

sistema de monitorização cardíaca e hemodinâmica com telemetria, sistema de gases e 

aspiração por vácuo, suporte para soros, bombas e seringas perfusoras, prateleira de 

apoio, uma mesa de cabeceira, um armário para acondicionar os pertences do doente, 

um cadeirão, uma televisão e diversas tomadas de corrente elétrica. O balcão onde se 

encontra a central de telemetria das oito unidades dispõe de quatro computadores que 

permitem a realização dos registos da equipa multidisciplinar, sem perder contacto 

visual com todas as oito unidades. 

Atendendo à tipologia de doentes que recebe, dispõe do material necessário à ventilação 

mecânica invasiva e não invasiva, oxigenoterapia de alto fluxo, monitorização 

eletrocardiográfica contínua, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva e não 

invasiva, cateterização venosa central e arterial, administração de fármacos vasoativos e 

trombólise. 

De forma a garantir o normal funcionamento da UCIC, existe uma equipa 

multidisciplinar que engloba enfermeiros, médicos cardiologistas, assistentes 
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operacionais e uma assistente administrativa partilhada com a UCIP e Unidade de 

Cuidados Intermédios. Esta equipa conta ainda com a colaboração de médicos e 

técnicos de várias especialidades. 

No que concerne à equipa de enfermagem, esta é constituída por 28 enfermeiros, um 

dos quais é a Enfermeira Responsável da UCIC que exerce funções de gestão e cinco 

acumulam funções no Bloco de Pacing e Eletrofisiologia. 

Relativamente à organização do trabalho de enfermagem, nesta UCIC vigora o método 

individual de trabalho, sendo a dotação de enfermeiros de 1:2 no período diurno e de 

1:3 no período noturno. Os registos de enfermagem são efetuados em suporte 

informático, no SClínico®. 

O estágio realizado teve como objetivo primordial o desenvolvimento das competências 

de enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica (EMC), na área de 

Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica (EPSC). Assim sendo, definimos os 

seguintes objetivos: i) desenvolver/aprofundar competências na prestação de cuidados 

de enfermagem especializados à PSC e família que vivencia processos complexos de 

doença e/ou falência orgânica; ii) desenvolver/aprofundar competências de dinamização 

da resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe; iii) 

desenvolver/aprofundar competências de maximização da prevenção, intervenção e 

controlo da infeção na PSC e/ou em situação de falência orgânica. 

Segundo o Reg. n.º 122/2011, entende-se por enfermeiro especialista: 

o enfermeiro com um conhecimento aprofundado num domínio específico de 

enfermagem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos 

problemas de saúde, que demonstram níveis elevados de julgamento clínico e 

tomada de decisão, traduzidos num conjunto de competências especializadas 

relativas a um campo de intervenção. (p. 8648)  

O enfermeiro especialista na área de EPSC é o profissional que possui as competências 

específicas definidas para o campo de intervenção da designada área de especialidade, 

mas também um conjunto de competências comuns a todos os enfermeiros especialistas 

que se encontram definidas no Reg. n.º 140/2019. 

Para Peplau (1997), é importante atentar nas expectativas que os doentes têm em relação 

aos enfermeiros. De acordo com esta autora, os doentes esperam que os enfermeiros 

sejam competentes na prática de enfermagem e que ajam como profissionais. Neste 

sentido, o perfil de competências comuns e específicas definido pela Ordem dos 

Enfermeiros (OE) e publicado em Diário da República, veio clarificar o que os cidadãos 
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podem esperar dos cuidados de enfermagem especializados, para além de constituir um 

documento regulador da certificação das competências (Reg. n.º 140/2019). 

De seguida, é apresentada uma análise crítico-reflexiva do desenvolvimento das 

competências comuns de enfermeiro especialista e de enfermeiro especialista em EMC, 

na área de EPSC no decorrer do estágio, recorrendo a uma retrospetiva das atividades 

realizadas. 

 

2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

A reflexão crítica aqui apresentada inicia-se pelas competências comuns do enfermeiro 

especialista. Mais adiante, abordaremos as competências do enfermeiro especialista em 

EMC, na área de EPSC. 

O Reg. n.º 140/2019 apresenta as competências comuns do enfermeiro especialista, 

decorrentes do aprofundamento das competências do enfermeiro de cuidados gerais, 

enquadradas nos seguintes domínios: i) responsabilidade profissional, ética e legal; ii) 

melhoria contínua da qualidade; iii) gestão dos cuidados; iv) desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais. Para uma leitura mais fácil, a reflexão crítica que se 

apresenta de seguida subdivide-se nas competências descritas em cada um dos domínios 

mencionados. 

“A1 – Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, 

agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia 

profissional” (Reg. n.º 140/2019, p. 4746). 

A prática de enfermagem implica a adoção de uma postura responsável, ética e legal, 

assentando no respeito de deveres, princípios e regras da profissão enquadrados no 

respetivo Código Deontológico (Lei n.º 156/2015). 

A tomada de decisão sempre se assumiu como um processo difícil para os enfermeiros. 

No contexto de cuidados intensivos, estes processos adotam muitas vezes um caráter 

urgente. As discussões e debates entre os elementos da equipa de saúde, assim como a 

supervisão clínica, são estratégias promotoras do raciocínio ético exigido nos processos 

de tomada de decisão (Cerit & Dinç, 2012). 
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Na prestação de cuidados no âmbito do estágio, procurámos uma tomada de decisão 

orientada por princípios, valores e normas deontológicas, tendo em consideração, 

sempre que possível, a opinião do doente e auscultando a opinião da restante equipa de 

saúde, promovendo a reflexão e a avaliação destes processos e dos seus resultados em 

equipa. Este foi um trabalho importante no desenvolvimento da capacidade de liderança 

e do papel de consultor nos processos de tomada de decisão ética na área de 

especialidade. 

Enquadrados nesta postura, solicitámos autorização ao Conselho de Administração e 

Comissão de Ética do CHZNP, assim como ao Diretor Clínico do Serviço de 

Cardiologia do CHZNP e à Enfermeira Responsável da UCIC do CHZNP, para a 

realização do estudo apresentado no Capítulo II do presente relatório. Foi solicitado o 

consentimento livre e esclarecido a cada um dos participantes do estudo, recolhidos 

apenas os dados pertinentes para a investigação em causa e garantido o anonimato e a 

confidencialidade dos participantes e dos dados obtidos. 

“A2 – Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais” (Reg. n.º 140/2019, p. 4746). 

O exercício profissional responsável implica “reconhecer e respeitar o carácter único e a 

dignidade de cada pessoa envolvida” (OE, 2015, p.39), ou seja, do doente, da sua 

família e do enfermeiro. Neste contexto, princípios como a liberdade e a dignidade 

humana prendem-se com a autonomia de cada um, entendida como a faculdade de 

realizar as próprias escolhas no que concerne aos cuidados de saúde que quer receber 

(OE, 2015). 

Na prestação de cuidados, no âmbito do estágio, assegurámos o respeito pelos direitos 

do doente, informando-o sempre dos procedimentos a efetuar, dos potenciais riscos e 

benefícios e respeitando as suas escolhas baseadas nos seus valores, costumes, crenças e 

práticas. A informação obtida na prestação de cuidados foi partilhada apenas com os 

elementos da equipa de saúde diretamente implicados no cuidado do doente, 

assegurando o seu direito à confidencialidade, privacidade e dignidade. A segurança do 

doente foi promovida por uma conduta responsável e uma atitude antecipatória face a 

situações de risco. 

A integração da equipa de auditorias às normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

nomeadamente à Norma n.º 019/2015 “Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infeção 
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Urinária Associada a Cateter Vesical (DGS, 2015a), à Norma n.º 007/2019 “Higiene das 

Mãos nas Unidades de Saúde” (DGS, 2019) e à Norma n.º 013/2014 “Uso e Gestão de 

Luvas nas Unidades de Saúde” (DGS, 2014), assim como à norma do CHZNP relativa 

aos cuidados com o Cateter Venoso Periférico, proporcionou momentos de identificação 

de práticas de risco na equipa, assim como a reflexão em equipa sobre as mesmas, 

potenciando a segurança nos cuidados. 

Também no âmbito da segurança nos cuidados, elaborámos um guia de utilização de um 

ventilador novo na UCIC, o Trilogy Evo®, que se encontra em apêndice (Apêndice A). 

O guia proporcionou aos enfermeiros a informação básica, essencial para uma 

montagem e utilização segura do ventilador. 

A revisão da norma “Acolhimento da família do doente na UCIC”, baseada na filosofia 

dos cuidados centrados no doente e família, foi promotora do respeito dos doentes no 

acesso à informação, à escolha e à autodeterminação, assim como do respeito pelos seus 

valores, costumes, crenças espirituais e práticas específicas, fomentando na equipa 

práticas seguras e dignas para o doente e família. A norma pode ser consultada no 

Apêndice B. 

Relativamente à aplicação dos questionários do estudo de investigação realizado no 

âmbito do estágio, foi salvaguardada a privacidade, o anonimato e a segurança dos 

participantes. Foi explicado a cada participante o objetivo do estudo, assim como a 

importância da sua participação. 

“B1 – Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica” (Reg. n.º 140/2019, p. 

4747). 

A padronização dos procedimentos através de normas e protocolos de atuação é um 

instrumento que apoia a tomada de decisão do enfermeiro (M. de L. de Almeida et al., 

2011), possibilita a correção de não conformidades (Viana et al., 2012) e permite que se 

prestem cuidados com base em princípios técnico-científicos (M. de L. de Almeida et 

al., 2011). Acresce o facto de potenciar a satisfação da equipa de enfermagem e do 

doente (Cidón et al., 2012), assim como a segurança dos procedimentos, aumentando 

consequentemente a segurança para o doente, ao garantir cuidados livres de variações 

indesejáveis na sua qualidade (Miranda et al., 2016). 
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A nossa prestação de cuidados baseou-se em normas e protocolos institucionais e do 

serviço, assim como nos resultados mais recentes da pesquisa científica, promovendo 

cuidados de qualidade. Sempre que surgiram dúvidas, realizámos a consulta das normas 

e procedimentos protocolados e promovemos a sua discussão em equipa, sensibilizando 

todos os colegas para a importância da aplicação dos mesmos, na intenção da melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados que prestamos. 

A pesquisa bibliográfica que realizámos sobre as práticas relacionais promotoras de 

uma interação positiva entre o enfermeiro e a família da PSC internada em UCI, no 

âmbito do estudo de investigação subjacente ao estágio, e sobre a técnica de colheita de 

hemoculturas permitiu incorporar na nossa prática conhecimento científico promotor de 

uma melhor assistência. As sessões de formação em serviço, que realizámos na UCIC 

alusivas a estas duas temáticas, possibilitaram a transferência dos conhecimentos 

adquiridos para a equipa de enfermagem, promovendo a melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem na UCIC. Os planos de ação e os slides destas duas sessões de 

formação em serviço encontram-se nos Apêndices B e C, respetivamente. 

“B2 – Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua” (Reg. n.º 140/2019, p. 4747). 

A auditoria clínica é um instrumento essencial para a avaliação da qualidade dos 

cuidados nas instituições de saúde, potenciando a melhoria da gestão dos cuidados de 

enfermagem, uma vez que proporciona aos profissionais informação para orientar as 

suas atividades (Vieira et al., 2020). Durante o estágio, realizámos auditorias ao 

cumprimento das normas anteriormente referidas, o que nos permitiu colaborar na 

avaliação da qualidade das práticas clínicas. A auditoria em enfermagem é um processo 

exigente, requer a dinamização constante de toda a equipa e a atenção no desempenho 

das suas ações, direcionando os interesses de todos para a qualidade dos cuidados 

(Vieira et al., 2020). Integrarmo-nos na equipa de auditorias da UCIC estimulou a 

reflexão individual e coletiva, permitiu-nos identificar necessidades de formação da 

equipa e desenvolver funções de liderança junto da mesma. 

A realização do estudo relatado no Capítulo II deste documento, desde a fase de 

diagnóstico da situação, passando pela auscultação da opinião dos enfermeiros da UCIC 

acerca da sua interação com a família da PSC, até à já mencionada revisão da norma 

“Acolhimento da família do doente na UCIC” que serve como guia orientador de boas 
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práticas, permitiu também o desenvolvimento desta competência. A revisão 

bibliográfica realizada sustentou a importância e necessidade da revisão da norma e, em 

conjunto com a informação obtida através dos questionários aplicados aos enfermeiros, 

possibilitou a definição de metas para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem 

e o desenvolvimento de aptidões na análise e planeamento estratégico dos cuidados.  

Também no sentido da melhoria contínua da qualidade dos cuidados e atendendo ao 

facto da contaminação de hemoculturas ser um problema institucional identificado pelo 

Serviço de Patologia do CHZNP, foi realizada a formação em serviço, previamente 

mencionada, onde se transmitiu à equipa informação sobre a técnica de colheita de 

hemoculturas, baseada na mais recente evidência científica, e se propôs um 

procedimento padrão para a técnica de colheita de hemoculturas que se veio a 

implementar no serviço, servindo como guia orientador de boas práticas. Foi ainda 

implementado um projeto de monitorização anual da taxa de contaminação de 

hemoculturas. 

Deste modo, identificámos e descrevemos problemas, percebemos os problemas, 

traçámos objetivos, detetámos as causas, planeámos e executámos intervenções, 

resultando na estandardização de processos como o acolhimento da família do doente e 

a técnica de colheita de hemoculturas. A norma “Acolhimento da família do doente na 

UCIC” foi parametrizada no sistema informático SClínico®, o que permitirá auditar o 

seu cumprimento à posteriori. O registo no checklist criado para o procedimento de 

colheita de hemoculturas e o cálculo da taxa de contaminação de hemoculturas na 

UCIC, no final de 2021, irá permitir averiguar o sucesso da intervenção. Podemos 

admitir que, desta forma, impulsionámos a futura criação de programas de melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados nestas áreas. 

Portanto, a necessidade de identificar oportunidades de melhoria, estabelecer 

prioridades e adequar estratégias para os objetivos delineados, no decorrer do estágio, 

no sentido de uniformizar práticas, representou um ganho na segurança e qualidade dos 

cuidados prestados ao doente, tornando-se fulcral no desenvolvimento desta 

competência. 

“B3 – Garante um ambiente terapêutico e seguro” (Reg. n.º 140/2019, p. 4747). 

Durante a prestação de cuidados, fizemos por promover um ambiente seguro e de 

proteção dos doentes, observando a Norma n.º 029/2012 Precauções Básicas do 
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Controlo de Infeção (PBCI) da DGS (DGS, 2012). Realizámos a preparação e 

administração de substâncias terapêuticas incutidos de uma atitude responsável, de 

forma a garantir a segurança dos doentes. O planeamento e a organização dos cuidados 

de enfermagem a prestar foram importantes na manutenção de um ambiente terapêutico 

e seguro. O adequado registo no programa informático SClínico® do plano de cuidados, 

bem como a sua constante atualização, constituem uma importante ferramenta para 

assegurar não só a continuidade dos cuidados, mas também a segurança dos mesmos. 

Em todos os turnos, realizámos o registo em SClínico® de todas as intervenções de 

enfermagem efetuadas, bem como concretizámos a atualização do plano de cuidados, 

adaptando-o à condição do doente. 

O respeito pela individualidade do doente, que atende à sua identidade, cultura e 

espiritualidade, foi mantido na prestação de cuidados no âmbito do estágio. O 

envolvimento dos familiares nos cuidados é igualmente promotor de um ambiente 

terapêutico. A realização da pesquisa bibliográfica que efetuámos no âmbito do estudo 

de investigação, assim como a já mencionada revisão da norma “Acolhimento da 

família do doente na UCIC”, foram um importante contributo nesse sentido. O estágio 

decorreu num período em que as visitas dos familiares estavam suspensas, no contexto 

da pandemia Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), tornando ainda mais desafiante 

promover cuidados que satisfizessem as necessidades do doente e família. Neste 

sentido, aumentámos o número de contactos telefónicos que realizámos com a família e 

promovemos a interação do doente com a família através de videochamada. 

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 surge integrado na 

Estratégia Nacional para a Qualidade da Saúde e tem como objetivos estratégicos: 

1. Aumentar a cultura de segurança do ambiente interno. 2. Aumentar a 

segurança da comunicação. 3. Aumentar a segurança cirúrgica. 4. Aumentar a 

segurança na utilização da medicação. 5. Assegurar a identificação inequívoca 

dos doentes. 6. Prevenir a ocorrência de quedas. 7. Prevenir a ocorrência de 

úlceras de pressão. 8. Assegurar a prática sistemática de notificação, análise e 

prevenção de incidentes. 9. Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos 

antimicrobianos. (Despacho n.º 1400-A/2015, p. 3882-3883) 

A gestão dos riscos associados à prestação de cuidados de saúde é uma responsabilidade 

coletiva, mas passa também pelo comprometimento individual de cada profissional. O 

enfermeiro especialista deve ser uma referência nesta área, dinamizando o envolvimento 

da equipa na consecução dos objetivos acima mencionados. 
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Neste sentido, realizámos e afixámos na sala de preparação de terapêutica um póster 

intitulado “Erro de medicação” que teve o propósito de contribuir para a promoção da 

segurança na administração de substâncias terapêuticas pelos pares, assim como 

fomentar o recurso a mecanismos formais para a participação de incidentes, 

nomeadamente, através da plataforma “Notific@”. O póster encontra-se no Apêndice D. 

“C1 – Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde” (Reg. n.º 140/2019, p. 4748). 

O trabalho em equipa constitui sempre um desafio na prática de enfermagem. 

Trabalhámos de forma coordenada com a equipa multidisciplinar, mostrando 

disponibilidade para com os restantes membros, assim como solicitando o seu apoio 

quando o sentimos necessário. 

A delegação de tarefas não significa a redução das responsabilidades sobre os cuidados 

delegados. Pelo contrário, implica instrução, demonstração e supervisão atenta das 

tarefas delegadas. Assim, sempre que indicado, delegámos tarefas, garantindo 

invariavelmente a segurança e a qualidade na sua execução. 

“C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, 

visando a garantia da qualidade dos cuidados” (Reg. n.º 140/2019, p. 4748). 

Durante a prestação de cuidados, realizámos uma gestão dos recursos materiais 

adequada ao contexto de trabalho, evitando desperdícios, sem prejudicar a qualidade 

dos cuidados. O reconhecimento da importância e das funções de todos os elementos da 

equipa de prestação de cuidados foi promotor de uma adequada gestão dos recursos 

humanos, com vista à otimização e qualidade dos cuidados prestados. 

Na prática clínica, desenvolvemos competências no processo de tomada de decisão, em 

situações complexas, na assessoria aos restantes elementos da equipa de enfermagem, 

na partilha de conhecimentos, participando nas decisões da equipa multiprofissional. O 

desenvolvimento do estudo de investigação veio otimizar o trabalho em equipa, 

implicando o envolvimento de todos os seus elementos e adequando recursos às 

necessidades de cuidados, promovendo assim um ambiente positivo e favorável à 

prática. 

Para o desenvolvimento desta competência concorreu também a oportunidade de 

passarmos dois turnos com a Enfermeira Responsável da UCIC (enfermeira em funções 

de gestão). Segundo a atual legislação referente às alterações da carreira de enfermagem 
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plasmadas no Decreto-Lei n.º 71/2019, o enfermeiro gestor é aquele que assume as 

“funções de planeamento, organização, direção e avaliação dos cuidados de 

enfermagem, utilizando um modelo facilitador do desenvolvimento organizacional e 

promotor da qualidade e segurança” (artigo 10º-B, p. 2628). O sucesso destas funções 

depende diretamente da sua capacidade de liderança (Morais, 2020), no sentido de ser 

capaz de influenciar os elementos da equipa, adotando uma postura que permita a 

comunicação aberta e franca, reconhecendo as necessidades da equipa, apoiando nos 

momentos necessários e fomentando a união e integração da equipa, sempre com o 

intuito de assegurar a satisfação dos enfermeiros e a qualidade dos cuidados (Moura et 

al., 2017). Durante esses dois turnos, foi possível participar em várias atividades da área 

da gestão. Colaborámos na gestão de recursos humanos, através da reformulação do 

horário da equipa de enfermagem, necessária devido ao surgimento em simultâneo de 

vários atestados por doença dos enfermeiros. Esta atividade permitiu-nos desenvolver 

capacidades na otimização do trabalho da equipa, adequando os recursos às 

necessidades de cuidados, de coordenação da equipa, bem como de utilização dos 

recursos de forma eficiente, uma vez que os turnos que cada elemento fez em 

substituição de um elemento ausente por doença implicaram a diminuição dos dias de 

descanso dos profissionais e foram pagos como horas extraordinárias. Foi necessária 

uma distribuição justa e equitativa das horas extraordinárias que cada elemento iria 

realizar, de forma a promover a satisfação de todos os elementos, bem como das 

necessidades do serviço. Pudemos participar na gestão de recursos materiais, ao realizar 

a requisição semanal dos materiais necessários para a UCIC e para o Bloco de Pacing e 

Eletrofisiologia, implicando a identificação das necessidades do serviço, bem como a 

sua organização e respetivo acondicionamento, controlando datas de validade, tendo em 

vista a evicção de desperdícios e a sua utilização eficiente. Durante esses dois turnos, 

vivenciamos a gestão de conflitos que surgem no quotidiano da equipa multidisciplinar, 

o que nos permitiu desenvolver capacidades no âmbito da fomentação de um ambiente 

positivo e favorável à prática. 

“D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” (Reg. n.º 140/2019, p. 

4749). 

A autoconsciência é um processo contínuo (Rasheed et al., 2019), essencial ao 

desenvolvimento pessoal e profissional e para o desenvolvimento de uma relação 

enfermeiro-doente genuína (Jack & Miller, 2008). 
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O período de estágio foi sem dúvida impulsionador de uma maior autoconsciência e, 

consequentemente, autoconhecimento. Para isso, utilizámos estratégias como a reflexão 

diária, individual e em conjunto com os orientadores do estágio, sobre os desafios 

enfrentados e as respostas adotadas, sobre comportamentos pessoais, pensamentos e 

emoções e o impacto dos mesmos na nossa prática. O crescimento da autoconsciência 

potencia o pensamento crítico, a resolução de problemas e a tomada de decisão (Han & 

Sungjae, 2016), a compreensão dos doentes e a criação de uma relação empática com os 

mesmos (Younas et al., 2020). 

Pudemos terminar este estágio com uma maior consciencialização de nós próprios e 

uma maior confiança nas nossas capacidades, o que permitiu melhorar a nossa relação 

com o doente e com a equipa multidisciplinar, assim como otimizar a gestão de 

conflitos. 

“D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (Reg. n.º 

140/2019, p. 4749). 

Tendo em vista a qualidade e segurança dos cuidados, é fundamental que a prática da 

enfermagem integre as melhores evidências científicas na orientação dos mesmos 

(Hickey & Giardino, 2019). 

Durante o estágio, baseámos a nossa prática clínica em conhecimento científico 

adquirido durante o primeiro ano do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação 

Crítica (MEPSC), assim como através de pesquisa bibliográfica constante sobre os mais 

recentes avanços e evidências científicas, recorrendo às tecnologias de informação e 

métodos de pesquisa adequados, promovendo cuidados especializados, seguros e 

competentes. Partilhámos este conhecimento com os restantes membros da equipa de 

enfermagem, identificámos lacunas de conhecimento e promovemos a aprendizagem 

dos pares. Aproveitámos as oportunidades de aprendizagem que foram surgindo no 

campo de estágio, refletindo nas nossas falhas e limitações. 

A concretização do nosso trabalho de investigação sobre a interação do enfermeiro com 

a família da PSC, permitiu a atualização de conhecimentos sobre esta temática, o 

desenvolvimento do conhecimento científico, a divulgação dos resultados da 

investigação, através do presente relatório, e a divulgação do conhecimento adquirido a 

outros membros da equipa, através da formação em serviço realizada, assim como o 

desenvolvimento de procedimentos baseados na evidência científica plasmados na 
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revisão da norma “Acolhimento da família do doente na UCIC”. É de salientar o 

reconhecimento da importância da aplicação desta norma a nível institucional, 

resultando na sua parametrização no sistema informático SClínico® não só para a UCIC 

mas para toda a instituição, possibilitando a sua adoção pelos outros serviços do 

CHZNP. Atuámos como agentes dinamizadores da incorporação do novo conhecimento 

na prática clínica, beneficiando o doente e a sua família. 

No mesmo sentido, a realização da formação em serviço previamente mencionada sobre 

a técnica de colheita de hemoculturas proporcionou mais um momento de partilha de 

conhecimento proveniente da evidência, visando ganhos em saúde dos doentes. A 

formulação e discussão em equipa de um procedimento padrão para a técnica de 

colheita de hemoculturas promoveu a implementação de um procedimento para a 

prática especializada no ambiente de trabalho. Esta atividade originou um trabalho 

intitulado "Boas práticas do enfermeiro na colheita de amostras para hemoculturas numa 

Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos de um Centro Hospitalar da Zona Norte de 

Portugal: o papel da formação e da introdução de um procedimento padrão na 

diminuição das taxas de contaminação", no formato de comunicação oral, que foi aceite 

para apresentação no Congresso Português de Cardiologia, a realizar-se nos dias 30 de 

abril, 1 e 2 de maio de 2021. Em anexo encontra-se a informação da seleção da 

comunicação oral para apresentação no Congresso Português de Cardiologia (Anexo A).  

Tal como referido no início deste capítulo, o objetivo do estágio centrou-se 

essencialmente no desenvolvimento das competências específicas do enfermeiro 

especialista em EMC, na área de EPSC. 

Dado ser a nossa área de exercício profissional, pretendeu-se o aperfeiçoamento destas 

competências, fruto não só das oportunidades de aprendizagem que surgiram em 

contexto de campo de estágio, mas também da aprendizagem que a prática clínica, 

tutelada por enfermeiros especialistas na área, nos proporcionou. A prática reflexiva do 

estudante permite relacionar a teoria e a prática. No entanto, corre-se o risco de realizar 

um trabalho pouco aprofundado. É evidente que para progredir nos níveis de 

aprendizagem da prática de enfermagem descritos por Benner (2005), de iniciado a 

perito, é imperativo o apoio de um mentor (Benner, 2005; Field, 2004). A supervisão 

clínica implica a reflexão conjunta entre supervisor e supervisionado, ampliando a 

interpretação pessoal, ao incluir outras perspetivas e pontos de vista, e definindo-se 
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como um processo que permite o desenvolvimento de conhecimentos, competências e 

habilidades profissionais através da análise da prática (Maddison & Sharp, 2013). 

De seguida é apresentada a análise crítico-reflexiva do desenvolvimento das 

competências específicas do enfermeiro especialista em EMC, na área de EPSC, que se 

encontram definidas no Reg. n.º 429/2018 e que se subdividem em unidades de 

competência para uma melhor organização da análise. 

“1 - Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e/ou falência orgânica” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363). 

O descritivo desta competência, enunciado no Reg. n.º 429/2018, refere que a 

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 implicam que o 

enfermeiro especialista tenha a capacidade de mobilizar conhecimentos e habilidades de 

forma a responder atempadamente e de forma holística. Atentando na área temática 

escolhida para a realização do estudo de investigação, assim como o contexto do 

estágio, tivemos múltiplas oportunidades de prestar cuidados à PSC e à sua 

família/pessoa significativa, potenciando o desenvolvimento desta competência.  

“1.1 – Presta cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da 

instabilidade e risco de falência orgânica.” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363). 

Os doentes internados na UCIC apresentam um risco elevado de experienciar um evento 

adverso como uma paragem cardíaca ou cardiopulmonar. Segundo Benner (2005), o 

diagnóstico e monitorização do doente são intervenções de enfermagem que contribuem 

para a promoção da segurança do doente, permitindo a deteção precoce de situações de 

deterioração clínica. Isto é essencial para a redução da mortalidade associada a estes 

doentes. Durante o estágio tivemos oportunidade de prestar cuidados a doentes 

instáveis, maioritariamente PSC que tinham sofrido um Síndrome Coronário Agudo 

(SCA) ou PSC com disritmias (sendo o Bloqueio Auriculoventricular Completo e a 

Fibrilhação Auricular os mais frequentes), desde a admissão na UCIC, realizando o 

acolhimento da PSC na unidade, a avaliação inicial e elaborando o processo de 

enfermagem no sistema informático SClínico®, tendo em vista a prescrição, 

implementação e avaliação das intervenções de enfermagem. Desta forma, pudemos 

antecipar e identificar de forma precoce focos de instabilidade, recorrendo à 

monitorização dos sinais vitais e eletrocardiográfica, do estado de consciência e à 
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vigilância de outros sinais/sintomas que o doente apresentasse e que fossem sugestivos 

de possíveis alterações do seu estado, sempre com o objetivo de evitar o surgimento de 

problemas ou minimizar os seus efeitos indesejáveis. 

Todos as PSC internadas na UCIC encontram-se electrocardiograficamente 

monitorizadas, com o objetivo de se identificar atempadamente alterações de ritmo e 

implementar de imediato o seu tratamento, evitando a sua evolução para paragem 

cardíaca. A leitura do traçado eletrocardiográfico exige experiência. No entanto, o 

cumprimento sistemático das regras básicas de interpretação do traçado possibilita 

perceber quando se trata de um ritmo anormal e avaliar a sua repercussão no débito 

cardíaco, ou seja, a sua tradução em termos hemodinâmicos, iniciando o tratamento 

adequado (Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM] & Departamento de 

Formação em Emergência Médica, 2020). O estágio potenciou o interesse em relembrar 

e aprofundar conhecimentos também nesta área, analisando traçados 

eletrocardiográficos e discutindo as suas alterações, em conjunto, com os orientadores, 

desenvolvendo competências na interpretação de alterações do traçado e, mais 

importante ainda, na identificação das repercussões dessas alterações no estado clínico 

da PSC. 

Foi possível executar cuidados técnicos de alta complexidade, prestando cuidados à 

PSC sob ventilação não invasiva e sob oxigenoterapia de alto fluxo. Colaborámos na 

execução de procedimentos invasivos como a colocação de cateter venoso central, 

cateter arterial, pacemaker provisório transvenoso e transcutâneo e dreno pericárdico. 

Durante o estágio foram vivenciadas duas situações que implicaram o recurso a 

manobras de Suporte Avançado de Vida (SAV). A concretização com sucesso do curso 

de SAV no INEM, realizado durante o primeiro ano do MEPSC, assim como a Unidade 

Curricular Enfermagem da PSC em Emergência lecionada no mesmo ano, revelaram-se 

um importante contributo na aquisição de conhecimento e habilidades deste âmbito, que 

estas duas situações possibilitaram colocar em prática. 

A realização de exames complementares de diagnóstico e tratamento, como o 

Cateterismo Cardíaco e a Tomografia Computorizada, são procedimentos relativamente 

frequentes na UCIC e que implicam ausentarmo-nos com o doente desse ambiente 

controlado. A vivência deste tipo de situações foi potenciadora do desenvolvimento 

desta competência, uma vez que o acompanhamento da PSC durante a realização desses 

procedimentos requereu uma capacidade de antecipação de possíveis focos de 
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instabilidade, implicando um planeamento rápido e sistematizado dos materiais 

necessários durante o transporte (monitor de transporte, bala de oxigénio, ventilador de 

transporte, entre outros), assim como a otimização da articulação e da comunicação com 

as equipas dos serviços onde se iam realizar os exames, de forma a evitar possíveis 

eventos adversos e assegurar a segurança do doente. 

A passagem de alguns turnos no Bloco de Pacing e Eletrofisiologia do CHZNP permitiu 

enriquecer as oportunidades de aprendizagem, alargando o leque de intervenções. Neste 

contexto, foi possível colaborarmos na realização de procedimentos de eletrofisiologia 

invasiva, quer diagnóstica, quer terapêutica (ablação), assim como na implantação de 

dispositivos como os pacemakers, registadores de eventos, cardioversores 

desfibrilhadores implantáveis e dispositivos de ressincronização cardíaca. 

“1.2 – Garante a administração de protocolos terapêuticos complexos.” (Reg. n.º 

429/2018, p. 19363). 

Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro 

especialista previne complicações para a saúde da PSC, sendo a gestão adequada de 

protocolos terapêuticos complexos um dos elementos importantes dessa prevenção (OE, 

2017). 

Os protocolos terapêuticos estabelecem um determinado tratamento preconizado perante 

determinado diagnóstico, baseando-se na evidência científica. O enfermeiro que os 

administra é responsável por conhecer os fármacos e demais produtos a utilizar, o que 

implica identificar indicações, contraindicações e possíveis reações adversas. Os 

protocolos terapêuticos têm-se tornado cada vez mais eficazes, mas também mais 

complexos, pelo que a segurança na sua administração requer conhecimentos e 

habilidades dos enfermeiros. Durante a prestação de cuidados na UCIC, dado o contexto 

e o tipo de doentes internados, tivemos oportunidade de administrar protocolos 

terapêuticos complexos, realizando um controlo e acompanhamento responsáveis. Neste 

sentido, verificámos a prescrição dos fármacos atendendo aos nove certos (doente certo, 

medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registo certo, orientação certa, 

forma certa e resposta certa) (Elliott & Liu, 2010), realizámos a sua preparação e 

administração em segurança, procedemos ao registo em SClínico® do fármaco 

administrado, verificámos os resultados terapêuticos e identificámos complicações, 

implementando e monitorizando medidas apropriadas à sua correção. 
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“1.3 – Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação 

crítica e/ou falência orgânica, otimizando as respostas.” (Reg. n.º 429/2018, p. 

19363). 

Segundo os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em EMC, na área de 

EPSC, o enfermeiro especialista nesta área faz uma gestão distinta e eficiente da dor, 

com recurso a instrumentos de avaliação da dor e a protocolos terapêuticos que incluem 

medidas farmacológicas e não farmacológicas para o alívio da dor (OE, 2017). 

No doente com SCA, o alívio da dor é de primordial importância, não apenas com o 

objetivo de colocar a PSC mais confortável, mas também porque a dor está associada à 

ativação do sistema simpático, provocando vasoconstrição e aumento do trabalho 

cardíaco, podendo comprometer ou agravar o quadro clínico (Ibanez et al., 2018). 

Assim, o estágio na UCIC, proporcionou-nos diversas oportunidades de 

desenvolvimento de competências no âmbito da gestão da dor, nomeadamente, na 

gestão criteriosa de fármacos, como a morfina, nos doentes com SCA. Para além disso, 

um dos protocolos mais frequentemente aplicados na UCIC relaciona-se precisamente 

com a avaliação da dor torácica. Sempre que um doente apresenta dor de novo, ou o 

recrudescimento da mesma, o enfermeiro deve realizar de imediato um 

eletrocardiograma e comunicar a situação ao médico, uma vez que, nestas situações, a 

dor pode ser decisiva na escolha da estratégia diagnóstica (Ibanez et al., 2018). 

O enfermeiro é responsável por se envolver ativamente no diagnóstico e tratamento da 

dor, pela utilização de métodos farmacológicos e não farmacológicos adequados ao 

doente em questão, pela avaliação dos resultados desses métodos e pela evicção de 

consequências do não alívio da dor. A dor é uma experiência subjetiva. A sua perceção 

e expressão varia de pessoa para pessoa, de acordo com as suas caraterísticas 

individuais, história de vida, experiências anteriores e o processo de saúde/doença. 

Assim sendo, o doente deve ser o principal parceiro estratégico no controlo da dor, uma 

vez que é o melhor fornecedor de informações sobre as diversas componentes da dor. 

No entanto, em algumas situações, a tomada de decisão no controlo da dor pode 

envolver, para além do doente, a família e a equipa multidisciplinar. Durante a prestação 

de cuidados no âmbito do estágio, a avaliação da dor foi maioritariamente realizada 

através da Escala Numérica de Dor, dado ser uma escala fiável e preferível no doente 

consciente e capaz de reportar a sua dor, sendo efetuado o respetivo registo no sistema 

informático SClínico®. Considerámos também alguns critérios mais subjetivos como a 
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expressão facial, o movimento no leito e parâmetros fisiológicos como a pressão 

arterial, a frequência cardíaca e respiratória, o lacrimejo e a sudorese. Após a 

administração de medidas farmacológicas ou não farmacológicas, realizámos a sua 

reavaliação e novo registo, garantindo a gestão adequada das medidas de combate à dor. 

A realização dos posicionamentos, da massagem e a aplicação de gelo local na PSC que 

tinha implantado pacemaker foram algumas das estratégias não farmacológicas que 

utilizámos no alívio da dor. Para além da dor, a PSC pode apresentar necessidades que 

interferem com o seu bem-estar. Na prestação de cuidados, avaliámos as necessidades 

físicas, psicossociais e espirituais da PSC, tentando sempre que possível satisfazê-las, 

promovendo o seu bem-estar. 

“1.4 – Gere a comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com 

a pessoa, família/cuidador face à situação de alta complexidade do seu estado de 

saúde.” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363). 

O enfermeiro tem o papel de advocacia na comunicação especializada com a PSC e com 

os seus familiares quanto aos cuidados e tratamentos prestados, trajetória e resultados 

esperados. Assim, o enfermeiro deve preencher lacunas entre o que é dito pelos 

diferentes membros da equipa multiprofissional e aquilo que é entendido pela PSC e 

familiares (Bell, 2016). Durante o estágio, a pesquisa bibliográfica subjacente ao estudo 

de investigação teve um importante contributo na aquisição de conhecimentos sobre a 

comunicação com a PSC e familiares, uma vez que a necessidade de informação é uma 

das mais importantes para os familiares da PSC, relatada em vários estudos, e a 

comunicação, é uma estratégia para a diminuição do stresse e ansiedade de ambos. A 

capacidade de saber comunicar é uma habilidade aprendida através da prática 

profissional (Agüero & Klijn, 2010), pelo que o estágio foi promotor do 

desenvolvimento de competências nesta área. Na prestação de cuidados, fizemos por 

estabelecer uma comunicação eficaz com a PSC e familiares, de forma a facilitar o seu 

entendimento acerca dos cuidados e dos tratamentos que lhes eram prestados, assim 

como toda a informação relativa à evolução da situação e sobre os resultados que se 

esperava atingir, promovendo o cuidado centrado no doente e família. O 

estabelecimento desta comunicação eficaz considerou o modo de comunicação a utilizar 

mediante a PSC ou familiar em causa, o tempo necessário para que cada um deles 

participasse na comunicação e confirmasse o entendimento da mensagem, assim como, 
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quando necessário, a transmissão de informações complementares de forma a aumentar 

a compreensão. 

Outro aspeto importante da comunicação relaciona-se com a segurança e continuidade 

dos cuidados. Assim, durante a prestação de cuidados, realizámos o registo de todas as 

intervenções de enfermagem e outras informações sobre o estado da PSC no respetivo 

processo no SClínico®. Os registos realizados no processo clínico do doente subsidiam a 

comunicação entre profissionais de saúde (Vieira et al., 2020). Na passagem de turno, 

fizemos por transmitir a informação pertinente de forma organizada e clara. 

“1.5 – Gere o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa, 

família/cuidador em situação crítica e/ou falência orgânica.” (Reg. n.º 429/2018, p. 

19363). 

O desenvolvimento de uma relação terapêutica assenta na demonstração de carinho, 

compaixão e empatia na concretização das intervenções de enfermagem (Richardson et 

al., 2015). Na prestação de cuidados no âmbito do estágio preocupámo-nos em 

estabelecer relações terapêuticas com a PSC, família/cuidador, demonstrando 

disponibilidade para ouvir, respeito, gentileza, proximidade e flexibilidade. Visámos, 

acima de tudo, o bem-estar da PSC e família/cuidador. Estabelecemos relações 

atendendo à realidade específica de cada pessoa e às suas necessidades reais, 

promovendo a sua confiança e sempre com intencionalidade terapêutica. Quando 

considerámos adequado, fizemos uso do toque terapêutico. A concretização do nosso 

estudo de investigação contribuiu também para o estabelecimento de relações 

terapêuticas com os familiares da PSC internada na UCIC, permitindo aprofundar 

conhecimentos sobre a interação positiva do enfermeiro com a família da PSC e, 

consequentemente, melhorar os cuidados prestados aos mesmos, promovendo o seu 

bem-estar. 

“1.6 – Assiste a pessoa, família/cuidador nas perturbações emocionais decorrentes 

da situação crítica de saúde/doença e/ou falência orgânica.” (Reg. n.º 429/2018, p. 

19363). 

As perturbações emocionais que decorrem do internamento numa Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI) e que afetam a PSC e os seus familiares/cuidador foram amplamente 

exploradas na concretização do nosso estudo de investigação. Proporcionar informações 

claras e honestas e envolver o doente e a família nos cuidados prestados e nos processos 
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de tomada de decisão, foram estratégias que utilizámos, com o intuito de diminuir a 

ansiedade e o medo vivenciados pela PSC e família/cuidador. Apesar das visitas dos 

familiares aos doentes estarem temporariamente suspensas devido à pandemia COVID-

19, foi-nos possível prestar cuidados dignos e humanizados nas situações de fim de 

vida, abrindo exceções a esta medida e incentivando os familiares a virem à UCIC 

visitar a PSC nesta situação, estabelecendo também com eles uma relação terapêutica 

permeada pela escuta ativa. 

“2 – Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 

conceção à ação” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363). 

O descritivo desta competência refere que o enfermeiro especialista em EMC, na área 

de EPSC, concebe, planeia e gere a resposta a situações de emergência, exceção e 

catástrofe, promovendo uma atuação eficaz e eficiente (Reg. n.º 429/2018). Atentando 

às definições descritas no Reg. n.º 429/2018, uma situação de emergência é aquela em 

que o indivíduo sofre uma agressão que lhe causa perda de saúde de forma abrupta, 

colocando-o em risco de vida, exigindo-se uma assistência imediata. Quando existe 

desequilíbrio entre as necessidades de cuidados e os recursos disponíveis, gera-se uma 

situação de exceção, obrigando a uma atuação, coordenação e gestão criteriosa dos 

recursos disponíveis. A catástrofe encontra-se definida na Lei de Bases da Proteção 

Civil, mais concretamente no ponto 2 do 3º artigo da Lei n.º 27/2006, como sendo um 

acidente ou conjunto de acidentes graves dos quais resultem elevados prejuízos 

materiais e vítimas, numa área ou na totalidade do território nacional. 

A DGS emitiu em 2010 a orientação n.º 007/2010 na qual recomendou que todas as 

unidades do Sistema Nacional de Saúde procedessem à elaboração de um Plano de 

Emergência Médica, atendendo às indicações do “Guia Geral de Orientação para a 

Elaboração de um Plano de Emergência das Unidades de Saúde”, que surge como anexo 

da referida orientação. Entende-se que o Plano de Emergência define regras ou normas 

gerais de atuação no contexto de uma situação de crise, ou seja, define a resposta de 

emergência a adotar perante um cenário que, pela sua natureza ou extensão, implica, 

momentânea ou permanentemente, um desequilíbrio entre as necessidades e os recursos 

existentes. Torna-se essencial que cada profissional conheça a sua missão, papel e ação, 

constituindo-se como elemento fundamental no processo, de forma a evitar situações de 

improvisação, hesitação ou dúvida num cenário de crise (DGS, 2010). 
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Durante o período de estágio, não vivenciámos nenhuma situação de emergência, 

exceção e catástrofe, pelo que não tivemos a oportunidade de prestar cuidados à pessoa 

nestas situações, assim como, de desenvolver atividades no âmbito da conceção de 

planos de emergência e catástrofe, do planeamento de respostas à situação de catástrofe, 

da gestão dos cuidados em situações de emergência, exceção e catástrofe e de  assegurar 

a eficiência dos cuidados de enfermagem preservando os vestígios de indícios de prática 

de crime. 

Neste sentido, para o desenvolvimento desta competência, teve particular contributo a 

pesquisa bibliográfica realizada no sentido de conhecer de forma aprofundada a 

orientação da DGS acima referida, bem como o Plano de Emergência Interno e o Plano 

de Emergência Externo do CHZNP. 

“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” 

(Reg. n.º 429/2018, p. 19364). 

O nosso estágio decorreu em plena pandemia COVID-19 que constituiu uma 

emergência sanitária sem precedentes, representando um enorme desafio para os 

sistemas de saúde de todo o mundo (Correa-Martínez et al., 2020). A evidência atual 

indica que se trata de uma infeção muito contagiosa, que se propaga principalmente pela 

inalação de gotículas produzidas por indivíduos infetados, através da tosse, espirro ou 

da fala. Além disso, pensa-se que a infeção pode também ser disseminada contactando 

com uma superfície contaminada e, de seguida, tocando com a mão contaminada no 

nariz, boca ou olhos (Chavez et al., 2020). A via de transmissão transplacentária 

também não pode ser colocada de parte (Vivanti et al., 2020). O período de incubação 

do vírus é normalmente de quatro a cinco dias, podendo estender-se até aos 14 dias. Os 

sintomas mais comuns são febre, tosse seca e mialgias e as complicações mais graves 

incluem pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo e morte. No entanto, 

os indivíduos infetados podem ser assintomáticos (Chavez et al., 2020). 

Num contexto de grande incerteza e em que o conhecimento evolui de dia para dia, as 

estratégias de prevenção e controlo de infeção representam a pedra angular das 

intervenções destinadas a combater a pandemia (Organização Mundial de Saúde 

[OMS], 2020). Os doentes com patologia cardiovascular que venham a desenvolver 
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COVID-19 apresentam maior risco de morbilidade e hospitalização prolongada (Mihalj 

et al., 2021), o que contribui para a importância de impedir a transmissão da doença no 

contexto da UCIC. Apesar de todos os doentes admitidos na UCIC durante o período de 

estágio terem tido um teste negativo para a COVID-19 antes de darem entrada na 

unidade, à luz do conhecimento atual, admite-se que os testes com resultado falso-

negativo são um problema relativamente frequente (Kelly et al., 2020). Por esse motivo, 

a estratégia aconselhada durante o período pandémico é presumir que todos os doentes 

se encontram potencialmente infetados e adotar as medidas possíveis de prevenção de 

transmissão da infeção (Kelly et al., 2020). 

Neste contexto, o estágio em plena pandemia, constituiu uma experiência rica em 

oportunidades de desenvolvimento de competências na área da prevenção e controlo da 

infeção. Sentimos a necessidade de procurar informação atualizada e credível acerca da 

transmissão do vírus e adotámos todos os cuidados preconizados pelas normas e 

orientações da DGS, nomeadamente a Norma n.º 007/2020 (DGS, 2020), e do Grupo de 

Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) da instituição. 

Adequámos a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), garantindo a 

nossa total proteção e segurança, sem esquecer de assegurar a sustentabilidade do 

acesso aos mesmos. A escolha do EPI a utilizar atendeu ao risco de exposição e à 

dinâmica de transmissão do vírus. Utilizámos sempre máscara cirúrgica ou FFP2 

(consoante o nível de risco) e fizemos por manter a PSC com máscara cirúrgica, 

realizando as trocas das mesmas no intervalo de tempo recomendado ou sempre que se 

encontrassem húmidas ou conspurcadas. Quando, nos cuidados a prestar à PSC, era 

previsível o contacto com fluidos orgânicos, recorremos à utilização de avental e luvas. 

Para além do uso adequado dos EPI, não esquecemos a importância da sua correta 

remoção, atendendo à sequência recomendada (DGS, 2020). 

De forma complementar à correta utilização do EPI, nesta situação, assumiu particular 

importância respeitar a norma relativa à higienização das mãos assim como a 

higienização dos espaços e equipamentos (OMS, 2020). 

As Infeções Associadas a Cuidados de Saúde (IACS) e o aumento da Resistência dos 

Microrganismos aos Antimicrobianos (RAM) encontram-se interrelacionados, uma vez 

que as RAM são consequência do aumento da utilização de antibióticos relacionado 
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com as IACS e da utilização errada de antibióticos. As IACS e as RAM constituem um 

problema de importância crescente à escala mundial, ameaçando a segurança das 

pessoas. Têm implicações tão graves como o aumento da morbilidade e mortalidade e a 

ineficiência na atuação do antibiótico contra a infeção causada por bactérias resistentes, 

o que leva ao internamento prolongado e ao uso de vários antibióticos, à diminuição da 

qualidade dos cuidados e ao aumento dos custos em saúde, situação muito relevante no 

equilíbrio financeiro dos sistemas de saúde (Loureiro et al., 2016; Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos [PPCIRA], 

2017). 

No decorrer do estágio foram aprofundados conhecimentos acerca do PPCIRA 

dinamizado na instituição pelo Grupo de Coordenação Local. 

Na prestação de cuidados aplicámos sempre as PBCI constantes na Norma n.º 029/2012 

da DGS (DGS, 2012). Neste sentido, tivemos em atenção a escolha da unidade onde 

admitíamos o doente quando na presença de risco de transmissão cruzada; procedemos à 

realização da higiene das mãos recorrendo preferencialmente à fricção antisséptica com 

Solução Antisséptica de Base Alcoólica, cumprindo os cinco momentos; cumprimos o 

conjunto de medidas da etiqueta respiratória; utilizámos o EPI selecionando o 

apropriado a cada procedimento a efetuar; supervisionámos a descontaminação do 

equipamento clínico realizada pelos assistentes operacionais, demonstrando conhecer a 

frequência e o método adequado a utilizar; participámos no controlo ambiental 

mostrando conhecer os planos de limpeza do serviço, nomeadamente horários e 

frequência, supervisionando o trabalho dos assistentes operacionais; tivemos cuidado no 

manuseamento da roupa de forma a não contaminar o ambiente e/ou o fardamento e 

supervisionámos o seu manuseio pela equipa de assistentes operacionais; realizámos a 

recolha de resíduos provenientes da prestação de cuidados de saúde de forma segura, 

atendendo à triagem correta e à sua eliminação assim que possível; adotámos práticas 

seguras na preparação e administração de injetáveis recorrendo à técnica asséptica; 

adotámos medidas de proteção da exposição a agentes microbianos transmissíveis pelo 

sangue e fluidos orgânicos e demonstrámos conhecer os procedimentos a seguir no caso 

de ocorrer exposição significativa. 

A passagem de alguns turnos no Bloco de Pacing e Eletrofisiologia proporcionou a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos na área da prevenção da infeção do local 

cirúrgico, dando continuidade aos cuidados prestados aos doentes internados na UCIC 
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submetidos à implantação de dispositivos cardíacos e possibilitando a aplicação integral 

da Norma n.º 020/2015 da DGS (2015b). 

“3.1 – Concebe plano de prevenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos para resposta às necessidades do contexto de cuidados à pessoa 

em situação crítica e/ou falência orgânica.” (Reg. n.º 429/2018, p. 19364). 

A infeção do trato urinário associada ao cateter vesical constitui um problema de saúde 

pública com impacto clínico, económico e social. A implementação de estratégias 

eficazes que visem a sua prevenção inclui a redução do número de algaliações 

desnecessárias, assim como a adoção de boas práticas, desde a inserção à manutenção 

do cateter vesical. A nível nacional, a preocupação com a prevenção deste tipo de 

infeção tem sido crescente, pelo que a DGS emanou a Norma n.º 019/2015, intitulada 

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

atualizada a 30 de maio de 2017, de implementação obrigatória nos hospitais de agudos 

e unidades de cuidados crónicos (Lobão & Sousa, 2016). 

Em articulação com a enfermeira do GCL-PPCIRA foi identificada a necessidade de 

realizar auditorias internas a essa mesma norma. A realização destas auditorias tem 

como finalidade a avaliação das práticas de prevenção e controlo de infeção urinária 

associada a cateter vesical. O GCL-PPCIRA realiza auditorias à referida norma nos 

diversos serviços do CHZNP. No entanto, a fonte da evidência do cumprimento da 

norma são sempre os registos no programa informático SClínico®. Neste sentido, 

concluímos que seria interessante realizar auditorias cuja fonte de evidência fosse a 

observação direta, tendo em vista verificar se existe conformidade entre aquilo que são 

as práticas dos enfermeiros e o registo das mesmas. Com esse objetivo, criámos uma 

folha de registo das auditorias (que se encontra no Apêndice E), realizámos auditorias e 

construímos uma base de dados em Excel® para o registo dessas mesmas auditorias, 

tendo em vista não só os objetivos do GCL-PPCIRA, mas também reunir dados que 

poderão ser utilizados posteriormente em trabalhos de investigação a realizar na UCIC. 

A hemocultura é considerada a análise-padrão para a deteção de infeções na corrente 

sanguínea, uma vez que permite a identificação do agente etiológico e o perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos, evitando-se o uso desnecessário ou não indicado dos 

mesmos. No entanto, são vários os fatores que podem interferir no resultado desta 

análise e a interpretação dos resultados irá depender da qualidade da amostra de sangue 
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analisada. Implementar de forma rigorosa todas as recomendações da técnica de colheita 

para obter resultados de alto nível de qualidade e precisão torna-se essencial (Miller et 

al., 2018). A Clinical and Laboratory Standards Institute (2007) recomenda que as taxas 

de contaminação das hemoculturas se mantenham abaixo dos 3%. Através de dados 

fornecidos pelo Serviço de Patologia do CHZNP, calculámos a taxa de contaminação de 

hemoculturas da UCIC no ano de 2020, tendo-se determinado que foi de 8,8%. Assim, 

verificámos a necessidade de realizar uma intervenção cujo objetivo geral foi o de 

diminuir este valor no ano de 2021. Realizámos uma sessão de formação em serviço 

(em dois momentos distintos, para que toda a equipa tivesse oportunidade de assistir) na 

qual apresentámos/propusemos um procedimento padrão para a técnica de colheita de 

hemoculturas que incluiu o uso de um kit de colheita, assim como a implementação de 

um checklist, ou seja, uma lista de verificação projetada para uso no momento de 

colheita de amostra para hemocultura, onde se descrevem os procedimentos essenciais à 

manutenção da assepsia durante todo o procedimento. Propusemos que sempre que se 

identifiquem hemoculturas contaminadas, ou suspeitas de contaminação, se verifique se 

foram cumpridos todos os procedimentos descritos no checklist e que seja informado o 

profissional de saúde responsável pela colheita acerca da sua contaminação. Além disso, 

propusemos que no final do ano de 2021 seja recalculada a taxa de contaminação de 

forma a verificar se as estratégias adotadas surtiram o efeito pretendido. A opção por 

estas estratégias baseou-se na evidência científica de que a redução da taxa de 

contaminação é possível através do estabelecimento de um procedimento padrão para a 

colheita de hemoculturas (Hall et al., 2013; Self et al., 2013), da monitorização das 

taxas de contaminação, do feedback aos profissionais que realizam as colheitas acerca 

da sua contaminação (Emergency Nurses Association, 2018), assim como da introdução 

do uso de kits de colheita que contêm todos os materiais necessários (Thomas et al., 

2011). Como previamente mencionado, o plano da sessão de formação em serviço e os 

slides utilizados encontram-se no Apêndice C. 

“3.2 – Lidera o desenvolvimento de procedimentos de controlo de infeção, de 

acordo com as normas de prevenção, designadamente das Infeções Associadas à 

Prestação de Cuidados de Saúde e de resistência a Antimicrobianos perante a 

pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica.” (Reg. n.º 429/2018, p. 19364). 

Os assistentes operacionais da UCIC são responsáveis por todos os procedimentos de 

limpeza e desinfeção dos diferentes materiais como o solo, paredes, superfícies e 
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equipamentos. No entanto, é responsabilidade do enfermeiro supervisionar todas essas 

atividades. Assim, o enfermeiro especialista em EPSC deve conhecer todos os 

procedimentos de higienização do seu serviço, incluindo os produtos utilizados, 

horários e frequência das higienizações necessárias. Através de conversas informais 

com os assistentes operacionais da UCIC, concluímos que existiam algumas 

incongruências entre aquilo que estava preconizado relativamente à utilização dos 

detergentes e desinfetantes do serviço e aquilo que eram as práticas dos assistentes 

operacionais. Em articulação com a Sra. Enfermeira Responsável da UCIC, foi feita 

nova formação, de forma informal, aos assistentes operacionais, sobre o uso dos 

mesmos e afixada a forma de diluição dos detergentes na sala de desinfeção de materiais 

da UCIC. 

No sentido de monitorizar, registar e avaliar medidas de prevenção e controlo da 

infeção, e como anteriormente mencionado, integrámos a equipa de auditorias do 

serviço à Norma n.º 019/2015 “Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infeção 

Urinária Associada a Cateter Vesical (DGS, 2015a), à Norma n.º 007/2019 “Higiene das 

Mãos nas Unidades de Saúde” (DGS, 2019) e à Norma n.º 013/2014 “Uso e Gestão de 

Luvas nas Unidades de Saúde” (DGS, 2014), assim como à norma do CHZNP relativa 

aos cuidados com o Cateter Venoso Periférico. 
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CAPÍTULO II – ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo de investigação foi concretizado no âmbito do MEPSC. A prática de 

cuidados especializados em EPSC assenta nos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

definidos pelo Colégio da Especialidade de EMC da OE (OE, 2017). A procura dos 

mais elevados níveis de satisfação, a promoção da saúde, a prevenção de complicações 

e a maximização do bem-estar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença 

crítica e ou falência orgânica, são aspetos de qualidade do exercício profissional nesta 

área de especialidade, transversais também à sua família (OE, 2017). Nesse sentido, 

uma das competências do enfermeiro especialista em EMC, na área de EPSC, é cuidar 

“da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou 

falência orgânica” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363) gerindo o impacto emocional imediato 

na família e a relação terapêutica que com ela estabelece (OE, 2017). É neste contexto 

que se fundamenta o desenvolvimento do presente estudo de investigação. 

A importância do envolvimento do doente e família nos cuidados de saúde é hoje 

reconhecida internacionalmente, sendo referido pelo Institute for Patient-and Family-

Centered Care (IPFCC) (IPFCC, 2017) como essencial na melhoria da qualidade e 

segurança dos cuidados e adotado como princípio e valor pela DGS (DGS, 2015c). 

A humanização dos cuidados implica uma visão multidimensional, ou seja, uma 

abordagem global da pessoa, com o objetivo de prestar cuidados de excelência (Calle et 

al., 2017). O ambiente e a situação de doente de UCI é stressante para o doente e para a 

sua família (Chakroun-Walha et al., 2015; Fumis, Ranzani, Martins, et al., 2015; 

Schoeman et al., 2018). A Society of Critical Care Medicine (SCCM) emitiu em 2017 

as guidelines que visam otimizar o apoio à família, alicerçadas nas seguintes evidências 

científicas: i) a PSC encontra-se muitas vezes impossibilitada de participar no processo 

de tomada de decisão, revertendo essa responsabilidade stressante para os seus 

familiares (Prendergast, 1997, cit. por Davidson, Aslakson, et al., 2017); ii) mais de 

50% dos sobreviventes destas unidades necessitam que familiares lhes prestem cuidados 

após a alta (Desai et al., 2011; Needham et al., 2012); iii) entre um quarto a metade dos 

familiares da PSC experimentam sintomas psicológicos durante o internamento e após a 

alta do ente querido (Adelman et al., 2014; Davidson et al., 2012; Lautrette et al., 2007) 

podendo resultar em Síndrome Pós-Terapia Intensiva da Família (SPTI-F) (Davidson et 
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al., 2012; Needham et al., 2012); iv) é crescente a consciencialização da importância de 

melhorar os resultados da família, contribuindo para melhores resultados dos doentes 

(Adelman et al., 2014; Lynn, 2014).  

Para o International Research Project for the Humanization of the Intensive Care Units 

(Calle, 2018), a presença e participação da família nos cuidados ao doente, bem como 

políticas de visita aberta nas UCI, são aspetos importantes da humanização dos cuidados 

(Calle, 2018), sendo responsabilidade dos profissionais de saúde destas unidades liderar 

o processo de mudança (Calle et al., 2017). O potencial da parceria enfermeiro-família 

na melhoria das experiências e resultados do doente e da sua família tem tido um 

destaque crescente na literatura (Heyland et al., 2018; Kleinpell et al., 2018), 

assumindo-se como prioridade da investigação em enfermagem compreender como 

orientar os enfermeiros neste sentido (Eggenberger & Sanders, 2016; Sá et al., 2015). 

Partindo deste contexto, elegeu-se como área temática do presente estudo, a interação 

enfermeiro-família em ambiente de UCI. Atendendo à temática escolhida, torna-se 

relevante realçar alguns aspetos que se relacionam com o funcionamento das visitas na 

UCIC onde se concretizou o estudo. O horário de visita é das 15:30h às 17:30h, 

diariamente, sendo permitida a entrada de dois familiares por doente, um de cada vez, e 

restringida a visita a menores de dez anos. Habitualmente, é da responsabilidade do 

assistente operacional acompanhar a visita da sala de espera até junto do doente. 

  

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A fundamentação teórica tem por base uma revisão da literatura para conhecer o estado 

da arte de determinado assunto (Fortin, 2009). Neste sentido, enquadra-se em seguida o 

problema escolhido para estudo no âmbito do estágio desenvolvido na UCIC, o qual diz 

respeito às práticas de interação positiva dos enfermeiros com os familiares da PSC. 
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2.1. A família da Pessoa em Situação Crítica no contexto de Unidade de Cuidados 

Intensivos 

 

As UCI são lugares onde os doentes enfrentam uma doença complicada, num ambiente 

desagradável e hostil. Para além disso, os doentes estão separados da sua família por 

uma política de visitas restritiva. Torna-se imperativo produzir mudanças nestas 

unidades com o intuito de melhorar o bem-estar e o conforto de doentes e familiares, 

sendo esta uma parte fundamental do trabalho dos enfermeiros (Dolores Escudero et al., 

2014). 

A UCI define-se como um “espaço em que se concentram os meios humanos e técnicos 

necessários à monitorização e tratamento” da PSC (MS, 2013, p.61), ou seja, daquela 

“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” (Reg. n.º 429/2018, p. 19362). 

A investigação tem reconhecido os doentes críticos como membros de uma rede doente-

família que funciona como um pequeno sistema social (Olding et al., 2015; Quinn et al., 

2012). Neste sentido, o ambiente familiar do doente compreende todas as pessoas com 

ele relacionadas através do afeto, sentimentos ou laços de sangue (S. S. de Oliveira et 

al., 2016; Sánchez-Vallejo et al., 2016; Zaforteza Lallemand et al., 2010). A definição 

de família do Conselho Internacional de Enfermeiros é congruente com esta ideia, 

considerando a família como um “grupo ou unidade funcional todo coletivo composto 

por pessoas ligadas por consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais, 

sendo a unidade ou o todo considerado um sistema que é maior que a soma das partes” 

(Conselho Internacional de Enfermeiros, 2015, p.143). 

A SCCM (Davidson et al., 2007) e o IPFCC (2017) adotaram a definição de família dos 

Cuidados Paliativos. Para estes organismos, a família é definida pelo doente, ou, no 

caso de menores ou sem capacidade de decisão, pelos seus substitutos. Neste contexto, a 

família pode ter relação de parentesco ou não com o doente. São os indivíduos que 

fornecem apoio e com quem o doente tem um relacionamento significativo (National 

Consensus Project for Quality Palliative Care, 2004). 

No Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1979), família é um sistema aberto que 

funciona como uma unidade, pelo que qualquer acontecimento que afete negativamente 
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um dos seus membros tem também impacto sobre os restantes, conduzindo a uma 

situação de crise. Consequentemente, aquando da admissão hospitalar, cada membro da 

família experimenta sintomas negativos (Dolores Escudero et al., 2014; Frivold et al., 

2016; S. S. de Oliveira et al., 2016; Sánchez-Vallejo et al., 2016), sendo mais grave com 

o internamento numa UCI pelo risco de vida associado (S. S. de Oliveira et al., 2016; 

Pardavila Belio & Vivar, 2012; Sánchez-Vallejo et al., 2016). Os familiares da PSC são 

frequentemente afetados emocional e fisicamente pela sua experiência em cuidados 

intensivos (Frivold et al., 2016). 

Assim se compreende que quando a família enfrenta um processo de saúde-doença de 

um dos seus membros, o binómio doente-família constitui uma única entidade que 

necessita de cuidados (Bernal-Ruiz & Horta-Buitrago, 2014). Apesar deste facto ser 

reconhecido pelos profissionais de saúde, aquando da admissão hospitalar é muitas 

vezes esquecido e ocorre a dissolução do binómio doente-família, promovida pelos 

profissionais que consideram a família perturbadora (Santana Cabrera et al., 2007), 

evitável, passiva e como uma mera espectadora (Bernal-Ruiz & Horta-Buitrago, 2014). 

Numa UCI, esta situação é potencializada pelo cuidado complexo, pelas próprias 

normas de funcionamento e pela atenção centrada no doente que corre risco de vida 

(Bernal-Ruiz & Horta-Buitrago, 2014). Este isolamento do doente foi considerado 

necessário durante muitos anos, associado a ideias erradas como infeções, aumento de 

custos, alterações constantes nos sinais vitais (Beltrán Salazar, 2009) e interferência na 

realização das atividades dos profissionais (Monroe & Wofford, 2017). Neste contexto, 

o doente e a família eram separados, limitando-se a autonomia de ambos e 

estabelecendo-se uma relação de dependência direta com os profissionais de saúde 

(Beltrán Salazar, 2009), o que gera um ambiente hostil, torna a experiência 

aterrorizante, stressante, angustiante, caótica, aborrecedora, solitária, desesperançam-te 

e cheia de incertezas para os familiares da PSC (García Mozo et al., 2010). 

Desde o final da década de 1970 tem sido demonstrado que esta restrição familiar não é 

necessária (Eggenberger & Nelms, 2007) e que a participação ativa da família constitui 

uma estrutura de apoio que diminui o surgimento de delírios, síndromes psicóticos e 

alterações afetivas (Whitton & Pittiglio, 2011). Para além disso, reduz o stresse e a 

ansiedade (Davidson, 2010), facilita a educação, a comunicação e diminui complicações 

cardiovasculares, o que resulta numa diminuição da atividade autonómica e num perfil 
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hormonal mais favorável para o doente e para os seus familiares (Fumagalli et al., 

2006). 

A pesquisa científica tem revelado que os familiares da PSC apresentam frequentemente 

sintomas de ansiedade, depressão e Perturbação de Stresse Pós-Traumático (PSPT) 

(Chakroun-Walha et al., 2015; Fumis, Ranzani, Faria, et al., 2015; Schoeman et al., 

2018) e que estes sintomas têm efeito direto nas necessidades dos membros da família 

da PSC internada na UCI (Frivold et al., 2016; Kynoch et al., 2019). Neste contexto, 

também a família é foco de atenção do enfermeiro, o qual possui um papel crucial na 

identificação e no atendimento das necessidades da família (McConnell & Moroney, 

2015). 

É função do enfermeiro da UCI promover um cuidado holístico, que contemple o 

binómio doente-família, sendo crucial conhecer as necessidades da família da PSC 

assim como o seu estado emocional. 

 

2.1.1. Necessidades da família da Pessoa em Situação Crítica 

 

Numerosos estudos têm sido desenvolvidos em torno da identificação das necessidades 

da família. Grande parte da investigação existente resultou do trabalho de Molter (1979) 

que, mais tarde, juntamente com Leske (1991), desenvolveram e testaram o Critical 

Care Family Needs Inventory (CCFNI), uma lista das necessidades da família da PSC, 

na qual, foram identificadas cinco dimensões: i) informação, que representa as 

necessidades de informações reais sobre a PSC; ii) segurança, engloba as necessidades 

que se relacionam com a esperança em obter os resultados desejados; iii) proximidade, 

inclui as necessidades de contacto e de se manter próximo da PSC; iv) suporte, abrange 

os recursos, sistemas e estruturas de suporte, incluindo aspetos físicos, ambientais, 

psicológicos, espirituais e socioculturais; v) conforto, inclui as necessidades pessoais de 

conforto (Abbas Saleh Al-Mutair et al., 2013; Fortunatti, 2014; S. S. de Oliveira et al., 

2016). Estas necessidades, quando satisfeitas, aliviam ou diminuem a aflição e a 

angústia imediata, melhorando a perceção de bem-estar (Fortunatti, 2014). 

A tradução e adaptação cultural do questionário CCFNI para as diversas línguas tem 

demonstrado que as suas dimensões com base na análise fatorial não são constantes. 

Nesse sentido, alguns autores como S. Verhaeghe et al. (2005) e Pardavila Belio e Vivar 
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(2012), optaram por classificar as necessidades da família da PSC em quatro categorias, 

tornando a sua interpretação mais fácil: cognitiva, emocional, social e prática. Há que 

ter em conta que algumas necessidades podem ser colocadas em mais do que uma 

categoria, no entanto é considerada a categoria em que determinada necessidade exerce 

uma influência primária. Como se pode ver no que se refere à informação, esta poderá 

atender a necessidades emocionais como a redução do medo, mas no entanto, 

primariamente, ela atende necessidades cognitivas (S. Verhaeghe et al., 2005). 

 

2.1.1.1.  Necessidades cognitivas 

 

As necessidades cognitivas referem-se a todo o conhecimento dos familiares, quer sobre 

a PSC, quer sobre as peculiaridades da UCI (Ayllón Garrido et al., 2007).  

A necessidade de informação e conhecimento representa uma das maiores necessidades 

da família da PSC (Bandari et al., 2015; Batista et al., 2019; Brysiewicz & Chipps, 

2017; Hsiao et al., 2017; Ocak & Avsarogullari, 2018; Padilla-Fortunatti et al., 2018; 

Sales et al., 2018; Sánchez-Vallejo et al., 2016; Shorofi et al., 2016; Zainah et al., 2016; 

Zaken et al., 2018). No entanto, a família não pretende obter apenas informações. Os 

familiares da PSC precisam que as informações que lhes são transmitidas sejam 

honestas, precisas, compreensíveis e regulares (Abbas S. Al-Mutair et al., 2013; Bandari 

et al., 2015; Fumis et al., 2008; Neves et al., 2009; Ocak & Avsarogullari, 2018; 

Puggina et al., 2014; Shorofi et al., 2016; Zaken et al., 2018), sem que no entanto 

desvaneçam todas as esperanças (Abbas S. Al-Mutair et al., 2013; Liu et al., 2015). 

A compreensão e a satisfação com as informações fornecidas são critérios básicos de 

avaliação da efetividade da comunicação com os familiares da PSC. Assim, os 

familiares devem entender o diagnóstico, prognóstico e tratamento, para que possam ser 

intervenientes ativos na tomada de decisão. Além disso, uma boa compreensão de toda a 

situação facilita a tarefa da família de lidar com o stresse psicológico associado ao 

internamento do ente querido na UCI (Mathew et al., 2015; Shorofi et al., 2016). A 

forma como os profissionais de saúde comunicam e a maneira como os familiares são 

incluídos nos processos de tomada de decisão têm implicações nos resultados a longo 

prazo, podendo, em última instância, conduzir a PSPT dos familiares (Davidson et al., 

2012; Jezierska et al., 2014). É importante salientar que também a família é detentora de 
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informação que pode ser determinante nas decisões de tratamento do doente. O estudo 

de Wilson et al. (2015) identificou várias áreas de informação de interesse comum para 

a equipa de saúde e familiares: informações sobre um contacto da família, antecedentes 

da PSC, conhecer as perguntas da família, a sua compreensão dos cuidados médicos, 

preocupações, bem-estar e pedidos de assistência social. 

Apesar da necessidade de informação ser das mais importantes para a família, nem 

sempre é atendida. Médicos e enfermeiros não a valorizam da mesma forma que os 

familiares, havendo tendência a subestimar a sua importância (Abbas Saleh Al-Mutair et 

al., 2013; D. Escudero et al., 2015; Hsiao et al., 2017; Sánchez-Vallejo et al., 2016; 

Wilson et al., 2015). Para além disso, os enfermeiros consideram que fornecer 

informações é uma responsabilidade do médico, negligenciando o seu papel de 

esclarecimento sobre os cuidados diários que prestam ao doente (D. Escudero et al., 

2015; Hsiao et al., 2017; Pérez Cárdenas et al., 2004; Sánchez-Vallejo et al., 2016). 

Existem ainda outras barreiras à comunicação eficaz, como a falta de tempo, a 

inexistência de um lugar para conversar em privado, o receio de entrar em conflito com 

a equipa médica e a discordância com o plano de tratamento médico (Adams et al., 

2015). Os enfermeiros são os profissionais mais bem posicionados para fornecer 

informações sobre os cuidados diários ao doente, os motivos de determinados 

tratamentos, o ambiente da UCI, equipamentos e recursos humanos, sobre o que o 

familiar pode fazer junto do doente e sobre os planos de transferência. Por outro lado, o 

médico deve ser responsável por informar a família sobre o diagnóstico médico, 

tratamento e prognóstico (Abbas Saleh Al-Mutair et al., 2013; Dolores Escudero et al., 

2014; Pardavila Belio & Vivar, 2012; Sánchez-Vallejo et al., 2016). Neste sentido, 

torna-se importante que as informações médicas e de enfermagem se complementem, 

exigindo uma coordenação da equipa de saúde, de forma a proporcionar a melhor 

informação possível à família do doente (Davidson, Aslakson, et al., 2017). As famílias 

devem ainda receber informações acerca das regras e normas do hospital e 

especificamente da UCI (Hidalgo Fabrellas et al., 2007). 

Salienta-se também o facto de que os familiares expressam a necessidade de poder falar 

sempre com o mesmo enfermeiro. A falta de um profissional de referência tende a ser 

fonte de stresse e ansiedade para a família (Sánchez-Vallejo et al., 2016). Quando não 

estão na UCI, esperam ser contactados telefonicamente no caso de haver alterações no 

estado de saúde do seu ente querido (Padilla-Fortunatti et al., 2018). 
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2.1.1.2.  Necessidades emocionais 

 

Os sentimentos que os familiares da PSC experimentam aquando do internamento do 

seu ente querido na UCI expressam-se em necessidades emocionais (Ayllón Garrido et 

al., 2007). Os familiares podem vivenciar sentimentos positivos como os de esperança 

na recuperação do seu ente querido, mas também sentimentos negativos relacionados 

com o medo de o perder (Plakas et al., 2009). 

Em vários estudos as necessidades emocionais, a par das necessidades cognitivas, 

surgem nas dez necessidades mais importantes (Bandari et al., 2015; Brysiewicz & 

Chipps, 2017; Fortunatti, 2014; Ocak & Avsarogullari, 2018; Padilla-Fortunatti et al., 

2018; Sales et al., 2018; Sánchez-Vallejo et al., 2016; Shorofi et al., 2016; Zainah et al., 

2016; Zaken et al., 2018). Além disso, em alguns casos, à necessidade de esperança e 

segurança é atribuída maior importância que à necessidade de informação (Bandari et 

al., 2015; Brysiewicz & Chipps, 2017; Fortunatti, 2014; Ocak & Avsarogullari, 2018; 

Padilla-Fortunatti et al., 2018; Shorofi et al., 2016; Zainah et al., 2016; Zaken et al., 

2018).  

A satisfação das necessidades emocionais de segurança permite que os familiares lidem 

com a situação de crise quando o seu ente querido se encontra numa situação crítica 

(Brysiewicz & Chipps, 2017). Para isso, os familiares precisam de saber como está a 

PSC, através de informações claras e honestas, e que cuidados está a receber, assim 

como de sentir que a equipa de saúde se preocupa com o doente (Abbas S. Al-Mutair et 

al., 2013; Brysiewicz & Chipps, 2017; Ocak & Avsarogullari, 2018; Zainah et al., 

2016). A priorização deste tipo de necessidades mostra claramente que os familiares 

consideram os problemas de saúde da PSC muito mais significativos que as suas 

próprias necessidades (Brysiewicz & Chipps, 2017; Ocak & Avsarogullari, 2018; 

Zainah et al., 2016). Os enfermeiros desempenham um papel muito importante no apoio 

e conforto que podem dar aos familiares, ouvindo-os e reconhecendo-os como seres 

humanos (Zainah et al., 2016). Não obstante, estudos apontam para a desvalorização 

destas necessidades por parte dos enfermeiros, acabando por negligenciar os cuidados à 

família a esse respeito (S. Verhaeghe et al., 2005). Em alguns casos pode ser pertinente 

o apoio de outras entidades, como por exemplo apoio religioso ou de um assistente 

social (Gordon et al., 2018; Mahrous, 2017; Rusa et al., 2014). 
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Em relação às necessidades emocionais de conforto, merece destaque a necessidade do 

familiar se sentir aceite pela equipa da UCI (Ocak & Avsarogullari, 2018), revelando 

que se a família não se sente bem-vinda, sentir-se-á insegura quanto aos cuidados que 

são prestados ao seu ente querido (Batista et al., 2019). Os familiares sentem 

necessidade de estar perto do doente (Fortunatti, 2014). 

 

2.1.1.3.  Necessidades sociais 

 

Como necessidades sociais, S. Verhaeghe et al. (2005) consideram todas as 

necessidades que dizem respeito a relações entre pessoas. Assim, podem referir-se à 

relação PSC com os membros da família, mas também à relação entre os membros da 

família e amigos. O internamento de um familiar afeta os papéis, relacionamentos e 

responsabilidades dos restantes membros da família, traduzindo-se numa perturbação da 

normalidade familiar e social. Neste sentido, o apoio de outras pessoas como membros 

da família mais afastada, amigos ou colegas de trabalho pode assumir grande 

importância (Linnarsson et al., 2010). De modo geral, estas necessidades sociais dos 

familiares assumem menor importância que outras necessidades (Brysiewicz & Chipps, 

2017; Fortunatti, 2014; Ocak & Avsarogullari, 2018; Padilla-Fortunatti et al., 2018; S. 

Verhaeghe et al., 2005). No entanto, isso não significa que elas não sejam importantes. 

À semelhança das outras categorias de necessidades, também nesta as necessidades de 

maior importância são as que se relacionam com o doente (S. Verhaeghe et al., 2005). 

A necessidade de ter amigos e outros familiares próximos na UCI ou durante as visitas é 

considerada de menor importância. Isto poder-se-á explicar pelo facto de, normalmente, 

os familiares que visitam o doente constituírem o seu núcleo familiar e pelo 

conhecimento das políticas de visita restritivas das UCI (Bandari et al., 2015; Ocak & 

Avsarogullari, 2018). Outros recursos de suporte, como o poder expressar emoções com 

a equipa de saúde e receber a confirmação de que é normal aquilo que estão a sentir, são 

necessidades igualmente consideradas de menor importância, revelando mais uma vez a 

priorização das necessidades do doente (Bandari et al., 2015; Ocak & Avsarogullari, 

2018). 

Os familiares da PSC têm tendência a aceitar políticas de visita fechada, com horários 

restritivos e rígidos. No entanto, isso poderá ser resultado da necessidade que sentem de 
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deixar o doente descansar (Sánchez-Vallejo et al., 2016). Vários estudos têm 

comprovado que políticas de visita aberta melhoram os resultados do doente e família 

(Fumis, Ranzani, Faria, et al., 2015; Hsiao et al., 2017; Sánchez-Vallejo et al., 2016). 

No estudo de Abbas S. Al-Mutair et al. (2013), os familiares relataram a necessidade de 

permanecer próximo do ente querido e poder vê-lo com frequência, afirmando que o 

tempo de visita restrito reduz a interação familiar e que isso pode ter consequências na 

condição do doente. 

 

2.1.1.4.  Necessidades práticas 

 

As necessidades práticas são aquelas que se relacionam com a sensação de conforto. 

Podem ser necessidades materiais ou não materiais. Dentro das necessidades não 

materiais inclui-se, por ordem de importância, horários de visita flexíveis, ajuda com 

problemas financeiros ou familiares e informações sobre aquilo que podem fazer junto 

do doente, contribuindo para o seu cuidado. Dentro das materiais, inclui-se a 

necessidade de ter uma sala de espera com um telefone perto, mobiliário confortável, 

um lugar para descansar, cafetaria e instalações sanitárias (S. Verhaeghe et al., 2005). A 

importância dada a este tipo de necessidades varia, mas, regra geral, é atribuída maior 

importância a tudo o que diz respeito ao doente em detrimento das necessidades 

pessoais dos familiares. Na maioria dos estudos, as necessidades práticas são 

consideradas de menor importância (Bandari et al., 2015; Batista et al., 2019; 

Brysiewicz & Chipps, 2017; Fortunatti, 2014; Ocak & Avsarogullari, 2018; Padilla-

Fortunatti et al., 2018; Shorofi et al., 2016; S. Verhaeghe et al., 2005; Zaken et al., 

2018). 

Os familiares do doente crítico consideram prioritário certificarem-se de que o doente 

está confortável, em detrimento do seu próprio conforto (Ocak & Avsarogullari, 2018). 

No entanto, é importante salientar que as salas de espera são uma das principais causas 

de insatisfação dos familiares da PSC (Karlsson et al., 2011). Este dado revela a 

importância do conforto e proximidade destas salas de espera com a UCI (Karlsson et 

al., 2011; Linnarsson et al., 2010). 

Fortunatti (2014) realizou uma revisão da literatura acerca das necessidades da família 

da PSC, de acordo com as dimensões do CCFNI. Verificou que cinco das dez 
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necessidades classificadas como as mais importantes são do domínio segurança. 

“Receber respostas sinceras” e “conhecer o prognóstico” foi o que os familiares 

consideraram mais importante. Quatro das dez necessidades mais importantes 

pertencem à dimensão informação, sendo a mais importante “conhecer fatos específicos 

relacionados com o estado do doente”. Nenhuma necessidade da dimensão conforto ou 

suporte ficou incluída nas dez mais importantes, sendo estas as dimensões que incluem 

as necessidades consideradas menos importantes. Por sua vez, dentro do grupo das dez 

necessidades menos importantes, não se encontrou nenhuma necessidade das dimensões 

segurança e proximidade. As necessidades menos importantes reveladas pelo estudo 

citado relacionam-se com o apoio espiritual às famílias (“ser informado sobre os 

serviços religiosos disponíveis” e “ser visitado por um representante da sua religião”). 

Necessidades de conforto como “ter boa comida no hospital”, “ter mobiliário 

confortável na sala de espera” ou “ter um telefone perto da sala de espera” revelaram-se 

mais importantes que as necessidades de apoio religioso (Fortunatti, 2014). Esta 

tendência tem-se mantido, com os estudos mais recentes a reportarem também a 

dimensão segurança e a dimensão informação como aquelas que incluem as 

necessidades mais importantes para os familiares da PSC (Bandari et al., 2015; 

Brysiewicz & Chipps, 2017; Ocak & Avsarogullari, 2018; Padilla-Fortunatti et al., 

2018; Sales et al., 2018; Sánchez-Vallejo et al., 2016; Shorofi et al., 2016; Zainah et al., 

2016; Zaken et al., 2018). 

A nível nacional, os estudos com base neste instrumento são ainda escassos. Da 

tradução e adaptação cultural do CCFNI para a língua portuguesa resultou o Inventário 

das Necessidades da Família na Unidade de Cuidados Intensivos cujas dimensões não 

correspondem de forma direta às dimensões do CCFNI. As cinco dimensões 

identificadas foram: recursos e sistemas de apoio, apoio emocional, visitar, participação 

e procura de informação (Campos, 2014).  

À semelhança dos estudos realizados noutros países, Campos (2014) verificou que as 

necessidades de maior importância referem-se à necessidade de informação e segurança, 

tais como: obter respostas sinceras às questões colocadas, ter a certeza que o seu 

familiar recebe os melhores cuidados possíveis, saber o prognóstico do seu familiar e 

saber exatamente o que está a ser feito pelo seu familiar. As necessidades de menor 

importância dizem respeito aos sistemas de apoio e recursos materiais hospitalares 
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como sejam: o acesso a alimentação, mobiliário confortável e a existência de telefone na 

sala de espera, o apoio espiritual ou religioso e o apoio financeiro e familiar. 

 

2.1.2. Fatores que interferem nas necessidades da família da Pessoa em Situação 

Crítica 

 

Apesar da existência de inúmeros trabalhos científicos sobre as necessidades da família 

da PSC desde a publicação do CCFNI e comprovada a influência de diversos fatores 

sobre a sua perceção e experiência de cada familiar, o estudo desses fatores tem sido 

fragmentado (Kynoch et al., 2019). No entanto, em 2019, Kynoch et al. realizaram um 

estudo mais abrangente, com o objetivo de desenvolver um modelo de fatores que 

influenciam o atendimento das necessidades da família da PSC internada numa UCI. As 

variáveis em estudo foram demográficas (sexo do familiar, relação entre familiar e a 

PSC, nível de escolaridade do familiar, idade da PSC, o nível de severidade da doença 

da PSC e o tempo de internamento na UCI), psicológicas (ansiedade, depressão, 

mecanismos de cooping eficaz e o apoio social do familiar) e variáveis relacionadas 

com a informação (ambiente informativo da UCI, reuniões com a família, informações 

da UCI e satisfação com a informação). Os autores identificaram um fator demográfico 

(sexo do familiar) e três fatores psicológicos (ansiedade, depressão e mecanismos de 

cooping eficaz) como tendo efeito direto e mediador no atendimento das necessidades 

dos familiares da PSC (Kynoch et al., 2019). Sintomas de ansiedade e depressão têm 

sido frequentemente identificados entre os familiares que visitam o doente crítico (Çelik 

et al., 2016). A inexistência de uma associação direta entre os vários fatores 

demográficos, relacionados com a informação, com o apoio social e com as 

necessidades dos familiares, é um achado incongruente com os resultados de outros 

estudos (Kynoch et al., 2019). 

O sexo tem sido identificado em diversos trabalhos como fator influente nas 

necessidades dos familiares da PSC (Høghaug et al., 2012; Ocak & Avsarogullari, 

2018). No estudo de Høghaug et al. (2012), os autores verificaram que as mulheres 

consideravam as necessidades de conforto mais importantes do que os homens. No 

trabalho de Ocak & Avsarogullari (2018) verificou-se que os familiares do sexo 

feminino e com menor nível de escolaridade eram mais sensíveis em relação à maioria 
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das necessidades. No entanto, existem também alguns estudos que concluíram o 

contrário (Abbas Saleh Al-Mutair et al., 2013). 

Alguma pesquisa científica tem verificado que a causa de internamento na UCI tem 

também influência no nível de importância das necessidades emocionais. No estudo de 

Brysiewicz e Chipps (2017), realizado com familiares de doentes traumatizados em 

colisões de trânsito, agressões e violência pessoal, verificou-se um nível mais elevado 

das necessidades de segurança, sugerindo que as famílias de doentes de trauma ou de 

outro tipo de doença súbita têm tendência a isolar-se como forma de se protegerem do 

trauma emocional, desencadeado pelo surgimento abrupto de um problema grave de 

saúde, o que poderá explicar o aumento destas necessidades (Brysiewicz & Chipps, 

2017). 

Outro fator importante no aumento das necessidades em geral é o estatuto 

socioeconómico, sendo que, em alguns estudos, se verificou que quanto mais elevado é 

este estatuto, menores são os níveis de necessidades (Brysiewicz & Chipps, 2017; Ocak 

& Avsarogullari, 2018). No entanto, o estudo de Brysiewicz e Chipps (2017) revelou 

que, no que concerne a necessidades de segurança, o nível de necessidades mantém-se 

igual nos diferentes estatutos socioeconómicos. 

Apesar de ainda serem escassos os trabalhos que estudam as necessidades ao longo do 

tempo de internamento, alguns autores demonstraram que o nível de necessidades 

aumenta ao longo do tempo (Brysiewicz & Chipps, 2017). 

Alguns estudos têm documentado diferenças entre a perceção dos familiares e dos 

enfermeiros sobre as necessidades da família e a sua importância (Mitchell et al., 2019; 

Shorofi et al., 2016; Velasco Bueno et al., 2018). No entanto, no estudo de Hsiao et al. 

(2017) e de Chhetri e Thulung (2018), verificou-se que os familiares e enfermeiros 

atribuíram importância semelhante às diferentes categorias de necessidades. Estudos 

têm comprovado que as necessidades consideradas mais importantes são também as que 

apresentam menores índices de satisfação (Padilla-Fortunatti et al., 2019). 

Existe evidência científica de que os familiares priorizam as suas necessidades de forma 

diferente, relacionando-se em alguns casos com variáveis sociais e culturais, pelo que se 

torna pertinente explorá-las de maneira particular em cada contexto clínico e geográfico, 

permitindo à equipa de saúde priorizar a satisfação daquelas de maior relevância, com 
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base nos recursos disponíveis e nas prioridades organizacionais (Bandari et al., 2015; 

Fortunatti, 2014; Hsiao et al., 2017; Kynoch et al., 2019; Padilla-Fortunatti et al., 2018). 

O papel do enfermeiro de UCI passa por atender todas as necessidades da família, não 

descurando aquelas que os estudos indicam ser menos importantes para os familiares da 

PSC, uma vez que, frequentemente, estas estão relacionadas com o bem-estar pessoal 

dos familiares. 

 

2.1.3. O estado emocional da família da Pessoa em Situação Crítica 

 

O estado emocional dos familiares da PSC é variável. Alguns familiares demonstram 

sinais de depressão, ansiedade ou distúrbios agudos de stresse (Beesley et al., 2018; 

Beusekom et al., 2016; Haines et al., 2015; Petrinec et al., 2015; Sottile et al., 2016), 

podendo apresentar choro, tristeza, desamparo, desesperança, agonia, medo, 

sentimentos de dor e incerteza (Beer & Brysiewicz, 2017; Kanmani & Raju, 2018). 

Outros revelam sinais de resiliência e crescimento pós-traumático (Sottile et al., 2016). 

Ver o ente querido num ambiente de UCI, conectado a tubos e máquinas, é descrito 

pelos familiares como chocante e assustador, incute sentimentos de desamparo e 

constitui um desafio emocional para a família da PSC (Beer & Brysiewicz, 2017). A 

natureza emergente da doença crítica, a incerteza relacionada com o prognóstico do 

doente e as decisões complexas e difíceis em relação ao tratamento são fontes de stresse 

para a família da PSC (Beusekom et al., 2016). O estudo de Beer e Brysiewicz (2017) 

revelou que os familiares experimentam alterações nos seus padrões habituais de sono, 

alimentação e capacidade de trabalho, o que os torna incapazes de realizar as suas 

tarefas habituais, concentrando toda a sua energia e existência na PSC. A preocupação, 

a tristeza, as dificuldades de concentração, a dificuldade em dormir e a sensação de 

nervosismo são sintomas frequentemente relatados pelos familiares do doente crítico e 

associados ao stresse e à ansiedade, refletindo sofrimento psicológico (Alfheim, 

Rosseland, et al., 2018). Esta situação pode revelar-se avassaladora para algumas 

famílias, excedendo os seus mecanismos normais de enfrentamento e provocando 

desorganização e interrupção dos papéis individuais no seio da unidade familiar (Beer & 

Brysiewicz, 2017). Çelik et al. (2016) observaram a presença de perturbações do sono 

em 76% dos familiares, ansiedade em 81,4% e depressão em 92,4%. Também Rahnama 
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et al. (2017) verificaram que 89,8% dos familiares apresentaram níveis anormais de 

ansiedade, dos quais 17,3% revelaram níveis de ansiedade severos ou muito severos. 

Existe evidência científica de que estas alterações emocionais podem conduzir a PSPT 

(Beesley et al., 2018; Beusekom et al., 2016). 

A revisão da literatura realizada por Beusekom et al. (2016) demonstrou que a 

prevalência de ansiedade se situava entre os 42 e 80% durante o internamento e nos 15 a 

24% ao fim de seis meses após a alta da UCI. A prevalência de depressão variou entre 

16 e 90% durante o internamento e de 5 a 36% após a alta da UCI. Salienta-se que, 57% 

dos familiares apresentaram sintomas de PSPT ainda durante o internamento e entre 35 

e 57% apresentavam PSPT seis meses após a alta da UCI. Também no trabalho 

desenvolvido por Alfheim et al. (2019) verificou-se que mais de metade dos familiares 

apresentou níveis elevados de sintomas de PSPT aquando da admissão e que os níveis 

desses sintomas diminuíram nos seis meses seguintes. 

Este conjunto de alterações a longo prazo e devidas à doença crítica de um ente querido 

tem sido denominado de SPTI – F, desde uma conferência da SCCM realizada em 2010 

(Needham et al., 2012). Este síndrome descreve o impacto psicológico do internamento 

e as repercussões pós-UCI em familiares e outros cuidadores (Beusekom et al., 2016; 

Petrinec & Martin, 2018). Os sintomas podem surgir durante o internamento na UCI e 

persistir por vários anos após a alta do doente (Beusekom et al., 2016; Wintermann et 

al., 2016), associando-se a uma diminuição da qualidade de vida destes familiares 

(Alfheim, Småstuen, et al., 2018; Hopkins, 2018). Apesar de ainda serem escassos os 

estudos sobre o impacto do internamento em UCI nos familiares da PSC, a pesquisa 

científica tem comprovado que a vida do doente e da sua família muda após o 

internamento em UCI e que essas mudanças se relacionam de forma direta com o que 

eles experimentam durante a doença e respetivo tratamento (Hopkins, 2018). 

Os familiares da PSC experienciam emoções fortes como o choque, a negação, a raiva, 

o desespero, a culpa e o medo de perder o seu ente querido (S. Verhaeghe et al., 2005). 

Para além disso, podem vivenciar sentimentos de impotência, ansiedade e depressão, 

especialmente quando não recebem a informação adequada e têm que tomar decisões 

críticas em nome do doente (Beusekom et al., 2016; S. Verhaeghe et al., 2005). 

Enfrentam uma situação stressante que altera o funcionamento normal da família. Esta 

alteração pode, inclusive, levar a que estes familiares, cuidadores informais principais 
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da PSC, prestem cuidados inadequados ou até ao abandono do doente (Mullen et al., 

2015; Rückholdt et al., 2019; Wong et al., 2020). 

 

2.1.3.1. Fatores de risco e estratégias para enfrentar o sofrimento emocional da família 

da Pessoa em Situação Crítica 

 

Alguns fatores de risco têm sido associados a níveis mais elevados de ansiedade, 

depressão e PSPT, podendo resultar em SPTI – F. Entre eles, o sexo feminino, a idade 

mais jovem da PSC, o nível mais baixo de escolaridade, a história de distúrbio mental, 

pessoal ou familiar (Beusekom et al., 2016), o ser o cônjuge da PSC (Beusekom et al., 

2016; Çelik et al., 2016; H. S. B. de Oliveira et al., 2018), familiares com rendimentos 

mais baixos, idades mais avançadas, os que são casados e aqueles que tomam 

medicação regularmente (Çelik et al., 2016). No estudo de Cameron et al. (2016) 

constatou-se que os familiares mais jovens e com menos apoio social eram mais 

propensos a persistir deprimidos durante um ano e nenhuma caraterística do doente foi 

associada à presença de sintomas de SPTI – F. Também no estudo de Alfheim et al. 

(2019), familiares mais velhos apresentaram menos sintomas de PSPT. Outros estudos 

têm demonstrado a influência de outros fatores relacionados com o ambiente da UCI. 

Esses fatores incluem: a perceção do familiar de que a PSC está muito próximo da 

morte, a doença inesperada ou súbita da PSC, a condição geral da PSC, o tempo que a 

família passa no hospital, a existência ou não de um local para os familiares 

descansarem, a participação dos familiares nos cuidados ao doente e a comunicação 

com a equipa de saúde (Çelik et al., 2016; Davidson et al., 2012; Davidson, Aslakson, et 

al., 2017; Fumis, Ranzani, Martins, et al., 2015). Um dado, ainda pouco explorado nos 

estudos é o de que os familiares com níveis mais elevados de esperança apresentam 

menos sintomas de PSPT (Alfheim et al., 2019). A importância de manter a esperança 

para os familiares tem sido relatada como mecanismo de enfrentamento da situação (S. 

T. L. Verhaeghe et al., 2007). 

Os resultados dos estudos acerca dos fatores de risco associados aos distúrbios 

psicológicos dos familiares da PSC não são consensuais, sugerindo a necessidade de se 

realizar estudos mais abrangentes e com amostras maiores, com o objetivo de os 

compreender melhor (Hopkins, 2018). 
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Os familiares da PSC precisam de adotar estratégias de cooping apropriadas à situação 

stressante que vivenciam (Dardas & Ahmad, 2013). Ainda não é bem claro se as 

estratégias cooping adotadas pelos familiares medeiam respostas psicológicas, como 

ansiedade e sintomas depressivos, ou se representam uma resposta ao stresse 

psicológico vivenciado após a hospitalização da PSC (Rückholdt et al., 2019). Lidar 

com o stresse envolve dois processos: um focado no problema, no qual se lida com a 

causa real da situação stressante; outro focado na emoção, no qual se tenta mediar as 

respostas emocionais (Faasse & Petrie, 2015, cit. por Rahnama et al., 2017). As 

estratégias baseadas na emoção limitam-se a reduzir o stresse e não a encontrar uma 

solução para o problema, ao contrário das estratégias focadas no problema, cujo 

objetivo é precisamente a sua resolução (Proulx & Aldwin, 2016). As estratégias 

adotadas poderão ter maior importância no processo do que propriamente os eventos 

stressores (Loo et al., 2015). Os resultados dos estudos de Rahnama et al. (2017) e de 

Frivold et al. (2016) mostraram que o processo de lidar com o stresse focado no 

problema teve efeito significativo na diminuição da ansiedade, ao contrário do processo 

focado nas emoções. Estratégias de cooping, como a autodistração, parecem associar-se 

a menor sofrimento psicológico, enquanto a evitação e a negação parecem produzir o 

seu aumento (Rückholdt et al., 2019). 

Gerir o stresse e a ansiedade assume-se como uma das principais necessidades dos 

familiares da PSC. Estes familiares são normalmente os principais cuidadores informais 

destes doentes, fornecendo cuidados contínuos e apoio após a alta (Bench & Day, 2010; 

Hopkins, 2018; Wong et al., 2015). Assim sendo, os enfermeiros de cuidados intensivos 

têm um papel primordial na minimização destes sintomas nos familiares da PSC, 

proporcionando um cuidado holístico (Bench & Day, 2010; Wong et al., 2015). A falta 

de tempo e a falta de formação especializada na abordagem às questões emocionais 

contribuem para um cuidado inadequado e negligente aos familiares da PSC (Kanmani 

& Raju, 2018). A prioridade dos enfermeiros é manter a PSC fisiologicamente estável e 

o apoio emocional e psicológico dos familiares passa para segundo plano (Wong et al., 

2015). Níveis elevados de depressão ou sintomas de PSPT foram associados a 

classificações baixas relativamente à satisfação dos familiares com a comunicação, 

informação e suporte emocional em UCI (Carlson et al., 2015). Os programas de ensino 

de enfermagem e a formação em serviço devem incluir formas de gerir os sintomas dos 

familiares dos doentes de UCI (Çelik et al., 2016; Frivold et al., 2016). 
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Têm sido realizados alguns estudos sobre intervenções com vista à redução do stresse e 

ansiedade da família em cuidados intensivos. Os resultados são, ainda, muito pouco 

conclusivos (Hopkins, 2018). Intervenções psicossociais poderão ser úteis na redução 

do stresse emocional e psicológico (Kanmani & Raju, 2018). Esta é uma área que 

merece mais pesquisa científica (Chiang et al., 2017; Wang et al., 2018). 

Vários estudos têm comprovado que fornecer informações precisas e compreensíveis 

tem um impacto muito positivo no bem-estar psicológico dos familiares da PSC 

(Chiang et al., 2017). A entrega de uma brochura sobre o luto e uma estratégia de 

comunicação proativa diminuíram os níveis de ansiedade dos familiares de doentes que 

estavam a morrer numa UCI (Lautrette et al., 2007). Um programa de educação baseado 

no atendimento das necessidades dos familiares revelou-se eficaz na redução da 

ansiedade (Chien et al., 2006). Um programa de psicoeducação baseado numa 

abordagem cognitiva mostrou também melhorar o bem-estar psicológico dos familiares 

(Chiang et al., 2016). No estudo de Chiang et al. (2017) foram comparados os níveis de 

stresse, ansiedade e depressão antes e após a informação das famílias. Num grupo, a 

informação era fornecida da forma sistematizada na unidade, enquanto no outro grupo, a 

informação era proporcionada através da utilização de um tablet. Verificou-se que os 

níveis de ansiedade, depressão e stresse diminuíram nos dois grupos após receberem 

informações. No entanto, os níveis de depressão tiveram uma maior redução no grupo 

que recebeu informações através do tablet. Schoeman et al. (2018) utilizaram diários. 

Esta estratégia não foi associada à diminuição da incidência de stresse, ansiedade, 

depressão e sintomas de PSPT nos familiares de doentes de UCI. Os familiares 

manifestaram pouco interesse na manutenção dos diários ao longo do internamento. No 

entanto, no trabalho desenvolvido por Anne H Nielsen e Angel (2015), quando os 

familiares foram incentivados a escrever um diário para a PSC, isso ajudou-os a 

descarregar emoções e expressar sentimentos que de outra forma eram reprimidos. Para 

além disso, ajudou os familiares a suportar os sentimentos de incerteza e a compreender 

melhor a situação do doente crítico. No estudo de Anne Højager Nielsen et al. (2020), a 

utilização de diários reduziu o risco de PSPT dos familiares. Num outro estudo, o 

recurso a um facilitador de comunicação foi associado à redução dos sintomas de 

depressão de familiares da PSC seis meses após o internamento. No entanto, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa aos três meses após internamento, 

nem nenhuma diferença estatisticamente significativa nos sintomas de ansiedade ou 
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PSPT (Curtis et al., 2016). Programas que envolvam estratégias de comunicação e apoio 

psicológico especializado após um episódio de doença crítica poderão ser um recurso de 

apoio à gestão da vida familiar após admissão de um ente querido numa UCI (Frivold et 

al., 2016). 

Os familiares do doente crítico podem não ser capazes de utilizar estratégias de cooping 

como o relaxamento. Os resultados dos estudos sobre o impacto do treino destas 

estratégias são ainda pouco conclusivos e controversos (Cox et al., 2012, 2018), sendo 

necessários mais estudos para compreender melhor quando e que tipo de treino poderá 

ajudar os familiares da PSC (Hopkins, 2018). 

Apesar de grande parte da pesquisa abordar os efeitos negativos nos familiares de 

doentes internados em UCI, alguns familiares apresentam resultados positivos como a 

resiliência e o crescimento pós-traumático (Hopkins, 2018). A resiliência é a capacidade 

de nos adaptarmos ou respondermos de forma positiva a eventos traumáticos. Uma 

maior capacidade de resiliência parece estar associada a menores níveis de ansiedade e 

depressão (Shaffer et al., 2016; Sottile et al., 2016). O crescimento pós-traumático diz 

respeito a mudanças psicológicas que ocorrem após um evento traumático, como a 

doença crítica de um ente querido, conduzindo a uma reformulação positiva da forma 

como a pessoa se vê a si própria e à sua vida. Este depende de algumas caraterísticas 

pessoais, como a abertura e a extroversão, assim como do contexto social de cada 

indivíduo (Hopkins, 2018). O aumento do crescimento pós-traumático foi associado à 

redução de PSPT (Morris et al., 2005). Estes fenómenos foram ainda pouco estudados 

nos familiares do doente internado em UCI, o que sugere a necessidade de investigação 

adicional, assim como sobre intervenções que os promovam (Hopkins, 2018). 

O estado emocional e as reações dos familiares ao internamento do seu ente querido 

numa UCI parecem ser um processo complexo e que ainda não foi totalmente 

compreendido. Conhecer de forma mais aprofundada os mecanismos e fatores 

envolvidos nestes processos poderá ser de grande importância para a implementação de 

intervenções que ajudem estes familiares a enfrentar melhor a sua situação. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

. 
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2.2. A interação enfermeiro-família da Pessoa em Situação Crítica 

 

O cuidado centrado no doente e na família é uma abordagem para o planeamento, 

prestação e avaliação dos cuidados de saúde baseados em parcerias entre doentes, 

famílias e profissionais de saúde mutuamente benéficas. A perspetiva do doente e 

família sobre o cuidado é um elemento essencial para a qualidade e segurança dos 

cuidados, contribuindo para a redução de custos e para o aumento da satisfação dos 

prestadores e dos recetores de cuidados (IPFCC, 2017). 

Esta abordagem assenta em quatro conceitos centrais: i) dignidade e respeito, que se 

traduz na inclusão do conhecimento, dos valores, das crenças e origens culturais do 

doente e família no planeamento e prestação dos cuidados; ii) partilha de informação, ou 

seja, os profissionais de saúde partilham informação oportuna, completa e precisa com 

os doentes e família, promovendo a sua participação no cuidado e na tomada de 

decisões; iii) participação, incentivando os doentes e as famílias a participar no cuidado 

e na tomada de decisão; iv) colaboração, na qual doentes, famílias, profissionais de 

saúde e os líderes de saúde colaboram no desenvolvimento, implementação e avaliação 

de políticas e programas, na pesquisa, na formação profissional e na prestação de 

cuidados (IPFCC, 2017). 

A natureza das interações entre profissionais de saúde e família pode ter um impacto 

significativo na experiência e resultados dos familiares dos doentes críticos (Ågård & 

Harder, 2007). Aqui se inclui a satisfação com a comunicação e fornecimento de 

informações, a capacidade de tomada de decisão, a satisfação familiar com o cuidado, o 

apoio emocional e psicológico e o risco de efeitos psicológicos adversos (Davidson et 

al., 2012). 

O envolvimento da família na UCI pode ser categorizado de um envolvimento mais 

passivo para mais ativo, passando pelo i) envolvimento como presença, ii) 

envolvimento como receber cuidados e ter necessidades satisfeitas, iii) envolvimento 

pela comunicação e informação transmitida, iv) envolvimento no processo de tomada de 

decisão e o v) envolvimento contribuindo nos cuidados (Olding et al., 2015). A 

interação positiva enfermeiro-família é fundamental para um cuidado abrangente, 

evitando efeitos psicológicos adversos e proporcionando um ambiente terapêutico 

humanizado (Bernal-Ruiz & Horta-Buitrago, 2014), construindo-se, particularmente, 
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em quatro momentos: no acolhimento, no fornecimento de informações, na presença da 

família na UCI e nos processos de tomada de decisão (Carvalhido, 2014). O 

acolhimento favorece a construção de vínculos, pressupondo cuidados responsáveis e 

permitindo melhorar a relação e aumentar a participação do doente nos cuidados, numa 

perspetiva de colaboração (Falk et al., 2010; S. S. de Oliveira et al., 2016). Trata-se, 

também, de atender as necessidades da sua família, particularmente no contexto de 

stresse das UCI. Acolher é assumir uma postura ética, desde o esclarecimento das 

dúvidas do familiar, através da escuta qualificada, até à formação de vínculo com o 

profissional de saúde, produzindo-se o cuidado. É a construção do elo pessoa 

hospitalizada-família-profissional de saúde, possibilitando o entendimento entre todos, 

quer através da comunicação verbal como da não verbal. No entanto, em vários 

contextos, realiza-se de forma pontual por alguns profissionais de saúde, dependente de 

uma postura ética, revelando-se necessário o estabelecimento de uma diretriz 

organizacional (S. S. de Oliveira et al., 2016). 

No artigo 105º do Código Deontológico (Lei n.º 156/2015, p. 8079), está consagrado 

que é dever do enfermeiro “informar o indivíduo e a família no que respeita aos 

cuidados de enfermagem”. No contexto de UCI, a família assume-se muitas vezes como 

a principal recetora de informação. Transmitir a informação de forma adequada em 

situações de grande carga emocional exige habilidades comunicativas e a grande 

maioria dos profissionais de saúde não receberam formação específica para isso (Calle 

et al., 2017). O papel da comunicação com a família é reconhecido pelos enfermeiros 

como a base para o estabelecimento de uma relação enfermeiro-familiar alicerçada na 

confiança e respeito, que disponibiliza apoio às necessidades familiares espirituais, de 

esperança e proximidade com o doente e facilita a tomada de decisão conjunta (Adams 

et al., 2015; Calle et al., 2017). Têm sido apontadas pelos enfermeiros algumas barreiras 

a essa comunicação, como a incerteza em relação ao seu papel e responsabilidades no 

que diz respeito ao fornecimento de informações às famílias, dificuldade de 

comunicação com a equipa médica e o uso de estratégias de evitação nos 

relacionamentos enfermeiro-família, adotando comportamentos que não apoiam a 

família (Adams et al., 2015). Geralmente, nas UCI, não existem normas específicas 

sobre como proceder na informação à família, circunscrevendo-se a apenas uma vez por 

dia, não se adaptando às necessidades específicas de doentes e familiares e, em poucas 

situações, contempla a informação conjunta médico-enfermeiro (Calle et al., 2017). 
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A comunicação entre os membros da família e os profissionais de saúde influencia 

todos os aspetos do atendimento à PSC e a forma como as famílias lidam com o 

internamento dos seus entes queridos em UCI. Doentes e familiares vivenciam uma 

situação complexa e difícil, pelo que a comunicação honesta, precisa e focada na 

parceria com a família é fundamental (Mackie et al., 2020).  

É frequente os membros da família quererem participar no cuidado ao doente. No 

entanto, essa presença e participação é muitas vezes limitada no contexto das UCI. 

Sempre que as condições clínicas o permitam, e o familiar assim o deseje, deve ser 

possibilitada a sua colaboração em alguns cuidados básicos, como higiene pessoal, 

administração de alimentos ou reabilitação, sob supervisão e formação dos profissionais 

de saúde (Calle et al., 2017; Jabre et al., 2013). Dar ao familiar a oportunidade de 

contribuir na recuperação do doente pode ter efeitos positivos quer no doente, quer no 

profissional de saúde e quer no familiar, reduzindo o stresse e facilitando a 

comunicação entre todos (Calle et al., 2017; Jabre et al., 2013; Riley et al., 2014). 

Vários autores afirmam que a presença de familiares em procedimentos mais invasivos, 

inclusivamente na reanimação cardiorrespiratória, não tem sido relacionada com 

consequências negativas (Calle et al., 2017; Jabre et al., 2013). Os enfermeiros das UCI 

devem criar uma atmosfera que envolva e incentive a participação da família nos 

cuidados, adotando uma atitude aberta, flexível e de apoio, que contribui para o bem-

estar da família (Blom et al., 2013). 

Os doentes de UCI encontram-se muitas vezes sem capacidade de tomada de decisão, 

sendo frequente os familiares atuarem como seus substitutos (Huffines et al., 2013). A 

tomada de decisão compartilhada acontece quando a família e os profissionais de saúde 

se envolvem neste processo como parceiros (Barry & Edgman-Levitan, 2012). A 

tomada de decisão assente na partilha de responsabilidade, apoio e comunicação 

adequada/efetiva com o familiar, gera satisfação no familiar com o seu papel no alcance 

de um cuidado adequado ao doente (Quinn et al., 2012). 
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2.2.1. Fatores facilitadores e fatores inibidores da interação positiva enfermeiro-família 

da Pessoa em Situação Crítica 

 

O enfermeiro, a PSC e a família vivenciam a doença crítica de forma independente, mas 

em permanente interação. As interações entre enfermeiro, PSC e família ocorrem no 

contexto do ambiente da prática profissional e dos recursos disponíveis para o cuidado à 

família. Assim se compreende que o enfermeiro, a PSC, a família, o ambiente da prática 

profissional e os recursos disponíveis para o cuidado familiar têm caraterísticas que 

podem servir como inibidores ou facilitadores do envolvimento da família, para uma 

interação entre todos (Hetland et al., 2018). O envolvimento familiar concretiza-se 

através de uma abordagem mais passiva na qual as famílias manifestam interesse em se 

envolver, fazendo visitas frequentes, passando longos períodos junto do leito do doente, 

exprimindo o desejo de passar a noite na UCI, voluntariando-se para ajudar ou 

interagindo fisicamente com o doente. Ou através de uma abordagem ativa, na qual os 

enfermeiros é que sugerem o envolvimento da família, discutindo com eles sobre o 

envolvimento no cuidado, ensinando habilidades e avaliando as respostas deles a 

pequenas tarefas (Hetland et al., 2018). O incentivo, por parte dos enfermeiros, dos  

familiares para participar nos cuidados depende de diversos fatores, como: as crenças e 

valores dos enfermeiros relativos ao envolvimento da família (Hetland et al., 2018; 

Mackie et al., 2018), as necessidades da PSC, o desejo da família e o tipo de cuidados a 

prestar. O envolvimento da família é, ainda, condicionado pelo ambiente de trabalho, 

pelos riscos e benefícios para a PSC e família, pela filosofia pessoal do enfermeiro 

sobre o envolvimento da família, pela possibilidade de sobrecarregar o cuidador, 

ameaçando o bem-estar geral da família, pelos limites de respeito e controlo entre 

enfermeiros e familiares e pelos medos sobre a segurança e repercussões legais (Hetland 

et al., 2018; McConnell & Moroney, 2015). Por vezes, não é fácil prestar cuidados 

centrados no doente e família. A presença das famílias nas UCI sempre apresentou 

desafios para a equipa de enfermagem (Rippin, 2016). Aumentar a presença da família 

nas UCI implica que os profissionais de saúde sejam confrontados com uma diversidade 

de dinâmicas interpessoais, sociais e culturais. Além disso, determinar o tom certo e o 

grau de transparência da informação que se vai comunicar a uma família ansiosa é uma 

tarefa delicada (Stayt, 2009). 



55 
 

A decisão sobre quais os familiares que devem ser envolvidos no cuidado ao doente é 

determinada pelas caraterísticas pessoais do familiar (força física e capacidade de 

participar, estado emocional, motivação e vontade de se envolver, interação física com o 

doente, capacidade de aprender e conhecimento do processo da doença), pelas relações 

e dinâmicas familiares (história prévia da relação do familiar com o doente e a 

probabilidade de vir a ser seu cuidador após a alta) e pelos critérios de enfermagem para 

o envolvimento familiar (existir confiança entre o enfermeiro e a família, o membro da 

família seguir as instruções e conhecer os limites para proteger a segurança do doente) 

(Hetland et al., 2018; McConnell & Moroney, 2015). 

Foram identificados fatores inibidores e fatores facilitadores do envolvimento da família 

em contexto de UCI (Hetland et al., 2018; Kleinpell et al., 2018). Estes podem ser 

agrupados em fatores relacionado com os familiares, com a PSC, com os enfermeiros, 

com o ambiente profissional e ainda fatores relacionados com os recursos da UCI e 

organizacionais (Hetland et al., 2018). Dentro dos fatores familiares, são considerados 

inibidores a labilidade emocional, a iliteracia em saúde, a falta de reconhecimento de 

riscos ou regras, a falta de respeito pelos limites ou papel do enfermeiro, o conflito 

familiar, a dinâmica familiar, os membros da família que dizem que se querem envolver 

mas não estão presentes, os conflitos enfermeiro-família e as expectativas irreais da 

família para com os enfermeiros (Hetland et al., 2018; Segaric & Hall, 2015). São 

facilitadores o envolvimento das famílias desde o primeiro momento da hospitalização e 

as famílias que se mostram sempre disponíveis (Hetland et al., 2018). Dos fatores 

relacionados com a PSC, são inibidores a gravidade da doença, o estado neurológico, a 

presença de cateteres, tubos e equipamentos. (Hetland et al., 2018; McConnell & 

Moroney, 2015). A resposta positiva da PSC aos cuidados da família, como a 

diminuição da ansiedade ou do medo, é facilitadora do envolvimento da família nos 

cuidados (Hetland et al., 2018). No que se refere aos fatores relacionados com os 

enfermeiros, são inibidores as experiências anteriores negativas com famílias, a 

incerteza sobre quem e como envolver os membros da família e os níveis variáveis de 

conforto com a prática (Hetland et al., 2018; McConnell & Moroney, 2015). Os fatores 

facilitadores são os benefícios reconhecidos do envolvimento da família para os 

doentes, famílias e enfermeiros, a experiência anterior como membro da família ou 

doente, uma filosofia pessoal positiva em relação ao envolvimento familiar, fortes 

habilidades de comunicação, capacidade de construir relacionamentos com famílias e a 
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motivação para superar as barreiras do sistema para alcançar o envolvimento da família 

(Hetland et al., 2018). 

Apesar dos enfermeiros trabalharem frequentemente com famílias, muitos relatam um 

conhecimento limitado sobre como oferecer cuidados de enfermagem familiar úteis. O 

conhecimento teórico, complementado pela prática clínica em enfermagem familiar 

durante o curso de licenciatura e em formações pós-licenciatura, permite aumentar a 

preparação para atividades de enfermagem familiar e aumenta a autoconfiança no 

trabalho com famílias (Flowers et al., 2008). 

Em relação ao ambiente da prática profissional, identificam-se os seguintes fatores 

inibidores: rácio de enfermeiros inadequado; cultura de enfermagem negativa em 

relação ao envolvimento da família; liderança e suporte interprofissional insuficiente; 

má comunicação entre a equipa de saúde (Esmaeili et al., 2014; Hetland et al., 2018). 

Uma equipa multidisciplinar com o número de elementos adequado, o apoio 

interprofissional para o envolvimento da família, líderes, enfermeiros gestores e colegas 

de trabalho solidários são facilitadores do envolvimento da família (Hetland et al., 

2018). 

Os recursos da unidade e da organização podem também apresentar fatores inibidores 

tais como: a falta de políticas e diretrizes, um espaço físico e acomodações inadequadas 

para as famílias, a inexistência de ferramentas para o envolvimento da família, políticas 

de visita restritivas ou inconsistência entre os enfermeiros na gestão das visitas e 

barreiras linguísticas ou culturais. São fatores facilitadores as políticas de visita aberta, 

estruturas, diretrizes, políticas e protocolos para a inclusão da família nos cuidados, 

salas privadas e design físico da UCI que apoiem  o envolvimento da família, formação 

para os enfermeiros assente nas evidências que sustentam o envolvimento da família no 

cuidado e ferramentas educacionais que apoiem a aprendizagem familiar, como vídeos e 

materiais escritos (Hetland et al., 2018). 

Conhecer a perceção dos doentes e familiares acerca das suas interações com os 

enfermeiros pode ser um mecanismo importante para a promoção de interações 

positivas, refletindo-se em alterações na abordagem aos doentes e famílias. Ser alegre, 

amigável, fornecer informações e responder a perguntas mesmo quando o tempo 

disponível é escasso, são atitudes promotoras de uma interação positiva. O enfermeiro 

precisa investir tempo para desenvolver uma interação positiva com os familiares da 
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PSC. Quando tal não é possível por motivos alheios à equipa de enfermagem, explicar a 

situação aos membros da família e honrar compromissos contribui para o 

desenvolvimento ou preservação de uma interação positiva (Segaric & Hall, 2015). 

Iniciativas que promovem o envolvimento do doente e família em UCI têm sido 

implementadas em todo o mundo. No entanto, o seu grau de implementação não é 

homogéneo. As práticas mais frequentemente adotadas relacionam-se com o 

fornecimento de informações escritas às famílias, conferências com a família sobre os 

cuidados e a comunicação frequente. Menos frequentes são práticas relacionadas com a 

flexibilização e abertura à presença do familiar, presença de familiares na visita médica 

ao doente ou durante procedimentos de ressuscitação ou procedimentos invasivos, 

sugerindo a necessidade de mais estudos sobre estratégias para implementar e manter o 

envolvimento de doentes e familiares na UCI para padronizar a prática (Kleinpell et al., 

2018). 

 

2.2.2. A padronização do acolhimento da família na Unidade de Cuidados Intensivos 

 

A interação enfermeiro-família da PSC é fundamental para um cuidado abrangente, 

evitando efeitos psicológicos adversos e proporcionando um ambiente terapêutico 

humanizado (Bernal-Ruiz & Horta-Buitrago, 2014). A humanização dos cuidados de 

enfermagem em UCI não se restringe apenas à autorização da visita dos familiares, ela 

inclui a criação de um vínculo de confiança e ajuda ao doente e aos seus familiares 

(Silva et al., 2016). Neste sentido, o acolhimento revela-se uma tecnologia essencial na 

melhoria da qualidade das práticas dos enfermeiros em UCI, promovendo o encontro, a 

escuta, o vínculo e o respeito pelas diferenças entre profissionais de saúde e utentes 

(Garuzi et al., 2014; Mori & Oliveira, 2014). Compete à equipa da UCI identificar as 

necessidades dos familiares da PSC, o que contribui para a humanização do cuidado em 

UCI, tornando-o mais acolhedor e menos impessoal (S. S. de Oliveira et al., 2016; Silva 

et al., 2016). A família da PSC apresenta necessidades de acolhimento, suporte, 

informação e diálogo. O acolhimento permite melhorar a relação enfermeiro-família da 

PSC e atender as necessidades da família, visando esclarecer, orientar e amenizar o seu 

sofrimento. Portanto, o acolhimento envolve o reconhecimento das necessidades de 

todos os que procuram os serviços de saúde, não se restringindo apenas ao doente, mas 
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abrangendo também os seus familiares que vivenciam uma situação particularmente 

stressante com o internamento de um ente querido numa UCI (S. S. de Oliveira et al., 

2016). 

É importante que os enfermeiros de UCI acolham os familiares da PSC adotando uma 

atitude tranquila (Mckiernan & Mccarthy, 2010), com a consciência do momento difícil 

que estes atravessam, proporcionando todas as informações necessárias e mostrando-se 

disponíveis para os ouvir, amenizando as dificuldades que os familiares experimentam 

ao lidar com a situação crítica (Buckley & Andrews, 2011). Esta atitude permite tornar 

o momento da visita num encontro terapêutico permeado pelo diálogo, em que o 

enfermeiro demonstra interesse genuíno em ouvir a pessoa. O acolhimento de qualidade 

implica a capacidade de ouvir e a preocupação real com os sentimentos que o familiar 

está a vivenciar (Gibaut et al., 2013). 

Acolher os familiares da PSC não se restringe apenas a permitir a entrada dos familiares 

na UCI. Implica prepará-los e acompanhá-los durante a visita, identificar e esclarecer 

dúvidas, observar as suas reações e, essencialmente, compreender aquilo que os 

familiares estão a sentir. A prática do acolhimento assenta nas relações interpessoais e 

nos cuidados humanizados, sendo essencial preparar e motivar os enfermeiros para 

receber a família e contribuir para a promoção do seu conforto (Gibaut et al., 2013). 

O enfermeiro é o profissional de saúde com mais tempo de contacto com o doente, pelo 

que desempenha um papel fundamental no acolhimento dos familiares, encontrando-se 

numa posição que lhe permite flexibilizar normas e atividades hospitalares, adequando-

as à situação de cada um dos familiares. Por sua vez, os hospitais têm a função de 

garantir um número suficiente de enfermeiros que lhes permita o exercício digno da sua 

profissão (Gibaut et al., 2013). 

Se, por um lado, a importância da pessoa, na área da saúde, pode parecer bastante óbvia, 

por outro, é sabido que num sistema que depende da autoridade clínica dos prestadores 

de cuidados assegurada pelo poder institucional e burocrático das organizações como os 

hospitais e, nomeadamente, as UCI, o papel do doente e dos seus familiares é facilmente 

esquecido, para que esse sistema, altamente complexo, funcione (Starfield, 2011). A 

literatura internacional tem vindo a destacar os benefícios do envolvimento do doente e 

da família em UCI (Kleinpell et al., 2018), merecendo a atenção dos investigadores 

(Burns et al., 2018) e refletindo-se em guidelines internacionais (Davidson, Aslakson, et 
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al., 2017). O envolvimento da família nos cuidados à PSC melhora a comunicação entre 

profissionais de saúde e família, aumenta a satisfação de todos (Calle et al., 2017; Jabre 

et al., 2013; Riley et al., 2014), tem impacto no tempo de internamento em UCI e 

melhora a saúde mental dos doentes e familiares (Goldfarb et al., 2017). Este 

envolvimento tem sido promovido de forma crescente, verificando-se, no entanto, 

diferenças a nível mundial (Kleinpell et al., 2018). Em vários contextos, o acolhimento 

da família realiza-se de forma pontual, por alguns enfermeiros (S. S. de Oliveira et al., 

2016), não existindo qualquer diretriz sobre como transmitir informação à família. O 

mais comum, é esta informação ser fornecida apenas uma vez por dia, separadamente da 

informação médica. Estas situações encontram-se desadaptadas das necessidades 

específicas de doentes e familiares (Calle et al., 2017).  

Existem algumas barreiras à implementação do cuidado centrado no doente e família em 

UCI, como: a falta de formação específica e a resistência dos profissionais de saúde 

(Calle et al., 2017; Kleinpell et al., 2018), as normas culturais da UCI, a preocupação 

com o controlo das infeções, a falta de espaço e tempo, a interrupção no fluxo do 

trabalho percebida pelos profissionais de saúde, o desconforto dos profissionais de 

saúde com a presença da família e ainda a incerteza sobre os seus benefícios (Kleinpell 

et al., 2018). Os mesmos autores sugerem o desenvolvimento de mais estudos e a 

existência de diretrizes que fomentem e padronizem estas práticas. 

A implementação de uma cultura de qualidade deve ser uma preocupação de todos os 

enfermeiros. A padronização das intervenções de enfermagem, construída em equipa e 

atendendo à realidade do serviço, resulta numa estratégia estimulante que, aliada à 

educação dos profissionais envolvidos, tem-se revelado eficaz na promoção de 

mudanças na prática clínica, resultado do dinamismo e do ambiente colaborativo entre 

profissionais que sentem que o seu conhecimento e contributo são valorizados (E. R. 

Almeida et al., 2016; García Mozo et al., 2010; Sales et al., 2018). Além disso, a 

divulgação, à equipa, dos resultados da investigação, permite manter todos os membros 

envolvidos, facilitando a mudança e contribuindo para a melhoria da prática orientada 

por evidências (Agency for Healthcare and Quality, 2013; García Mozo et al., 2010). 

S. S. de Oliveira et al. (2016) verificaram que os profissionais de saúde sentem 

dificuldades em acolher, pelo que se torna pertinente elaborar e implementar protocolos 

de acolhimento que visem orientar as intervenções em UCI, de forma a melhorar a 

prestação de cuidados da equipa de saúde e promover um maior vínculo entre a equipa, 
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a PSC e a respetiva família. Estes protocolos possibilitam que o acolhimento deixe de 

depender de uma postura ética, tornando-o numa diretriz institucional (S. S. de Oliveira 

et al., 2016). 

 

2.3. Os cuidados de enfermagem centrados na família na Unidade de Cuidados 

Intensivos e a teoria do sensemaking facilitado 

 

A SCCM divulgou recomendações atualizadas para os cuidados centrados na família em 

UCI (Davidson, Aslakson, et al., 2017). A teoria do sensemaking facilitado, descrita 

pela primeira vez em 2010, é uma nova teoria de médio alcance que prescreve 

intervenções para o cuidado da família da PSC internada na UCI (Davidson, 2010) e 

que pode ajudar os enfermeiros na adoção dessas recomendações (Davidson & Zisook, 

2017). 

 

2.3.1.  Desenvolvimento e fundamentos da teoria do sensemaking facilitado 

 

O sensemaking facilitado foi previamente testado quanto à sua viabilidade e demonstrou 

diminuir a ansiedade numa coorte de membros da família de doentes hospitalizados por 

cirurgia cardíaca (Davidson et al., 2010; Skoog et al., 2016). O autor da teoria recorreu à 

definição de família do doente previamente mencionada neste capítulo, publicada pelos 

Cuidados Paliativos (National Consensus Project for Quality Palliative Care, 2004) e 

adotada pela SCCM (Davidson et al., 2007). 

A teoria do sensemaking facilitado foi desenvolvida de forma indutiva, ou seja, a partir 

de observações recolhidas através da experiência e literatura, e dedutiva, derivando de 

outras teorias. Durante o processo indutivo e o desenvolvimento de orientações para o 

apoio familiar, um grupo de autores (Davidson et al., 2007 cit. por Davidson, 2010) 

realizaram uma revisão da literatura sobre familiares de doentes em UCI. A ideia de que 

os membros da família de um doente poderiam experimentar PSPT foi de grande 

influência durante o desenvolvimento da teoria do sensemaking facilitado (Davidson, 

2010). A PSPT é diagnosticada quando uma pessoa experimentou ou testemunhou um 

evento que envolve risco de vida e que resulta em medo, horror e/ou sentimento de 
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desproteção e desenvolve sintomas de intrusão, evitação e hiperexcitação que duram 

pelo menos um mês. A PSPT aguda dura de um a três meses e a PSPT crónica, três a 

seis meses. Durante o primeiro mês após o evento traumático, o surgimento destes 

sintomas sugere risco de PSPT, podendo ser diagnosticada uma reação aguda ao stresse 

(American Psychiatric Association, 2006). O processo do sensemaking facilitado 

pretende reduzir a incidência de PSPT nos familiares da PSC, fornecendo 

intencionalmente intervenções que minimizem o medo, o horror e os sentimentos de 

desproteção. A teoria do sensemaking facilitado foi submetida a testes iniciais para 

demonstrar o valor do uso do conjunto de intervenções proposto (Davidson, 2010; 

Davidson et al., 2010). Durante o desenvolvimento desse conjunto de intervenções, 

foram consultados especialistas como: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e uma 

enfermeira especialista em neurociência. Foram consultados familiares de doentes que 

estiveram em UCI, no sentido de reverem o plano e fornecerem um feedback, e obtido o 

contributo de doutorandos e professores. Foi solicitado o feedback sobre o modelo aos 

enfermeiros de UCI que revelaram o quão desafiante é lidar com estes familiares e que 

atender às necessidades da família induz stresse nas atividades diárias de enfermagem. 

Estes enfermeiros validaram também a necessidade de uma estrutura para o cuidado aos 

familiares e expressaram que a sua formação de base é insuficiente (Davidson, 2010). 

Esta teoria deriva do modelo de adaptação de Roy e da teoria do sensemaking 

organizacional de Weick (Davidson, 2010). Segundo Davidson (2010), o foco do 

modelo de adaptação de Roy está relacionado com a resposta das pessoas aos problemas 

de saúde. Perante uma nova situação de doença, as pessoas têm que se adaptar à 

situação, recorrendo a mecanismos de enfrentamento, resultando numa adaptação 

positiva ou negativa, completa ou incompleta, dependendo do período de compensação. 

Neste sentido, também os familiares da PSC precisam de se adaptar à nova situação que 

experienciam. No entanto, no modelo de Roy não é especificada a intervenção de 

enfermagem que os pode ajudar. As intervenções prescritas pelo sensemaking facilitado 

assentam no modelo de adaptação de Roy, numa tentativa de fornecer um conjunto de 

intervenções que respondam a esta necessidade dos familiares. Quando um familiar 

questiona o que pode fazer para ajudar o doente, está à procura de uma estratégia para 

lidar com a nova situação que está a enfrentar. A teoria do sensemaking facilitado 

sugere que o enfermeiro pode orientar esse familiar para tarefas concretas como, por 
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exemplo, aplicar o bálsamo labial à PSC, de forma a atribuir a este familiar um 

propósito no seu novo papel (Davidson, 2010). 

Muitas vezes os familiares interpretam de forma incorreta a informação transmitida pelo 

médico, fazendo perguntas que revelam essa distorção da informação. Na teoria do 

sensemaking organizacional de Weick é descrito o conceito de sensemaking. O autor 

explica que os funcionários de uma organização recebem muitas impressões do seu 

ambiente de trabalho, as quais conduzem à formulação de uma opinião sobre esse 

ambiente. Vários funcionários podem participar numa mesma reunião, mas cada um 

classificará de forma diferente as informações que recebeu, conduzindo a uma 

perspetiva diferente da situação. O líder deve ajudar os funcionários nessa classificação, 

conduzindo-os a uma imagem positiva da organização e a reconhecer a necessidade de 

intervenção. No sensemaking facilitado, o enfermeiro deve adotar uma atitude proativa, 

que oriente a família da PSC na classificação das informações que recolhe do ambiente, 

ajudando os familiares a dar sentido ao que está a acontecer (Davidson, 2010). Para 

Weick (cit. por Davidson, 2010), a adaptação positiva à crise depende de pelo menos 

duas tarefas críticas: i) dar sentido à situação e ii) dar sentido ao nosso novo papel. 

Assim, quando as famílias são expostas à crise de doença crítica, elas precisam de se 

adaptar à situação, dando sentido ao que está a acontecer e percebendo o seu novo papel 

como cuidadores da PSC (Davidson, 2010; Davidson & Zisook, 2017). 

Segundo Weick (cit. por Davidson, 2010), a forma como as pessoas agem atribui um 

significado único à ação. É essa ação que permite refletir sobre o evento, contribuindo 

para a compreensão da crise. No sensemaking facilitado é necessário atribuir significado 

ao papel dos membros da família do doente. Dar aos familiares a oportunidade de se 

envolverem ajudá-los-á a enfrentar a situação de crise. É nesse sentido que incentivar o 

familiar a desenvolver atividades junto do doente irá permitir ajudá-lo a definir o seu 

novo papel e fornecer um contexto para avaliar mudanças ao longo do tempo. Se o 

familiar for incentivado a tentar conversar com o doente, mais facilmente esse familiar 

irá perceber mudanças na capacidade cognitiva do doente do que se simplesmente ficar 

sentado junto do doente (Davidson, 2010). 

No sensemaking facilitado, o enfermeiro deverá assumir uma postura proativa, de forma 

a garantir que a família da PSC recebe mensagens consistentes da equipa de saúde. 

Além de explicar os eventos que vão acontecendo, o enfermeiro deve recorrer à reflexão 

com o familiar no final de cada visita, de forma a esclarecer eventuais equívocos sobre 
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os acontecimentos recentes. O sensemaking é mais do que simplesmente fornecer 

informação, é fornecer uma interpretação da situação (Davidson, 2010). 

Muitas vezes, os membros da família precisam de pistas sobre o que querem saber 

porque não têm capacidade para formular perguntas, ou porque acham inadequado fazê-

lo, ou têm receio das respostas que vão ouvir, experimentando medo intenso e horror 

(Davidson, 2010; Davidson et al., 2010), dois dos sintomas associados ao diagnóstico 

de PSPT (American Psychiatric Association, 2006). O principal objetivo, a longo prazo, 

do sensemaking facilitado é prevenir efeitos psicológicos adversos e sequelas como 

ansiedade, depressão e PSPT. Além disso, o uso do modelo também pode conduzir a  

outros resultados positivos, como a satisfação ou conforto (Davidson, 2010; Davidson et 

al., 2010). 

 

2.3.2. Pressupostos e proposições da teoria do sensemaking facilitado 

 

Os pressupostos de uma teoria são as crenças sobre fenómenos que devemos assumir 

como verdade, para podermos aceitar a teoria sobre o fenómeno como verdadeira 

(McEwen, 2016). A teoria do sensemaking facilitado assenta nos seguintes 

pressupostos: i) estar exposto a doenças críticas é uma crise não apenas para os doentes, 

mas também para as suas famílias; ii) as famílias querem estar por perto durante a crise 

e podem sentir a necessidade de proteger o seu ente querido; iii) as famílias são 

diferentes umas das outras, pelo que precisarão de abordagens individualizadas que as 

ajudem durante a crise (Davidson, 2010; Davidson et al., 2010; Davidson, McDuffie, et 

al., 2017). Como teoria de médio alcance, compreende conceitos e proposições 

relativamente concretas que podem ser testadas empiricamente (McEwen, 2016) e que 

são as seguintes: i) as famílias precisam e beneficiam de um propósito em situação de 

crise; ii) as famílias precisam do apoio da equipa de enfermagem para interpretar o que 

está a acontecer durante o tempo que passam na UCI; iii) as famílias precisam de 

cuidados da equipa da UCI e cuidar das famílias está no âmbito da enfermagem em 

UCI; iv) a forma como os enfermeiros lidam com as famílias do doente de UCI pode ter 

impacto a longo prazo nos doentes e familiares; v) minimizar o medo, o horror e o 

desamparo através do cuidado estruturado das famílias na UCI pode diminuir as PSPT 

nos familiares; vi) apoiar as famílias durante a doença crítica pode ter mais tarde um 
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efeito positivo nos doentes em termos de: adesão ao tratamento, mobilidade e função 

física, função cognitiva e alcance de metas de tratamento (Davidson, 2010; Davidson et 

al., 2010; Davidson, McDuffie, et al., 2017). 

 

2.3.3.  A fisiopatologia ligada à teoria do sensemaking facilitado 

 

A vivência de um evento traumático que envolve risco de vida pode causar medo, 

horror ou sentimento de desproteção e, em última instância, conduzir a PSPT (American 

Psychiatric Association, 2006). Quando uma pessoa vivencia uma experiência 

traumática, o cérebro descodifica o evento. O hipocampo recolhe os dados sensoriais e a 

amígdala rotula essa experiência como emocional. Se a emoção causada é de medo ou 

horror, a hipófise recebe um sinal para iniciar uma resposta de luta versus fuga, 

libertando hormonas de stresse. O córtex pré-frontal não se encontra capaz de processar 

esta experiência extrema, uma vez que foi sobrecarregado por uma grande quantidade 

de hormonas de stresse. Assim, os processos pelos quais a pessoa normalmente 

contextualizaria a experiência não se concretizam de forma normal e a resposta afetiva 

negativa (condicionada) é a única reação que emerge (Schelling, 2002). 

As intervenções do sensemaking facilitado podem minimizar o risco de PSPT, 

envolvendo o córtex pré-frontal e/ou minimizando a libertação de hormonas de stresse. 

Se o córtex pré-frontal não for envolvido e toda a experiência é nova e horripilante, 

surge uma resposta anormal padronizada, conduzindo ao surgimento de sintomas 

associados à PSPT: evitação, entorpecimento, excitação e pensamentos repetidos ou 

pesadelos. Por outro lado, quando o córtex pré-frontal está envolvido com atividades 

familiares durante o evento, pode ser possível aprender com o evento e atribuir um 

significado racional à experiência, resultado de uma ativação normal da hipófise e 

possibilitando a prevenção do surgimento de respostas anormais padronizadas. A 

familiaridade de cuidar de um ente querido possibilita manter ativa a aprendizagem 

prévia (Davidson, 2010). 

O estímulo familiar de aplicar protetor labial ao doente evita que a situação se torne 

completamente desconhecida. Este tipo de intervenções levam o familiar a aprender 

uma parte do que está a acontecer, sendo o córtex cerebral necessário neste processo. As 

atividades fornecem uma noção de agir que protege contra o sentimento de desproteção. 
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Minimizar o medo do desconhecido e o horror causado por equívocos pode mediar a 

ativação da hipófise, levando à diminuição da libertação de hormonas de stresse 

(Davidson et al., 2010). 

Num acidente de carro não existem, habitualmente, profissionais de saúde presentes 

para alterar a maneira como o cérebro imprime a memória do evento. Numa situação de 

doença crítica, quando os familiares estão junto do doente a interpretar o que está a 

acontecer, o enfermeiro está presente. Por esse motivo, os enfermeiros devem ter um 

papel ativo neste processo, porque nesta situação o trauma para a família é a doença 

grave (Davidson et al., 2010). 

 

2.3.4.  As intervenções de enfermagem da teoria do sensemaking facilitado 

 

Muitas vezes os familiares interpretam mal o evento que o doente está a vivenciar, o que 

lhes provoca angústia e tristeza indevidas. Os membros da família precisam dar sentido 

à situação que estão a vivenciar e à sua nova função de cuidador. Esta falta de 

compreensão da situação pode conduzir à incapacidade do familiar em lidar com os 

problemas que surgem. A natureza crítica da doença e o seu surgimento abrupto torna a 

situação ainda mais desafiante. A teoria do sensemaking facilitado fornece um conjunto 

de intervenções de enfermagem para ajudar as famílias dos doentes a dar sentido ao que 

está a acontecer e orientá-las no seu novo papel como familiares de uma PSC. O termo 

sensemaking facilitado foi escolhido pelo autor para descrever o conjunto de ações de 

enfermagem e o processo pelo qual as famílias passam. Na sua perspetiva, quando um 

familiar da PSC é cuidado de forma estruturada para atingir os dois objetivos do 

sensemaking (dar sentido ao que está a acontecer e perceber o que pode fazer como 

familiar da PSC), este poderá ser mais capaz de se adaptar à situação, de forma mais 

positiva e saudável, do que se não forem cumpridos esses objetivos. O sensemaking 

facilitado é definido como um processo interativo, devendo reformular-se sempre que 

haja mudanças no estado do doente (Davidson, 2010). 

A teoria de médio alcance do sensemaking facilitado é apresentada como uma maneira 

de envolver a família no cuidado, tendo sido verificado que as intervenções que propõe 

aumentam em apenas 17 minutos o tempo de prestação de cuidados de enfermagem por 

dia (Davidson, McDuffie, et al., 2017). 
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As intervenções de enfermagem que prescreve agrupam-se em quatro categorias: i) 

desenvolver relações de cuidado; ii) comunicação; iii) presença e envolvimento; iv) 

tomada de decisão (Davidson & Zisook, 2017). 

O desenvolvimento de uma relação de cuidado com a família implica a presença 

autêntica junto da mesma, promovendo a confiança e possibilitando conhecer melhor o 

familiar e as suas necessidades. Por exemplo, tocar e falar com um doente inconsciente, 

perguntar pelos seus gostos e a escuta empática, são comportamentos reveladores do 

cuidar que possibilitam a construção de relações de confiança. Além disso, permitem 

conhecer valores, preferências e objetivos da família, bem como a transição dos 

familiares, de visitantes, para membros da equipa que cuida do doente (Davidson, 2010; 

Davidson et al., 2010; Davidson & Zisook, 2017).  

As famílias têm grande necessidade de informação, embora a sua capacidade para a 

processar esteja limitada durante a crise. Por este motivo, é sempre melhor comunicar 

excessivamente do que assumir que os familiares já entenderam tudo o que está a 

acontecer (Davidson, McDuffie, et al., 2017). Na categoria da comunicação, agrupam-

se: i) intervenções que permitem a descodificação do ambiente, explicando ao familiar 

cada equipamento, os valores no monitor e a importância relativa dos alarmes; ii) 

intervenções que revêm as necessidades não satisfeitas através da comunicação 

bidirecional, otimizando a probabilidade de atender às necessidades específicas de cada 

família; iii) o inquérito reflexivo no final de cada visita com vista a corrigir eventuais 

equívocos que as famílias possam criar quando não entendem os cuidados de saúde; iv) 

o recurso a diários onde famílias e profissionais de saúde podem escrever para 

transmitir cuidados, podendo ser utilizados posteriormente por doentes com lapsos de 

memória devido à sedação ou condição de doença; v) a entrega de materiais para 

educação de doentes/familiares, que ajudam a apoiar o processo de construção de 

sentido, devendo ser revistos com o familiar em vez de entregues passivamente 

(Davidson, 2010; Davidson et al., 2010; Davidson & Zisook, 2017). 

A participação da família nos cuidados é um elemento padrão dos cuidados centrados na 

família. Para muitos, o envolvimento nos cuidados ajuda a diminuir a sensação de 

desamparo que é um percursor de transtornos como ansiedade e stresse, devendo ser 

incentivado e ensinado pelos enfermeiros (Davidson, McDuffie, et al., 2017). Da 

categoria presença e envolvimento da família fazem parte: i) intervenções que fazem a 

família sentir-se bem vinda, como a abolição de bloqueios nas portas da UCI, 
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transmitindo uma mensagem de espaço compartilhado e a informação aos familiares de 

que têm direito a horários de visita flexíveis, incentivando a sua presença e 

proporcionando as melhores condições físicas possíveis; ii) intervenções que avaliam o 

desejo da família em participar nos cuidados; iii) intervenções de ensino de atividades 

de cuidado no leito, como aplicar protetor labial a um doente entubado ou atividades 

cognitivas como jogos de cartas; iv) intervenções no sentido de atribuir aos membros da 

família a função de coach, uma vez que o familiar pode fornecer incentivo e apoio para 

ajudar o doente a atingir objetivos, como por exemplo, metas de mobilidade; v) 

intervenções no sentido de oferecer descanso, incentivando a criação de sistemas de 

troca de familiares para que um membro da família esteja presente enquanto outros 

descansam (Davidson, 2010; Davidson et al., 2010; Davidson & Zisook, 2017). 

A tomada de decisão compartilhada com famílias de doentes de UCI tem sido 

encorajada. A maioria dos familiares desejam compartilhar a tomada de decisões e, 

portanto, esse desejo deve ser avaliado. Nesta categoria incluem-se: i) intervenções que 

reforçam o papel apropriado do tomador de decisão substituto, fornecendo apoio; ii) 

intervenções que incentivam a participação dos familiares na visita médica, encorajando 

o relato de uma resposta desfavorável aos tratamentos propostos ou o fornecimento de 

informações sobre o histórico médico do doente do qual a equipa não está ciente; as 

famílias podem ser incentivadas a criar com antecedência uma lista de perguntas para 

colocar ao médico que será revista pelo enfermeiro de forma a esclarecer de imediato 

aquilo que for da sua competência; iii) intervenções que visam esclarecer o plano de 

tratamento e metas, através da discussão interativa para melhorar a compreensão da 

informação e evitar confusões, estando presente durante toda a comunicação médico-

familiar; iv) intervenções que facilitem as conferências familiares, especialmente nos 

casos em que o doente enfrenta risco de vida, devendo incluir mensagens de esperança, 

compaixão e carinho (Davidson, 2010; Davidson et al., 2010; Davidson & Zisook, 

2017). 

Sintetizando, o sensemaking facilitado é proposto como uma nova teoria de médio 

alcance para ser usada em UCI na assistência aos familiares dos doentes. O objetivo 

principal é minimizar sequelas psicológicas adversas. A teoria fornece orientação sobre 

como envolver os membros da família nos cuidados à PSC, ilustrando os princípios do 

cuidado centrado na família. Os membros da família demonstraram que valorizam, 

aceitam e usariam o conjunto de intervenções proposto (Davidson et al., 2010). Por se 
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tratar de uma teoria recente, requer mais testes para verificar se os resultados realmente 

melhoram com esta abordagem centrada na família (Davidson, 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A investigação científica em enfermagem permite o desenvolvimento da disciplina 

(Fortin, 2009; Larrabee, 2011, Walliman, 2011). Assume-se como um processo 

sistemático de colheita de dados com vista à descrição, explicação, predição ou controlo 

de fenómenos. Neste sentido, a metodologia de investigação compreende um conjunto 

de técnicas que possibilitam recolher, classificar e analisar informação de forma a gerar 

algumas conclusões (Walliman, 2011). A sua escolha faz-se mediante os fundamentos 

filosóficos em que assenta, bem como a preferência pessoal do investigador (Fortin, 

2009). 

O primeiro passo é definir algum tipo de problema de investigação que gerará o assunto 

da investigação, os seus objetivos e metas, indicará que tipo de dados precisam de ser 

colhidos para investigar as questões levantadas, bem como o tipo de análise que 

permitirá obter as respostas (Walliman, 2011). 

O presente estudo foi realizado numa UCIC, enquadrada num CHZNP, dado ser o local 

do nosso estágio do 3º semestre do curso de MEPSC, que se concretizou nos meses de 

outubro de 2020 a fevereiro de 2021. O familiar da PSC internada numa UCIC vivencia 

uma situação stressante e de crise. O enfermeiro é responsável por prestar cuidados à 

PSC, mas também aos seus familiares, numa perspetiva holística e humanizadora. 

Torna-se, portanto, pertinente desenvolver estudos que contribuam para a melhoria da 

qualidade desses cuidados. Para além disso, nesta unidade existe uma norma de 

“Acolhimento à família do doente” que se encontra desatualizada, dado ter sido 

construída em 2005 e não ter sido alvo de qualquer revisão e/ou atualização. Este facto 

deixa ao critério de cada enfermeiro da UCIC a forma como o acolhimento e a interação 

com a família são concretizados. Após estas constatações, foi realizada uma entrevista 

informal com a Enfermeira Responsável da UCIC que reconheceu esta questão, como 

uma preocupação também sua, afirmando que se por um lado observa que praticamente 

toda a equipa de enfermagem tem tendência a flexibilizar a visita aos doentes, por outro, 

o estabelecimento de uma relação terapêutica com os mesmos não parece ser 
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preocupação no quotidiano do serviço. Reunida esta informação, emergiu o problema de 

investigação: Qual a importância e a frequência de implementação das Práticas 

Relacionais dos Enfermeiros com a Família em UCI (PREFUCI) percecionadas pelos 

enfermeiros de uma UCIC de um CHZNP? 

 

3.1. Tipo de estudo 

 

Foi desenvolvido um estudo de natureza quantitativa. Desta forma, obtiveram-se 

resultados numéricos que explicam um fenómeno, dando-nos a conhecer a incidência de 

um problema ou complicação de saúde (Fortin, 2009; Larrabee, 2011). Tendo por base o 

conhecimento disponível sobre a problemática em questão, realizou-se um estudo 

descritivo-correlacional, enquadrado no desenho explicativo, útil quando se pretende 

compreender questões complexas (Walliman, 2011) como é o caso da interação 

enfermeiro-família da PSC. Este tipo de estudo tem como objetivo a exploração de 

relações entre um conjunto de conceitos, possibilitando definir os que se encontram 

associados (Fortin, 2009; Walliman, 2011). Segundo o tempo, o estudo é transversal, 

uma vez que se pretendeu estudar um processo relacionado com reações a um 

acontecimento, colhendo-se dados numa população, num dado momento (Fortin, 2009). 

 

3.2. População e amostra 

 

A população é “um conjunto de elementos que têm caraterísticas comuns” e a 

população alvo de um estudo é “o conjunto das pessoas que satisfazem os critérios de 

seleção” (Fortin, 2009, p. 311). A população alvo do estudo são todos os enfermeiros 

prestadores de cuidados na UCIC de um CHZNP (27 enfermeiros), tendo sido definido 

apenas o seguinte critério de inclusão: estar a exercer funções na UCIC aquando da 

realização do estudo. Como critérios de exclusão definiu-se: o não preenchimento da 

totalidade do questionário. 

A amostra constituiu-se assim de forma não probabilística, optando-se pela amostragem 

de conveniência ou acidental, uma vez que foram incluídos os elementos da população 

que estavam disponíveis e acessíveis aos investigadores, num dado momento e local. 
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Este tipo de amostragem implica um maior risco de não ser representativa da população. 

No entanto, a definição de critérios de inclusão mais restritivos possibilita reforçar a 

amostra (Fortin, 2009).  

Segundo Fortin (2009), o estudo descritivo-correlacional implica uma amostra ampla 

que permita verificar relações de associação através de testes estatísticos significativos, 

devendo considerar-se o número de variáveis em estudo. Segundo Polit e Beck (2004, 

cit. por Fortin, 2009), deverá situar-se nos 20 a 30 participantes por variável. 

A Joint Commission, 2008 (cit. por Larrabee, 2011) emitiu guidelines úteis na decisão 

sobre o tamanho da amostra a incluir num estudo, referindo que para populações com 

menos de 30 casos, a amostra deve incluir a totalidade dos casos, populações de 30 a 

100 casos, amostras de 30 casos; populações de 101 a 500 casos, amostras de 50 casos e 

populações com mais de 500 casos, amostras de 70 casos. Neste estudo obedeceu-se a 

estas guidelines. 

À exceção de um, todos os elementos da equipa de enfermagem aceitaram participar no 

estudo, tendo preenchido a totalidade do questionário. Deste modo, participaram no 

estudo 26 enfermeiros prestadores de cuidados da UCIC de um CHZNP.  

 

3.3. Questões de investigação 

 

Com o intuito de indicar de forma mais precisa a informação que se procurou obter, 

foram formuladas as seguintes questões de investigação (Fortin, 2009): i) Qual a 

perceção dos enfermeiros da UCIC de um CHZNP sobre a importância que atribuem às 

PREFUCI?; ii) Qual a perceção dos enfermeiros da UCIC de um CHZNP sobre a 

frequência com que implementam as PREFUCI?; iii) Será que a importância que os 

enfermeiros da UCIC de um CHZNP atribuem às PREFUCI está relacionada com a 

frequência com que as implementam? 
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3.4.  Definição de objetivos 

 

O objetivo geral do estudo foi conhecer a perceção dos enfermeiros da UCIC de um 

CHZNP sobre as práticas de interação positiva com os familiares da PSC. Decorrente 

do objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: i) identificar a 

perceção dos enfermeiros sobre a importância que atribuem às PREFUCI; ii) identificar 

a perceção dos enfermeiros sobre a frequência com que implementam as PREFUCI; iii) 

analisar a relação entre a importância que os enfermeiros atribuem e a frequência com 

que implementam as PREFUCI. 

 

3.5. Instrumento de recolha de dados 

 

De acordo com os objetivos estabelecidos e após realização de pesquisa bibliográfica, 

optou-se pela aplicação de um questionário fechado de autopreenchimento. O 

questionário fechado possibilita a colheita de dados de forma objetiva e rápida, bem 

como a sua análise estatística. Além disso, é pouco dispendioso e passível de aplicar a 

um grande número de participantes. É um instrumento fiável no sentido em que 

assegura a uniformidade da apresentação, aumentando a probabilidade da questão ser 

entendida da mesma forma por todos os participantes, e preserva o anonimato e a 

confidencialidade. Relativamente às desvantagens, obriga a que os participantes saibam 

ler e escrever, não sendo possível fornecer esclarecimentos relativamente aos 

enunciados, apresentando por vezes taxas de resposta fracas e elevadas taxas de dados 

em falta (Fortin, 2009; Walliman, 2011). 

O instrumento de colheita de dados do presente estudo é composto por duas partes: a 

primeira inclui questões do tipo fechado, que possibilitam a caraterização das condições 

laborais dos participantes, e a segunda parte é constituída pelas escalas Práticas 

Relacionais dos Enfermeiros com a Família em UCI: Frequência (PREFUCI-F) e 

Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em UCI: Importância (PREFUCI-

I), (Apêndice F). 

A escolha do questionário PREFUCI prendeu-se com o facto de ser um questionário 

validado para a população portuguesa, que avalia a perceção dos enfermeiros sobre a 
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importância que atribuem e a frequência com que implementam práticas relacionais 

promotoras de interação positiva com os familiares da PSC em UCI. Para a sua 

conceção, Carvalhido (2014) cruzou os itens de várias escalas construídas e validadas 

por outros investigadores, destinadas a avaliar as atitudes e necessidades de enfermeiros 

e famílias no âmbito da sua interação em UCI, tendo também realizado uma revisão da 

literatura sobre a temática. O questionário de avaliação PREFUCI (Anexo B) é 

originalmente constituído por duas partes: a primeira inclui 13 questões, do tipo aberto, 

fechado e misto, que possibilitam a caraterização sócio demográfica, laboral e 

profissional dos participantes; na segunda parte, incluem-se duas escalas (PREFUCI-F e 

PREFUCI-I), compostas por 17 itens, que representam intervenções que deveriam ser 

implementadas pelos enfermeiros, diariamente, na interação com os familiares, no 

contexto da prestação de cuidados à PSC. Os itens que compõem as escalas são iguais, 

pretendendo-se determinar a frequência e a importância que os enfermeiros atribuem às 

PREFUCI, através de uma escala tipo Likert de cinco pontos. Na escala da frequência o 

valor 1 corresponde a “Nunca”, o 2 a “Raramente”, o 3 a “Algumas vezes”, o 4 a 

“Frequentemente” e o 5 a “Sempre”. Na escala da importância, os valores variam de 1 

para “Nada importante”; 2 para “Pouco importante”; 3 para “Importante”; 4 para “Muito 

importante” e 5 para “Totalmente importante” (Carvalhido, 2014). 

A classificação individual de cada item dá-nos a conhecer a perceção dos enfermeiros 

sobre as PREFUCI mais importantes e as mais frequentemente implementadas. A soma 

dessas pontuações possibilita obter o Score global do instrumento que varia entre 15 e 

75, havendo ainda a possibilidade de obter Scores parciais para cada dimensão, 

somando as pontuações dos subconjuntos dos itens pertencentes a cada uma das três 

dimensões. Scores mais elevados nas escalas de frequência e importância sugerem uma 

atitude promotora de interação positiva com os familiares da PSC em UCI, e Scores 

mais baixos são indicativos de uma atitude inibidora da interação positiva com os 

familiares da PSC em UCI (Carvalhido, 2014). 

A fidelidade de um instrumento de medida refere-se à sua capacidade de “medir de uma 

vez para outra um mesmo objeto de forma constante” (Fortin, 2009, p. 348), sendo a sua 

consistência interna um critério que a permite avaliar. Por sua vez, a consistência 

interna diz respeito à concordância existente entre todos os enunciados individuais do 

instrumento e será tanto maior quanto mais correlacionados estiverem esses enunciados. 

No caso do PREFUCI, é utilizada uma escala de Likert, tornando-se adequado o cálculo 
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do coeficiente alfa de Cronbach como medida do grau de consistência interna do 

instrumento. A validade de um instrumento refere-se ao grau de precisão com o qual o 

conceito é representado pelos enunciados do instrumento, ou seja, indica-nos se o 

instrumento mede aquilo que é suposto medir (Fortin, 2009). 

O questionário PREFUCI foi testado numa amostra de conveniência de 239 enfermeiros 

a trabalhar em diferentes UCI, tendo revelado qualidades psicométricas satisfatórias 

(Carvalhido, 2014). As qualidades psicométricas da PREFUCI-F e da PREFUCI-I 

foram testadas procedendo-se à verificação da validade de conteúdo, recorrendo à 

revisão teórica e submissão à avaliação de peritos, da validade de constructo, recorrendo 

à análise fatorial, e à análise da consistência interna através do alfa de Cronbach. 

No mesmo estudo, Carvalhido (2014) procedeu à análise fatorial através do método de 

análise dos componentes principais com extração forçada a três fatores, seguida de 

rotação oblíqua, com normalização Kaiser. A solução encontrada explica 49,39% da 

variância total no caso da PREFUCI-F e 53,26% da variância total no caso da 

PREFUCI-I. Dos 17 itens originais foram excluídos dois (o item 3 e o 6), resultando três 

fatores que correspondem às seguintes dimensões: Fator 1 - Práticas de Acolhimento e 

Informação (PAI); Fator 2 - Práticas de Integração em Procedimentos Técnicos e 

Processos de Tomada de Decisão (PIPTTD) e Fator 3 - Práticas de Gestão de Visitas 

(PGV). A designação destas dimensões foi atribuída em função do enquadramento 

teórico dos itens agrupados em cada fator, à luz da revisão do conhecimento existente 

no âmbito da interação entre enfermeiros, doentes e famílias em UCI. Na tabela 1 

apresenta-se a estrutura da PREFUCI com os 15 itens agrupados nas três dimensões que 

a compõem. 
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Tabela 1. 

Estrutura da PREFUCI com os 15 itens agrupados nas três dimensões 

Dimensão Itens 
P

A
I 

1 - Identificar-se e apresentar-se (Nome e categoria profissional). 

2 - Informar o que o familiar verá (aspeto do cliente, equipamento envolvente e dispositivos 

de suporte e monitorização). 

9 - Informar os familiares sobre situações de fim de vida. 

10 - Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares. 

11 - Disponibilizar aos familiares o contacto do serviço 24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações. 

12 - Escutar a opinião dos familiares sobre a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados no decorrer do internamento em UCI. 

13 - Escutar a opinião dos familiares sobre o ambiente dos espaços que lhes são destinados. 

14 - Avaliar a adaptação da família face à situação de internamento em UCI. 

15 - Estabelecer relação de confiança com os familiares. 

P
IP

T
T

D
 

5 - Promover a presença de familiares, junto do cliente, no decorrer de procedimentos não 

invasivos (cuidados de higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa). 

6 - Promover a participação dos familiares em procedimentos não invasivos. 

7 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, relativamente a 

procedimentos. 

8 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, relativamente a 

atitudes terapêuticas. 

P
G

V
 3 - Gerir o horário de visitas. 

4 - Gerir o número de visitantes de acordo com as necessidades do cliente/família. 

Fonte: adaptado (Carvalhido, 2014) 

 

A avaliação da consistência interna das escalas PREFUCI-F e PREFUCI-I realizou-se 

através do cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, tendo sido obtido respetivamente o 

valor de 0,828 e 0,861 para o total dos 15 itens, revelando, segundo Fortin (2009), uma 

consistência interna boa no caso da PREFUCI-F e excelente no caso da PREFUCI-I. Na 

PREFUCI-F os valores das três dimensões variaram entre α=0,731 (Fator 3) e α=0,789 

(Fator 1) e na PREFUCI-I os coeficientes para cada fator variaram entre α=0,758 (Fator 

3) e α=0,837 (Fator 1) (Carvalhido, 2014). 

Também no presente estudo foi avaliada a consistência interna das escalas PREFUCI-F 

e PREFUCI-I, recorrendo ao cálculo do mesmo coeficiente (Tabela 2), tendo-se obtido 

os valores de 0,901 e 0,927 respetivamente, reveladores de uma excelente consistência 

interna (Fortin, 2009). 
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Tabela 2. 

Consistência interna das escalas PREFUCI-F e PREFUCI-I no estudo de Carvalhido (2014) e no presente 

estudo 

Escalas Estudo de Carvalhido (2014) 

alfa de Cronbach (n=239) 

Presente estudo 

alfa de Cronbach (n=26) 

PREFUCI-F 0,828 0,901 

PREFUCI-I 0,861 0,927 

Fonte: Carvalhido, 2014 e elaborado pelo autor 

 

Com o intuito de determinar a força e sentido das relações entre os itens da PREFUCI-F 

e da PREFUCI-I, bem como entre os fatores de ambas e destes com o Score global das 

mesmas, Carvalhido (2014) recorreu à análise correlacional através da correlação de 

Pearson. Todas as correlações existentes foram positivas, significativas para um nível de 

0,05, variando entre 0,105 e 0,807. Concluiu que a existência de correlações totalmente 

positivas foi sugestiva de concordância nas classificações atribuídas, e a moderada 

intensidade da maioria delas, indicadora de que cada item tem uma parte comum aos 

restantes itens, mas explica também algo único e específico. Estes resultados permitiram 

verificar que uma frequência mais elevada de implementação das PREFUCI estava 

associada a valores mais elevados de importância das mesmas (Carvalhido, 2014). 

A opção pela aplicação destas duas escalas (PREFUCI-F e PREFUCI-I) no presente 

estudo, relacionou-se com a evidência científica de que a parceria enfermeiro-família 

potencia a melhoria das experiências e resultados do doente e da sua família (Heyland et 

al., 2018; Kleinpell et al., 2018), pelo que a relação enfermeiro-família da PSC deve ser 

alvo de estudo, com vista a colmatar falhas na assistência à família no contexto de UCI. 

No estudo de Carvalhido (2014), o questionário PREFUCI constituiu um estímulo à 

reflexão individual dos participantes sobre o processo de interação com os familiares da 

PSC, fornecendo contributos para a caraterização da relação interpessoal entre 

enfermeiros e famílias nos contextos da prática de cuidados em UCI. Acredita-se que 

poderá ser o ponto de partida para a reflexão em equipa sobre potencialidades e 

limitações de desempenho dos profissionais de enfermagem no âmbito da concretização 

da interação positiva em UCI, fornecendo informações pertinentes para a análise e 

reestruturação das práticas relacionais dos enfermeiros com os familiares da PSC em 

UCI, melhorando a prestação de cuidados de enfermagem (Carvalhido, 2014). 
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3.6. Considerações éticas e procedimento de recolha de dados 

 

As questões éticas na investigação relacionam-se com os valores individuais do 

investigador como a honestidade, franqueza e integridade pessoal, e com a forma como 

o investigador trata as outras pessoas envolvidas na investigação, relativamente ao 

consentimento informado, confidencialidade, anonimato e cortesia (Walliman, 2011). A 

investigação com seres humanos envolve sempre a necessidade de atender a questões 

éticas, por via de um processo reflexivo do investigador, que deve questionar motivos e 

repercussões do seu estudo. Para a realização do presente estudo, foram tidos em conta 

os sete princípios éticos fundamentais, formulados em consideração ao respeito pela 

dignidade humana: i) respeito pelo consentimento livre e esclarecido; ii) respeito pelos 

grupos vulneráveis; iii) respeito pela vida privada e pela confidencialidade das 

informações pessoais; iv) respeito pela justiça e pela equidade; v) equilíbrio entre 

vantagens e inconvenientes; vi) redução dos inconvenientes; vii) otimização das 

vantagens (Fortin, 2009). Assim, para a concretização do estudo, foi solicitada a 

aprovação pela Comissão de Ética do CHZNP, através da submissão do protocolo de 

investigação dirigido ao Conselho de Administração do CHZPN, onde se explicitou, de 

forma resumida, em que consistia o projeto, incluindo os objetivos, métodos e a forma 

de recrutamento dos participantes (Apêndice G). Foi também solicitada a autorização do 

Diretor Clínico do Serviço de Cardiologia do CHZNP (Apêndice H) e da Enfermeira 

Responsável da UCIC (Apêndice I). Quanto à utilização das escalas PREFUCI-I e 

PREFUCI-F, foi realizado o pedido de autorização aos respetivos autores (Apêndice J). 

A resposta do Conselho de Administração e da Comissão de Ética do CHZNP e dos 

autores das escalas encontra-se em anexo (Anexo C e D, respetivamente). 

Relativamente ao procedimento de recolha de dados, ocorreu no mês de fevereiro de 

2021. Num primeiro momento, os enfermeiros selecionados para participarem no estudo 

foram abordados pelos investigadores, no sentido de explicar em que consistia o estudo 

e solicitar a sua colaboração, tendo-se pedido que procedessem ao preenchimento do 

respetivo consentimento informado, livre e esclarecido (Apêndice K). De seguida, foi 

entregue um questionário juntamente com um envelope. Solicitou-se que cada 

participante preenchesse o questionário e que, depois de devidamente preenchido, o 

devolvesse em envelope fechado, depositando-o numa urna devidamente selada que se 

encontrava no gabinete da Enfermeira Responsável da UCIC e à qual só os 
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investigadores tinham acesso. Cada questionário foi acompanhado de uma breve 

explicação sobre a importância do estudo e da sua participação, por instruções de 

preenchimento, bem como a garantia da confidencialidade, voluntariedade e a 

possibilidade de se retirar do estudo a qualquer momento, recorrendo-se a uma 

linguagem clara, concisa e esclarecedora. Para além disso, os participantes foram 

convidados a conhecer os resultados do estudo que serão apresentados no relatório final 

do estágio. 

Refletindo na deliberação n.º 227/2007 da Comissão Nacional da Proteção de Dados (p. 

5) que nos diz que "sempre que um estudo possa ser efetuado sem o tratamento de 

dados pessoais (...) em que não se identifica nem permite identificar os titulares dos 

dados, deve ser esta a opção tomada para a investigação", e tendo em consideração o 

contexto e finalidade da realização deste estudo, bem como a reduzida dimensão da 

amostra, optou-se por reajustar a primeira parte do referido questionário incluindo-se 

apenas perguntas de resposta fechada que possibilitem uma breve caraterização laboral, 

impedindo a identificação dos participantes por parte dos investigadores. 

 

3.7. Tratamento e análise de dados 

 

As variáveis são qualidades ou caraterísticas das pessoas às quais se atribuem valores, 

podendo ser classificadas segundo o seu papel na investigação (Fortin, 2009). Neste 

estudo definiram-se variáveis de investigação: os itens da PREFUCI-I, os itens da 

PREFUCI-F, o Score global da PREFUCI-I e o Score global da PREFUCI-F. 

Identificadas as variáveis, tornou-se necessária a sua definição concetual, a qual serviu 

de orientação para a sua operacionalização e posterior definição dos indicadores de 

medida (Apêndice L). A definição concetual diz respeito à definição de um conceito 

abstrato e resulta de uma teoria. A definição operacional descreve que atividades 

possibilitam a medição da variável (Fortin, 2009). Por sua vez, a estatística descritiva ou 

inferencial depende sempre dos níveis de medida das variáveis em estudo (Fortin, 

2009). 

Para o tratamento de dados foi construída uma base de dados no IBM SPSS®, versão 

27.0, na qual os dados foram inseridos. Recorreu-se à estatística descritiva, com o 

cálculo da média e moda (Apêndice M) e das frequências absolutas e relativas, para as 



78 
 

variáveis da caraterização do ambiente laboral. Para as variáveis de nível de medição 

ordinal, os itens da PREFUCI-I e os itens da PREFUCI-F, foram calculadas as medidas 

de tendência central e de dispersão como a média, moda, mínimo e máximo (Apêndice 

N) e as frequências absolutas e relativas. Para as variáveis de nível de medição 

intervalar, Score global da PREFUCI-I e Score global da PREFUCI-F, foram calculados 

os valores da média, desvio padrão, mínimo, máximo, assimetria e curtose/achatamento. 

Recorremos à estatística inferencial para responder à terceira questão de investigação – 

“Será que a importância que os enfermeiros da UCIC de um CHZNP atribuem às 

PREFUCI está relacionada com a frequência com que as implementam?”. Utilizámos os 

testes não paramétricos (teste de correlação Rho de Spearman) que não exigem uma 

distribuição normal. Optou-se por este tipo de testes dada a reduzida dimensão da 

amostra (n=26). O nível de significância considerado foi de 5% (Fortin, 2009). Na 

apresentação dos resultados, serão expostos os dados mais relevantes com recurso a 

gráficos e tabelas para uma melhor interpretação. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Por norma, a apresentação dos resultados inicia-se pela descrição da amostra (Fortin, 

2009). A amostra foi constituída por 26 enfermeiros prestadores de cuidados na UCIC 

de um CHZNP. Não apresentamos dados sociodemográficos, dado que estes não foram 

colhidos por questões éticas previamente mencionadas. 

Iniciamos a apresentação com os dados relativos à primeira parte do questionário, que 

se referem à caraterização do ambiente laboral dos enfermeiros da UCIC.  

 

4.1. Caraterização do ambiente laboral 

 

Todos os participantes consideraram desenvolver uma dinâmica relacional positiva com 

os familiares da PSC. Metade (50%; n=13) classificaram-na como boa, (23,1 %; n=6) 

como excelente e (26,9%; n=7) classificaram-na como razoável (Figura 1). É de 

salientar que nenhum participante considerou desenvolver uma dinâmica relacional com 

os familiares da PSC como má ou péssima. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 1. Distribuição de frequências relativas da dinâmica relacional dos participantes com os familiares 

dos doentes internados na UCIC 

 

As condições físicas da UCIC foram consideradas facilitadoras do desempenho por 

(80,8%; n=21) dos participantes e (19,2%; n=5) entenderam que estas não interferiam 

no seu desempenho. Registámos que nenhum participante considerou as condições 

físicas da UCIC como dificultadoras do seu trabalho (Figura 2). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 2. Distribuição de frequências relativas da influência das condições físicas da UCIC no 

desempenho dos participantes 
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Em relação à influência que a relação com os restantes elementos da equipa de 

enfermagem tinha no seu desempenho, (65,4%; n=17) dos participantes classificaram-

na como facilitadora do seu desempenho e (26,9%; n=7) afirmaram que não interferia 

no seu desempenho. Verificámos que (7,7%; n=2) dos participantes consideraram que a 

sua relação com os restantes membros da equipa de enfermagem era dificultadora do 

seu trabalho (Figura 3). 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3. Distribuição de frequências relativas da influência da relação com os restantes membros da 

equipa de enfermagem da UCIC no desempenho dos participantes 

 

De seguida, procede-se à apresentação dos dados das variáveis PREFUCI-I e 

PREFUCI-F. Para uma melhor compreensão, serão apresentados primeiro os dados 

relativos às variáveis PREFUCI-I e de seguida os dados relativos às variáveis 

PREFUCI-F. Para além disso, os dados serão apresentados por fatores: Fator 1 - PAI; 

Fator 2 - PIPTTD e Fator 3 - PGV. 
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4.2. Perceção dos enfermeiros sobre a importância que atribuem às Práticas 

Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidade de Cuidados 

Intensivos 

 

Da análise do Fator 1-PAI, verificou-se que a maioria dos enfermeiros considerou como 

“Muito importante” ou “Totalmente importante” todas as PAI que integram a 

PREFUCI-I, com exceção da prática “Escutar a opinião dos familiares sobre o 

ambiente dos espaços que lhes são destinados”, sendo também esta a prática mais 

referida como “Pouco importante” (n=4; 15,4%). Nenhuma das PAI foi considerada 

como “Nada importante”, como se pode observar na tabela 3. 

 

Tabela 3. 

Distribuição de frequência e média das PAI da PREFUCI-I 

Escala 

Item 

1 Nd. 

Imp. 

(%) 

2 Pc. 

Imp. 

(%) 

3 Imp. 

(%) 

4 Mt. 

Imp. 

(%) 

5 Tot. 

Imp. 

(%) 

Média 

1 - Identificar-se e apresentar-se (Nome e 

categoria profissional). 
- 

3,8 

(n=1) 

11,5 

(n=3) 

50 

(n=13) 

34,6 

(n=9) 
4,15 

2 - Informar o que o familiar verá (aspeto do 

cliente, equipamento envolvente e dispositivos 

de suporte e monitorização). 

- 
3,8 

(n=1) 

15,4 

(n=4) 

46,2 

(n=12) 

34,6 

(n=9) 
4,12 

9 - Informar os familiares sobre situações de 

fim de vida. 
- 

3,8 

(n=1) 

7,7 

(n=2) 

34,6 

(n=9) 

53,8 

(n=14) 
4,38 

10 - Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas 

aos familiares. 
- - 

3,8 

(n=1) 

30,8 

(n=8) 

65,4 

(n=17) 
4,62 

11 - Disponibilizar aos familiares o contacto do 

serviço 24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações. 

- 
3,8 

(n=1) 

30,8 

(n=8) 

26,9 

(n=7) 

38,5 

(n=10) 
4 

12 - Escutar a opinião dos familiares sobre a 

qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados no decorrer do internamento em UCI. 

- - 
19,2 

(n=5) 

50 

(n=13) 

30,8 

(n=8) 
4,12 

13 - Escutar a opinião dos familiares sobre o 

ambiente dos espaços que lhes são destinados. 
- 

15,4 

(n=4) 

42,3 

(n=11) 

23,1 

(n=6) 

19,2 

(n=5) 
3,46 

14 - Avaliar a adaptação da família face à 

situação de internamento em UCI. 
- 

7,7 

(n=2) 

23,1 

(n=6) 

34,6 

(n=9) 

34,6 

(n=9) 
3,96 

15 - Estabelecer relação de confiança com os 

familiares. 
- - 

3,8 

(n=1) 

50 

(n=13) 

46,2 

(n=12) 
4,42 

Legenda: % frequência relativa 

Nd. Imp. Nada Importante; Pc. Imp. Pouco Importante; Imp. Importante; Mt. Imp. Muito Importante; Tot. Imp. 

Totalmente Importante 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As práticas “Informar os familiares sobre situações de fim de vida” e “Disponibilizar-

se para esclarecer dúvidas aos familiares” foram as que a maioria dos participantes 
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percecionou como “Totalmente importante”, sendo a segunda aquela que reuniu maior 

percentagem dessa resposta (65,4%; n=17). 

“Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares” e “Estabelecer relação de 

confiança com os familiares” foram as práticas que reuniram, cumulativamente, maior 

percentagem de respostas como “Muito importante” (30,8%; n=8 e 50%; n=13, 

respetivamente) e “Totalmente importante” (65,4%; n=17 e 46,2%; n=12 

respetivamente). 

Relativamente ao Fator 2 – PIPTTD, como se pode observar na tabela 4, as práticas que 

reuniram maior percentagem de respostas “Muito importante” e “Totalmente 

importante” foram “Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, 

relativamente a procedimentos” (42,3%; n=11 e 26,9%; n=7, respetivamente) e 

“Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, relativamente a 

atitudes terapêuticas” (42,3%; n=11 e 26,9%; n=7, respetivamente). 

 

Tabela 4. 

Distribuição de frequência e média das PIPTTD da PREFUCI-I 

Escala 

Item 

1 Nd. 

Imp. 

(%) 

2 Pc. 

Imp. 

(%) 

3 Imp. 

(%) 

4 Mt. 

Imp. 

(%) 

5 Tot. 

Imp. 

(%) 

Média 

5 - Promover a presença de familiares, junto do 

cliente, no decorrer de procedimentos não 

invasivos (cuidados de higiene, alternância de 

decúbitos, mudança de roupa). 

- 
30,8 

(n=8) 

26,9 

(n=7) 

30,8 

(n=8) 

11,5 

(n=3) 
3,23 

6 - Promover a participação dos familiares em 

procedimentos não invasivos. - 
23,1 

(n=6) 

34,6 

(n=9) 

23,1 

(n=6) 

19,2 

(n=5) 
3,38 

7 - Permitir a tomada de decisão partilhada com 

a família do cliente, relativamente a 

procedimentos. 

3,8 

(n=1) 

3,8 

(n=1) 

23,1 

(n=6) 

42,3 

(n=11) 

26,9 

(n=7) 
3,85 

8 - Permitir a tomada de decisão partilhada com 

a família do cliente, relativamente a atitudes 

terapêuticas. 

- 
11,5 

(n=3) 

19,2 

(n=5) 

42,3 

(n=11) 

26,9 

(n=7) 
3,85 

Legenda: % frequência relativa 

Nd. Imp. Nada Importante; Pc. Imp. Pouco Importante; Imp. Importante; Mt. Imp. Muito Importante; Tot. Imp. 

Totalmente Importante 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No entanto, a prática “Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do 

cliente, relativamente a procedimentos” foi a única a ser considerada por um 

participante “Nada importante” (3,8%; n=1). A prática “Promover a presença de 

familiares, junto do cliente, no decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados de 

higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa)” foi a mais referida pelos 
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participantes como “Pouco importante” (30,8%; n=8), seguida de a prática “Promover a 

participação dos familiares em procedimentos não invasivos” (23,1%; n=6). 

No que se refere ao Fator 3-PGV, tal como se pode ver na tabela 5, a maioria dos 

participantes considerou estas práticas como “Muito importante”. 

 

Tabela 5. 

Distribuição de frequência e média das PGV da PREFUCI-I 

Escala 

Item 

1 Nd. 

Imp. 

(%) 

2 Pc. 

Imp. 

(%) 

3 Imp. 

(%) 

4 Mt. 

Imp. 

(%) 

5 Tot. 

Imp. 

(%) 

Média 

3 - Gerir o horário de visitas. 
- 

7,7 

(n=2) 

15,4 

(n=4) 

53,8 

(n=14) 

23,1 

(n=6) 
3,92 

4 - Gerir o número de visitantes de acordo com 

as necessidades do cliente/família. - 
7,7 

(n=2) 

7,7 

(n=2) 

57,7 

(n=15) 

26,9 

(n=7) 
4,04 

Legenda: % frequência relativa 

Nd. Imp. Nada Importante; Pc. Imp. Pouco Importante; Imp. Importante; Mt. Imp. Muito Importante; Tot. Imp. 

Totalmente Importante 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A opção “Totalmente importante” obteve um valor mais elevado na prática “Gerir o 

número de visitantes de acordo com as necessidades do cliente/família” (26,9%; n=7). 

Nenhuma destas práticas foi considerada “Nada importante”. É de referir que (7,7%; 

n=2) dos participantes consideraram-nas “Pouco importante”. 

Globalmente, em relação a todas as PREFUCI-I, a que recebeu maior percentagem de 

respostas como “Totalmente importante” foi a prática “Disponibilizar-se para 

esclarecer dúvidas aos familiares” (65,4%; n=17). No extremo negativo da escala, a 

prática “Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, 

relativamente a procedimentos” foi a única a ser considerada “Nada importante” por 

(3,8%; n=1) dos participantes. 

 

4.3. Perceção dos enfermeiros sobre a frequência com que implementam as 

Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidade de Cuidados 

Intensivos 

 

A maioria dos participantes considerou realizar “Frequentemente” ou “Sempre” todas as 

PAI que integram a PREFUCI-F, com exceção das práticas “Escutar a opinião dos 



84 
 

familiares sobre o ambiente dos espaços que lhes são destinados” e “Avaliar a 

adaptação da família face à situação de internamento em UCI”, como se pode verificar 

na tabela 6. 

 

Tabela 6. 

Distribuição de frequência e média das PAI da PREFUCI-F 

Escala 

Item 
1 Nc. 

(%) 

2 Rar. 

(%) 

3 Alg. 

Vez. 

(%) 

4 Frq. 

(%) 

5 Sp. 

(%) 
Média 

1 - Identificar-se e apresentar-se (Nome e 

categoria profissional). 
- - 

11,5 

(n=3) 

53,8 

(n=14) 

34,6 

(n=9) 
4,23 

2 - Informar o que o familiar verá (aspeto do 

cliente, equipamento envolvente e dispositivos 

de suporte e monitorização). 

- 
3,8 

(n=1) 

30,8 

(n=8) 

57,7 

(n=15) 

7,7 

(n=2) 
3,69 

9 - Informar os familiares sobre situações de 

fim de vida. 
- 

11,5 

(n=3) 

30,8 

(n=8) 

30,8 

(n=8) 

26,9 

(n=7) 
3,73 

10 - Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas 

aos familiares. 
- - - 

38,5 

(n=10) 

61,5 

(n=16) 
4,62 

11 - Disponibilizar aos familiares o contacto do 

serviço 24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações. 

7,7 

(n=2) 

15,4 

(n=4) 

15,4 

(n=4) 

26,9 

(n=7) 

34,6 

(n=9) 
3,65 

12 - Escutar a opinião dos familiares sobre a 

qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados no decorrer do internamento em UCI. 

3,8 

(n=1) 

3,8 

(n=1) 

30,8 

(n=8) 

42,3 

(n=11) 

19,2 

(n=5) 
3,69 

13 - Escutar a opinião dos familiares sobre o 

ambiente dos espaços que lhes são destinados. 
3,8 

(n=1) 

38,5 

(n=10) 

30,8 

(n=8) 

15,4 

(n=4) 

11,5 

(n=3) 
2,92 

14 - Avaliar a adaptação da família face à 

situação de internamento em UCI. - 
15,4 

(n=4) 

34,6 

(n=9) 

38,5 

(n=10) 

11,5 

(n=3) 
3,46 

15 - Estabelecer relação de confiança com os 

familiares. 
- - 

15,4 

(n=4) 

53,8 

(n=14) 

30,8 

(n=8) 
4,15 

Legenda: % frequência relativa 

Nc. Nunca, Rar. Raramente, Alg. Vez. Algumas Vezes, Frq. Frequentemente, Sp. Sempre 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A prática “Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares” foi de todas as 

PAI a que os participantes consideraram implementar “Sempre” numa maior 

percentagem (61,5%; n=16), merecendo também destaque o facto de ter sido referida 

por (100%; n=26) dos participantes como implementada “Frequentemente” ou 

“Sempre”. 

As práticas “Identificar-se e apresentar-se (Nome e categoria profissional)”, “Informar 

o que o familiar verá (aspeto do cliente, equipamento envolvente e dispositivos de 

suporte e monitorização)”, “Escutar a opinião dos familiares sobre a qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados no decorrer do internamento em UCI”, “Avaliar a 

adaptação da família face à situação de internamento em UCI” e  “Estabelecer relação 
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de confiança com os familiares” tiveram uma resposta mais expressiva na categoria 

“Frequentemente”. 

A percentagem mais elevada de respostas negativas (“Raramente” e “Nunca”) verificou-

se nas PAI: “Escutar a opinião dos familiares sobre o ambiente dos espaços que lhes 

são destinados” (38,5%; n=10 e 3,8%; n=1, respetivamente) e “Disponibilizar aos 

familiares o contacto do serviço 24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações” (15,4%; n=4 e 7,7%; n=2, respetivamente), sendo esta a 

que recebeu maior percentagem de respostas “Nunca” (7,7%; n=2). 

Nenhum participante referiu “Nunca” implementar as práticas “Identificar-se e 

apresentar-se (Nome e categoria profissional)”, “Informar o que o familiar verá 

(aspeto do cliente, equipamento envolvente e dispositivos de suporte e monitorização)”, 

“Informar os familiares sobre situações de fim de vida”, “Disponibilizar-se para 

esclarecer dúvidas aos familiares”, “Avaliar a adaptação da família face à situação de 

internamento em UCI” e “Estabelecer relação de confiança com os familiares”. 

No que concerne às PIPTTD, de acordo com a tabela 7, a prática “Permitir a tomada de 

decisão partilhada com a família do cliente, relativamente a atitudes terapêuticas” foi a 

que os participantes mais consideraram implementar “Sempre” (15,4%; n=4). No 

entanto, a prática “Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, 

relativamente a procedimentos” foi a que reuniu maior percentagem de respostas 

“Frequentemente” e “Sempre” (30,8%, n=8 e 11,5%; n=3, respetivamente). 

 

Tabela 7. 

Distribuição de frequência e média das PIPTTD da PREFUCI-F 

Escala 

Item 
1 Nc. 

(%) 

2 Rar. 

(%) 

3 Alg. 

Vez. 

(%) 

4 Frq. 

(%) 

5 Sp. 

(%) 
Média 

5 - Promover a presença de familiares, junto do 

cliente, no decorrer de procedimentos não 

invasivos (cuidados de higiene, alternância de 

decúbitos, mudança de roupa). 

26,9 

(n=7) 

46,2 

(n=12) 

15,4 

(n=4) 

7,7 

(n=2) 

3,8 

(n=1) 
2,15 

6 - Promover a participação dos familiares em 

procedimentos não invasivos. 
23,1 

(n=6) 

42,3 

(n=11) 

26,9 

(n=7) 

3,8 

(n=1) 

3,8 

(n=1) 
2,23 

7 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a 

família do cliente, relativamente a procedimentos. 

3,8 

(n=1) 

23,1 

(n=6) 

30,8 

(n=8) 

30,8 

(n=8) 

11,5 

(n=3) 
3,23 

8 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a 

família do cliente, relativamente a atitudes 

terapêuticas. 

7,7 

(n=2) 

15,4 

(n=4) 

46,2 

(n=12) 

15,4 

(n=4) 

15,4 

(n=4) 
3,15 

Legenda: % frequência relativa 

Nc. Nunca, Rar. Raramente, Alg. Vez. Algumas Vezes, Frq. Frequentemente, Sp. Sempre 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A maioria dos participantes considerou realizar “Raramente” ou “Nunca” as práticas 

“Promover a presença de familiares, junto do cliente, no decorrer de procedimentos 

não invasivos (cuidados de higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa)” 

(46,2%; n=12 e 26,9%; n=7, respetivamente) e “Promover a participação dos 

familiares em procedimentos não invasivos” (42,3%; n=11 e 23,1%, n=6), 

respetivamente) sendo a primeira a que recebeu maior percentagem de respostas 

“Nunca” (26,9%; n=7). 

Relativamente ao Fator 3-PGV, como se pode verificar na tabela 8, a maioria dos 

participantes considerou implementar “Frequentemente” ou “Sempre” as duas práticas. 

A prática “Gerir o número de visitantes de acordo com as necessidades do 

cliente/família” foi a que os participantes mais consideraram implementar “Sempre” 

(34,6%; n=9). 

 

Tabela 8. 

Distribuição de frequência e média das PGV da PREFUCI-F 

Escala 

Item 
1 Nc. 

(%) 

2 

Rar. 

(%) 

3 Alg. 

Vez. 

(%) 

4 Frq. 

(%) 

5 Sp. 

(%) 
Média 

3 - Gerir o horário de visitas. 3,8 

(n=1) 

7,7 

(n=2) 

19,2 

(n=5) 

46,2 

(n=12) 

23,1 

(n=6) 
3,77 

4 - Gerir o número de visitantes de acordo com as 

necessidades do cliente/família. - 
3,8 

(n=1) 

26,9 

(n=7) 

34,6 

(n=9) 

34,6 

(n=9) 
4 

Legenda: % frequência relativa 

Nc. Nunca, Rar. Raramente, Alg. Vez. Algumas Vezes, Frq. Frequentemente, Sp. Sempre 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De salientar que (3,8%; n=1) dos participantes referiu “Nunca” “Gerir o horário de 

visitas”. 

Globalmente, de todas as PREFUCI-F, a prática “Disponibilizar-se para esclarecer 

dúvidas aos familiares” foi a que os participantes consideraram implementar “Sempre” 

em maior número (61,5%; n=16) e a prática “Promover a presença de familiares, junto 

do cliente, no decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados de higiene, 

alternância de decúbitos, mudança de roupa)” a que mais participantes referiram 

“Nunca” implementar (26,9%; n=7). 
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4.4. Perceção global dos enfermeiros sobre a importância que atribuem e a 

frequência com que implementam as Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a 

Família em Unidade de Cuidados Intensivos e relação entre essa mesma 

importância e frequência 

 

Tal como se pode observar na tabela 9, a média apurada em relação ao Score global da 

PREFUCI-I foi de 59,5 ± 9,079, com um mínimo de pontuação de 40 e um máximo de 

75 pontos. Em relação ao Score global da PREFUCI-F, verificou-se um valor médio de 

52,692 ± 9,085, com um mínimo de pontuação de 41 e um máximo de 73 pontos. 

 

Tabela 9. 

Resumo da estatística das variáveis Score global da PREFUCI-I e Score global da PREFUCI-F 

 Score global da PREFUCI-I Score global da PREFUCI-F 

Média 59,5 52,692 

Desvio padrão 9,079 9,085 

Coeficiente de variação 15,259%1 17,242%1 

Mínimo 40 41 

Máximo 75 73 

Legenda: 1 - Valores aproximados à terceira casa decimal 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Atendendo a que o valor do Score global de ambas as escalas pode variar entre 15 e 75 

pontos, ambas as variáveis apresentaram valores médios acima do ponto médio da 

escala (30 pontos). Os coeficientes de variação da variável Score global da PREFUCI-I 

(15,259%) e da variável Score global da PREFUCI-F (17,242%) revelaram-se 

relativamente baixos, sugerindo homogeneidade dos dados da distribuição (Fortin, 

2009). 

Foi analisada a assimetria e o achatamento (curtose) das variáveis Score global da 

PREFUCI-I e Score global da PREFUCI-F (Tabela 10).  A assimetria é uma medida da 

assimetria da distribuição de uma variável relativamente à tendência central. Um valor 

de assimetria igual a zero implica uma distribuição simétrica. Um valor de assimetria 

positivo indica uma cauda de distribuição mais longa do lado direito que do esquerdo 

(predomínio dos valores à direita) e um valor negativo indica que a cauda no lado 

esquerdo da distribuição é mais longa que do lado direito (predomínio dos valores à 
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esquerda). A curtose/achatamento é uma medida do pico de uma distribuição. Para uma 

distribuição perfeitamente normal este valor deve ser zero (mesocúrtica). Valores de 

curtose/achatamento positivos significam uma distribuição leptocúrtica, ou seja, um 

pico alto. Valores de curtose/achatamento negativos significam uma distribuição 

platicúrtica, ou seja, curva (Kim, 2013). 

Atendendo ao facto destes valores sofrerem alteração mediante o tamanho amostral e 

valores extremos, calculou-se a razão dos seus valores pelo erro padrão dos mesmos. De 

forma geral, para amostras pequenas (n<50), o valor dessa razão deve estar entre -1,96 e 

+1,96 para se considerar que a distribuição é normal (Kim, 2013). 

 

Tabela 10. 

Valores de assimetria e achatamento (curtose) das variáveis Score global da PREFUCI-I e Score global da 

PREFUCI-F 

 Score global da PREFUCI-I Score global da PREFUCI-F 

Assimetria -0,214 0,370 

Erro padrão de assimetria 0,456 0,456 

Assimetria/Erro padrão de assimetria 
-0,4691 0,8111 

Curtose -0,597 -0,799 

Erro padrão de curtose 0,887 0,887 

Curtose/Erro padrão da curtose -0,6731 -0,9011 

Legenda: 1 – Valores aproximados à terceira casa decimal 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para um nível de significância de 0,05, as duas variáveis (Score global da PREFUCI-I e 

Score global da PREFUCI-F) apresentam distribuição normal, uma vez que o resultado 

da razão assimetria/erro de assimetria, -0,469 e 0,811 respetivamente, e da razão 

curtose/erro padrão de curtose, -0,673 e -0,901, situam-se entre os valores de -1,96 e 

1,96. 

Contudo, dado o reduzido tamanho da amostra (n=26), optou-se pela utilização de um 

teste não paramétrico no estudo das relações entre as duas variáveis (Fortin, 2009; 

Walliman, 2011), a correlação de Spearman (rho) (Tabela 11). 

 



89 
 

Tabela 11. 

Valores da correlação rho de Spearman e respetivo coeficiente de determinação entre as variáveis Score 

global da PREFUCI-I e Score global da PREFUCI-F 

Variáveis Rho de Spearman P 

Score global da PREFUCI-I e Score global da PREFUCI-F 0,587 0,002 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O coeficiente de correlação pode variar entre -1 e +1. Quanto mais elevado o valor de 

rho de Spearman, mais forte é a relação entre as variáveis (Fortin, 2009). Por sua vez, 

uma relação positiva, significa que mais de uma variável relaciona-se com mais da 

outra. Uma relação negativa, significa que mais de uma variável relaciona-se com 

menos da outra (Walliman, 2011). 

A análise correlacional, por intermédio do coeficiente de correlação de Spearman, 

permitiu aferir sobre o possível relacionamento entre estas escalas (PREFUCI-I e 

PREFUCI-F), determinando-se o sentido e força destas relações. Concluiu-se que as 

PREFUCI-I e PREUCI-F apresentaram uma correlação positiva média, permitindo 

inferir que a atribuição de maior importância das práticas está associada a uma maior 

frequência de implementação dessas mesmas práticas. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na interpretação e apreciação dos resultados, o investigador contextualiza o estudo e 

confronta os seus resultados com os de outros trabalhos de investigação (Fortin, 2009). 

Para este efeito, recorreu-se a estudos nacionais e internacionais, sendo importante 

salientar que os estudos a nível nacional, sobre esta matéria, são escassos e que apenas o 

autor das escalas utilizadas publicou dados relativos às mesmas. 

A discussão dos resultados será realizada pela mesma sequência em que surgem na sua 

apresentação, subdividindo-se em três temáticas: i) caraterização do ambiente laboral; 

ii) perceção dos enfermeiros sobre a importância que atribuem e a frequência com que 

implementam as PREFUCI; iii) perceção global dos enfermeiros sobre a importância 

que atribuem e a frequência com que implementam as PREFUCI e relação entre essa 

mesma importância e frequência. 
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5.1. Caraterização do ambiente laboral 

 

A caraterização do ambiente laboral baseou-se na análise da perceção dos participantes 

sobre a dinâmica relacional que mantinham com as famílias na UCIC e da perceção dos 

participantes sobre a influência das condições físicas da UCIC e da sua relação com os 

restantes elementos da equipa de enfermagem no seu desempenho. 

Todos os participantes consideraram desenvolver uma dinâmica relacional positiva com 

os familiares da PSC, à semelhança dos resultados obtidos por Carvalhido (2014). Em 

consonância com estes resultados, o estudo de Ellis et al. (2016) e o de Chaves et al. 

(2017) também revelaram que os enfermeiros descreviam a sua interação com os 

familiares como positiva, reconhecendo o seu papel importante no cuidado às famílias 

através da construção de uma relação, respeitando e defendendo os desejos das mesmas. 

No entanto, salienta-se o facto de (26,9%; n=7) terem classificado a sua dinâmica 

relacional com a família como razoável, um valor próximo do obtido por Carvalhido 

(2014) (22,3%). Estes resultados poderão ser explicados pela falta de formação 

específica na área do cuidado à família. No estudo de Athanasiou et al. (2014), 55% dos 

enfermeiros não se sentiam qualificados ou adequadamente treinados para interagir com 

as família. Também o trabalho de Eggenberger e Sanders (2016)  mostrou a necessidade 

de intervenção em algumas áreas para melhorar a prestação de cuidados de enfermagem 

à família, como: a confiança, a satisfação, o conhecimento e o desenvolvimento de 

capacidades. As instituições hospitalares devem ter um papel ativo no suprimento destas 

necessidades de formação (Monroe & Wofford, 2017). A relação da equipa de saúde 

com as famílias poderá ser objeto de melhoria através da formação focada na dinâmica 

familiar e nas capacidades de comunicação (Athanasiou et al., 2014; Cappellini et al., 

2014; Riley et al., 2014) 

O facto de, no nosso estudo, nenhum participante ter classificado esta dinâmica como 

má ou péssima é um resultado muito positivo e congruente com os resultados de 

Carvalhido (2014). Uma má relação entre doentes/familiares e enfermeiros foi associada 

à diminuição da produtividade dos cuidados de enfermagem (Cha & Sung, 2020). 

Em consonância com os resultados obtidos por Carvalhido (2014), as condições físicas 

da UCIC foram consideradas facilitadoras do desempenho pela grande maioria dos 

participantes (80,8%; n=21), os restantes entenderam que estas não interferiam no seu 
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desempenho. É sabido que as caraterísticas físicas do ambiente de trabalho relacionadas 

com a organização do espaço, o nível de ruído, a qualidade do ar interior, a iluminação e 

o esquema de cores afetam o comportamento humano e, consequentemente, influenciam 

o desempenho das pessoas (Kutlu, 2018). Ao contrário do estudo de Carvalhido (2014), 

nenhum enfermeiro considerou as condições físicas da UCIC como dificultadoras do 

seu trabalho. 

Em relação à influência que a sua relação com os restantes elementos da equipa de 

enfermagem tinha no seu desempenho, a maioria dos participantes (65,4%; n=17) 

considerou que essa relação era facilitadora do seu desempenho. Este resultado é 

também congruente com os resultados obtidos por Carvalhido (2014). Um ambiente de 

trabalho positivo e saudável é promotor de cuidados adequados às necessidades dos 

doentes e melhora o desempenho e a produtividade dos enfermeiros, fomentando a 

melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem que se traduz em ganhos 

financeiros para as unidades de saúde (Cho & Han, 2018; Wei et al., 2018). Rácios 

enfermeiros-doentes adequados, a disponibilização de recursos adequados, a 

participação ativa dos enfermeiros na formulação das políticas hospitalares e a 

cooperação entre colegas de trabalho que compartilham conhecimento profissional são 

fatores que contribuem para um ambiente de trabalho positivo (Wei et al., 2018). 

É de salientar o facto de uma percentagem considerável de participantes (26,9%; n=7) 

ter afirmado que a sua relação com os restantes membros da equipa não interferia no seu 

desempenho. No estudo de Carvalhido (2014), apenas 6,7% dos participantes afirmou o 

mesmo. No entanto, no estudo de Tran et al. (2018), os resultados apontaram para uma 

contribuição insignificante das relações entre os enfermeiros no desempenho dos 

mesmos. Estes resultados podem ser explicados pelo facto de a enfermagem ter 

caraterísticas muito próprias, quando comparada a outras profissões. Alguns elementos 

da equipa poderão não valorizar muito a troca de informações e apoio, considerando que 

cada um cumpre as suas funções, sendo responsável por diferentes doentes, tarefas e 

áreas de cuidados, aplicando o método individual de trabalho de forma rigorosa (Tran et 

al., 2018). 

É preocupante o facto de (7,7%; n=2) dos participantes terem considerado que a sua 

relação com os restantes membros da equipa de enfermagem é dificultadora do seu 

trabalho. No estudo de Carvalhido (2014), esta percentagem foi inferior (1,7%). Os 
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conflitos entre profissionais que trabalham em UCI têm um impacto negativo, devendo 

ser pensadas estratégias que promovam  a coesão da equipa (Calle et al., 2017). 

Alguns estudos têm demonstrado que os enfermeiros percebem o seu ambiente de 

trabalho como saudável e positivo (Smith et al., 2018; Wei et al., 2018). Verificámos 

que o ambiente da UCIC foi percecionado pelos participantes como um ambiente 

laboral positivo, uma vez que a maioria considerou desenvolver uma dinâmica 

relacional positiva com os familiares dos doentes e que a sua relação com os restantes 

membros da equipa, assim como o ambiente físico da UCIC, contribuem de forma 

positiva para o seu desempenho. Experiências prévias positivas com familiares do 

doente crítico, um ambiente físico adequado e uma relação positiva e de apoio com os 

outros elementos da equipa de saúde são fatores que contribuem para o envolvimento da 

família nas UCI (Hetland et al., 2018). 

 

5.2. Perceção dos enfermeiros sobre a importância que atribuem e a frequência 

com que implementam as Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família 

em Unidade de Cuidados Intensivos 

 

As práticas pertencentes às dimensões PAI e PGV foram as práticas que mais se 

destacaram pela positiva. Os valores mais baixos de importância e frequência foram 

atribuídos às PIPTTD. 

Logo após a admissão de um doente numa UCI, gera-se uma tensão psicossocial entre 

os membros da sua família, surgindo sentimentos que variam entre o choque, a 

desorientação, as respostas emocionais, os sentimentos de medo e a vulnerabilidade. O 

ambiente de UCI é um cenário incomum para os familiares, o que o torna assustador 

(Kiwanuka et al., 2019; Turner-Cobb et al., 2016), resultando na necessidade de 

acolhimento, de suporte, de  informação e de diálogo dos familiares (S. S. de Oliveira et 

al., 2016). Atendendo a  estas necessidades, os enfermeiros precisam de adotar a escuta 

qualificada e de se desdobrarem em ações efetivas que as suprimam (S. S. de Oliveira et 

al., 2016).  Os enfermeiros encontram-se na melhor posição para proporcionar suporte a 

estes familiares, reconhecendo a importância da família nos cuidados, construindo uma 

relação enfermeiro-família significativa e comprometendo-se a estar com a família e 
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para a família. O acolhimento e integração da família na UCI permite aumentar a 

confiança da família na equipa de saúde (Kiwanuka et al., 2019). 

Os familiares do doente crítico sentem necessidade de proximidade não só com o seu 

ente querido, mas também com a equipa de saúde que dele cuida, nomeadamente com 

os enfermeiros. As PAI são as práticas que iniciam e conduzem à construção da relação 

entre enfermeiros e familiares (Carvalhido, 2014). São as práticas que irão permitir 

satisfazer a necessidade dos familiares de se sentirem acolhidos, que são parte 

integrante da vida da pessoa doente e a construção de uma interação enfermeiro-doente 

que reconhece a fragilidade emocional destes familiares (Mendes, 2018). 

Os participantes no nosso estudo consideraram, na sua maioria, estas práticas como 

“Muito importante” ou “Totalmente importante” e que as implementam 

“Frequentemente” ou “Sempre”, com exceção das práticas “Escutar a opinião dos 

familiares sobre o ambiente dos espaços que lhes são destinados” em ambas as escalas 

e da prática “Avaliar a adaptação da família face à situação de internamento em UCI” 

na escala da frequência. Estes resultados estão em consonância com os do estudo de 

Carvalhido (2014), no qual todas as PAI foram consideradas pela maioria dos 

enfermeiros como “Muito importante” ou “Totalmente importante”. 

A família tem necessidade de saber tudo sobre o seu ente querido (Kiwanuka et al., 

2019). Precisa de informação atualizada, clara e honesta, relacionada com o estado 

clínico do doente, o prognóstico e o plano de cuidados (Cabete et al., 2019).  Os 

enfermeiros têm o dever, tal como previsto no artigo 105º do seu Código Deontológico 

(Lei n.º 156/2015), e a missão de providenciar as informações à família, promovendo 

uma comunicação eficaz com a mesma (Kiwanuka et al., 2019). As família avaliam a 

sua satisfação em relação à UCI de acordo com a qualidade da comunicação que 

recebem, mais do que através do nível de cuidado prestado ao seu ente querido (Midega 

et al., 2019; Saldaña et al., 2015). A criação de um ambiente atencioso promove a 

satisfação das necessidades da família, ajudando-a a vivenciar esta experiência de uma 

forma mais positiva. Para isso, o enfermeiro precisa estar munido de conhecimentos, de  

capacidades e de uma boa relação enfermeiro-família (Kiwanuka et al., 2019). No 

entanto, a literatura tem destacado que, muitas vezes, o cuidado à família é descurado 

ou pouco visível. Isso não significa que os enfermeiros ignorem os familiares do doente 

crítico. No entanto, atendendo à gravidade da situação de doença, as intervenções 
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técnicas inerentes à PSC sobrepõem-se às necessidades dos familiares (Cabete et al., 

2019). 

Apesar da necessidade de informação ser das mais importantes para a família, nem 

sempre é atendida. Médicos e enfermeiros não a valorizam da mesma forma que os 

familiares, havendo tendência a subestimar a sua importância (Hsiao et al., 2017; 

Sánchez-Vallejo et al., 2016). No trabalho realizado por Wong et al. (2020), concluíram 

que a comunicação aberta e transparente, com o objetivo de manter as famílias 

informadas, conduziu a que os familiares se sentissem mais capazes de defender os 

interesses da PSC. Para além disso, promoveu a sua capacidade de apoiar o tratamento 

médico e os cuidados prestados ao doente, permitindo participar ativamente nos 

processos de tomada de decisão. Pelo contrário, a falta de informação ou de 

comunicação consistente dificultou a tarefa dos familiares em garantir a segurança do 

seu ente querido ou tomar decisões informadas em seu nome (Wong et al., 2020). 

Os enfermeiros precisam de saber como transmitir informação à família e conhecer as 

prioridades informativas da pessoa que vai receber a informação. O estudo de Velasco 

Bueno et al. (2018) mostrou que as famílias e os profissionais (médico e enfermeiros) 

percebem as necessidades informativas de forma diferente. Verificaram também que os 

familiares consideravam a grande maioria das suas questões passível de ser esclarecida 

quer pelo médico, quer pelos enfermeiros (Velasco Bueno et al., 2018). Estes resultados 

remetem-nos para a importância das informações serem fornecidas por médico e 

enfermeiro, em conjunto, tal como é recomendado pelas guidelines para os cuidados 

centrados na família em UCI neonatal, pediátrica e adulta  da SCCM (Davidson, 

Aslakson, et al., 2017).  

Os profissionais de enfermagem são o único membro da equipa de saúde que está 

continuamente em contacto com os doentes, familiares e com os restantes elementos da 

equipa de saúde (Ahluwalia et al., 2016), sendo por isso o elemento mais competente 

para ser o elo de comunicação entre todos os envolvidos, proporcionando o máximo de 

informações e suporte à família (Ganz, 2019; Ranse et al., 2016) e desempenhando 

funções de coordenador, advogado e tradutor junto da mesma (Ahluwalia et al., 2016). 

No entanto, são várias as barreiras identificadas pelos enfermeiros para a concretização 

dessas funções. Entre elas, a falta de tempo para organizar e participar nas reuniões 

entre doente, família e médico (Ahluwalia et al., 2016), questões legais, a organização 

dos serviços, a formação e competência profissional e os interesses profissionais 
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(Velasco Bueno et al., 2018). Além disso, muitas vezes, os enfermeiros sentem-se 

desvalorizados e desprovidos de poder para contribuir efetivamente nestas reuniões. Isto 

verifica-se quando, apesar do enfermeiro estar disponível, o médico não o convida a 

participar na reunião com a família. Acresce situações em que doente e família lhes 

comunica o seu descontentamento com o tratamento que está a receber, mas no entanto, 

perante a presença do médico, esse descontentamento é ocultado, colocando o 

enfermeiro numa situação difícil (Ahluwalia et al., 2016). Estas situações conduzem à 

desresponsabilização do enfermeiro nos processos informativos, tornando comuns 

situações em que estes profissionais subestimam a informação à família, negando a 

comunicação com as mesmas (Sánchez-Vallejo et al., 2016). 

Contrariamente a estes factos, verificámos que a prática “Disponibilizar-se para 

esclarecer dúvidas aos familiares” foi, de todas as PREFUCI, a que reuniu maior 

percentagem de respostas no extremo positivo da escala da importância e da frequência 

(65,4%; n=17 e 61,5%; n=16, respetivamente). Este é um resultado congruente com o 

estudo de Carvalhido (2014), no qual os valores foram ainda mais elevados (76,3% e 

66,4%). São dados muito positivos e que denotam uma mudança na perspetiva dos 

profissionais de enfermagem de cuidados intensivos, que têm vindo a revelar uma maior 

preocupação com a humanização dos cuidados nestas unidades e um maior 

envolvimento na transmissão de informação às famílias. Alguns estudos têm apontado 

no mesmo sentido. No estudo de Kleinpell et al. (2018), que teve como objetivo  avaliar 

o grau de implementação das práticas de envolvimento da família nas UCI em todo o 

mundo, os autores concluíram que as práticas relacionadas com a transmissão de 

informação à família são as mais frequentemente implementadas. 

A PAI “Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares”, em conjunto com a 

PAI “Estabelecer relação de confiança com os familiares”, foram as práticas que 

reuniram maior percentagem de respostas no extremo positivo da escala da importância, 

considerando as respostas “Muito importante” (30,8%; n=8 e 50%; n=13, 

respetivamente) e “Totalmente importante” (65,4%; n=17 e 46,2%; n=12, 

respetivamente). A família, como alvo de cuidados dos enfermeiros, implica a 

consecução de um processo interativo assente na proximidade e no vínculo que 

estruturam o cuidado, possibilitando e sustentando novas interações (Chaves et al., 

2017). No trabalho desenvolvido por Chaves et al. (2017), verificaram que 100% dos 

participantes concordou com a afirmação “Uma boa relação com os membros da 
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família dá-me satisfação no trabalho”, revelando a elevada importância que os 

enfermeiros atribuem à interação positiva com as famílias. 

Um achado surpreendente no nosso estudo foi verificar que a PAI “Informar os 

familiares sobre situações de fim de vida” foi considerada “Totalmente importante” 

pela maioria dos participantes (53,8%; n=14). O mesmo tinha acontecido no estudo de 

Carvalhido (2014) (61,7%). Por norma, os enfermeiros tendem a acreditar que a 

comunicação à família de tópicos como o prognóstico ou cuidados paliativos não se 

encontra dentro das suas responsabilidades, apesar de serem detentores de toda a 

informação necessária a transmitir nessas situações (Ahluwalia et al., 2016). 

A PAI “Avaliar a adaptação da família face à situação de internamento em UCI”, 

apesar de ter sido considerada “Muito importante” ou “Totalmente importante” pela 

maioria dos participantes (34,6%; n=9 e 34,6%; n=9, respetivamente), foi referida como 

implementada “Frequentemente” ou “Sempre” por, apenas, metade dos participantes 

(38,5%; n=10 e 11,5%; n=3, respetivamente). O estudo de Ellis et al. (2016) revelou que 

os enfermeiros se consideram o elemento da equipa de saúde com maior conhecimento 

para avaliar a adaptação da família à situação de internamento em UCI e que essa 

informação é relevante para toda a equipa na sua interação com os familiares. Ao longo 

do internamento em UCI, os familiares da PSC tendem a adaptar-se a essa situação, 

recorrendo e explorando diferentes estratégias de enfrentamento. No entanto, é 

reconhecido que a adaptação à rotina hospitalar é provocadora de uma disrupção com as 

suas rotinas pessoais e organização familiar. Os enfermeiros precisam reconhecer a 

importância da continuação da satisfação das necessidades familiares ao longo do 

internamento, incluindo a necessidade de se adaptar ao novo papel de cuidador, com o 

objetivo de reduzir o impacto negativo dessa experiência para os familiares (Kiwanuka 

et al., 2019). 

À semelhança do estudo de Carvalhido (2014), “Escutar a opinião dos familiares sobre 

o ambiente dos espaços que lhes são destinados” foi a PAI considerada por uma maior 

percentagem de enfermeiros como “Pouco importante” (15,4%; n=4). No mesmo 

sentido, no trabalho de Shorofi et al. (2016), os enfermeiros atribuíram pouca 

importância às necessidades de conforto dos familiares. Por norma, os familiares 

tendem a atribuir maior importância às necessidades relacionadas com o conforto do 

doente, dando menor prioridade às suas necessidades de conforto (Ocak & 

Avsarogullari, 2018). Contudo, as caraterísticas da sala de espera são uma das principais 
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causas de insatisfação dos familiares (Edward et al., 2020; Jones et al., 2018), pelo que 

devem ser realizados esforços para melhorá-las. 

No trabalho desenvolvido por Edward et al. (2020), cujos objetivos incluíam analisar 

mudanças na satisfação da família com a comunicação com os enfermeiros numa UCI 

após uma formação dos enfermeiros, os membros da família indicaram que fatores 

ambientais como a sala de espera e o ambiente físico da unidade do doente deveriam ser 

alvo de melhoria. A revisão sistemática da literatura realizada por Bosch e Lorusso 

(2019) demonstrou que a forma como as famílias percecionam o ambiente físico tem 

implicações no seu envolvimento nos cuidados de saúde. Ambientes confortáveis e que 

promovam o controlo do ambiente físico e social, o acesso ao apoio social e distrações 

positivas podem melhorar a experiência do doente e da sua família, promover o 

envolvimento na prestação de cuidados (Bosch & Lorusso, 2019) e diminuir a ansiedade 

e o stresse dos familiares (Ågård et al., 2019). 

“Disponibilizar aos familiares o contacto do serviço 24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações” foi a PAI que recebeu maior percentagem de respostas 

“Nunca” na escala da frequência (7,7%; n=2). Este facto poderá relacionar-se com as 

políticas de contacto telefónico implicitamente estabelecidas na UCIC, que restringem 

os contactos telefónicos para obtenção de informações sobre os doentes internados ao 

horário das 10h às 20h. No entanto, a maioria dos participantes parecem estar recetivos 

à alteração desta política, uma vez que esta prática foi considerada “Importante”, 

“Muito importante” ou “Totalmente importante” por (96,2%; n=25) dos participantes. 

A inclusão e a participação dos familiares nos cuidados a doentes de UCI permitem 

melhorar os cuidados a esses doentes, proporcionando conforto e apoio na adesão ao 

tratamento. Em simultâneo, atendem a necessidade da família de sentir que contribui 

para a recuperação do seu ente querido, para além de melhorar a comunicação entre 

doentes, familiares e a equipa de saúde (Calle et al., 2017; Liput et al., 2016; Wong et 

al., 2020). Neste sentido, as PIPTTD têm um impacto positivo na recuperação do doente 

e no suporte à família (Liput et al., 2016; Wong et al., 2020). Este facto tem sido 

reconhecido por profissionais de saúde e por familiares (Liput et al., 2016). 

O trabalho de McAndrew et al. (2020) mostrou que as famílias desejam um maior 

empoderamento nos processos de saúde. Para isso, precisam que os profissionais de 

saúde reconheçam o sistema familiar como um apoio ao doente crítico. Os enfermeiros 
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desempenham um papel vital na transformação da visão para os cuidados centrados no 

doente e família, uma vez que vivenciam uma presença e interação contínua com as 

famílias (McAndrew et al., 2020). 

Relativamente às PIPTTD, os nossos resultados foram similares aos de Carvalhido 

(2014). Estas foram as práticas que registaram maior percentagem de respostas a nível 

do “Nunca” e “Raramente” na escala da frequência. Para além disso, as PIPTTD 

“Promover a presença de familiares, junto do cliente, no decorrer de procedimentos 

não invasivos (cuidados de higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa)” e 

“Promover a participação dos familiares em procedimentos não invasivos” foram 

também as mais consideradas como “Pouco importante” de todas as PREFUCI (30,8%; 

n=8 e 23,1%; n=6 respetivamente) no nosso estudo e no estudo de Carvalhido (2014) 

(28,7% e 28,4% respetivamente). O facto de estas serem as práticas consideradas menos 

importantes e implementadas com menor frequência por uma maior percentagem dos 

participantes revela o possível comprometimento do envolvimento pleno dos familiares 

nos procedimentos técnicos e nos processos de tomada de decisão. O estudo de 

Kleinpell et al. (2018) revelou que as práticas relacionadas com a transmissão de 

informação à família eram implementadas com maior frequência que as práticas 

relacionadas com a presença da família nas UCI. No trabalho desenvolvido por Luttik et 

al. (2016), com enfermeiros que trabalhavam na área das doenças cardiovasculares na 

Bélgica e países escandinavos, verificaram que apenas uma pequena percentagem dos 

participantes envolviam as famílias nos processos de tomada de decisão. 

As práticas de envolvimento dos familiares em procedimentos (“Promover a presença 

de familiares, junto do cliente, no decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados 

de higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa” e “Promover a participação 

dos familiares em procedimentos não invasivos”) apresentaram uma menor 

percentagem de respostas “muito importante” (30,8%; n=8 e 23,1%; n=6, 

respetivamente) e “totalmente importante” (11,5%; n=3 e 19,2%; n=5, respetivamente) 

em comparação com as práticas relacionadas com os processos de tomada de decisão 

(“Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, relativamente a 

procedimentos” e “Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do cliente, 

relativamente a atitudes terapêuticas”, (42,3%; n=11; 26,9%; n=7 para cada uma das 

práticas). Estes resultados estão em consonância com os resultados obtidos no estudo de 

Wong et al. (2020) que teve como objetivo descrever a perspetiva da família sobre a 
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participação no cuidado ao doente em UCI. Os autores verificaram que quase dois 

terços das famílias queriam participar nos processos de tomada de decisões, mas apenas 

cerca de um terço queria participar nos cuidados diretos ao doente (Wong et al., 2020). 

Esta renitência dos familiares em participar nos cuidados diretos à PSC pode ser 

explicada por vários fatores. Entre eles, a natureza da relação do familiar com o doente, 

o receio de desconectar equipamentos e causar dano ao doente, os sentimentos 

avassaladores causados pela situação crítica do doente e o testemunhar procedimentos 

dolorosos ou desconfortáveis para o doente como, por exemplo, uma colheita de sangue. 

Para além disso, as famílias têm as suas próprias crenças, valores e expectativas. Há 

atividades que os familiares esperam que sejam realizadas por profissionais de saúde 

especialistas no cuidado ao doente crítico. Neste sentido, é importante que as famílias 

tenham a oportunidade de escolher se desejam participar e em que atividades desejam 

participar, porque essa resposta irá depender do membro da família e da natureza da 

tarefa a concretizar (Wong et al., 2020). 

Estes fatores relacionam-se também com a predisposição dos enfermeiros para 

incentivar e promover a participação dos familiares nos cuidados ao doente. A crença de 

que os familiares podem não se sentir confortáveis com a realização desse tipo de 

atividades será uma das causas da inibição destas práticas. O estudo de Smithburger et 

al. (2017) revelou que os familiares consideraram que se sentiriam muito confortáveis 

com a realização de atividades no âmbito da prevenção do delirium e que a sua principal 

preocupação se relacionava com o receio de serem um obstáculo aos cuidados de 

enfermagem. Também no estudo de Wong et al. (2020), os familiares demonstraram ter 

receio de perturbar o trabalho dos enfermeiros. Neste sentido, a estratégia de educação 

direcionada através da discussão individualizada entre enfermeiro e familiar cria 

oportunidades para os enfermeiros abordarem os medos da família, particularmente, no 

que concerne ao receio dos familiares de serem um fator de sobrecarga do trabalho dos 

profissionais de saúde e permite aos familiares aprender sobre como participar nos 

cuidados. A otimização desta situação pode resultar inclusivamente no uso de recursos 

inexplorados dos familiares dos doentes, diminuindo a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais (Smithburger et al., 2017). 

Uma parceria de colaboração com os profissionais de saúde, concretizada através da 

comunicação aberta e transparente e no respeito pela família, é essencial para que os 

familiares participem nos cuidados. Os familiares sentem-se encorajados a participar 
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nos cuidados quando lhes é dada essa oportunidade, fornecendo instruções, orientação e 

apoio (Wong et al., 2020). A necessidade de despender mais tempo nestas intervenções 

poderá explicar valores de percentagem mais baixos no extremo positivo das escalas de 

importância e frequência das PIPTTD. No estudo de Chaves et al. (2017), 

aproximadamente 28% dos enfermeiros referiram não ter tempo para cuidar da família. 

No estudo de Imanipour e Kiwanuka (2020), esse valor foi superior (36%, 

aproximadamente). Além disso, também no estudo de Chaves et al. (2017) 

aproximadamente 67% referiu discordar da frase “A presença de membros da família 

alivia a minha carga de trabalho”. Estes dados revelam a perceção dos enfermeiros de 

UCI de que a presença e participação da família nos cuidados implica o dispêndio de 

tempo por parte dos enfermeiros, que nem sempre dispõem desse tempo. Este facto 

poderá ser parcialmente explicado pela elevada carga de trabalho dos enfermeiros de 

UCI e pelo número insuficiente de enfermeiros por turno. Em resultado disso, os 

enfermeiros sentem-se sobrecarregados com a responsabilidade de cuidar do doente e 

com menos disponibilidade para cuidar da família (Imanipour & Kiwanuka, 2020). 

Para além disso, a presença da família aquando da prestação de cuidados por parte do 

enfermeiro implica a observação direta e a consequente avaliação do desempenho dos 

enfermeiros por parte dos familiares, o que poderá ser também um fator inibitório destas 

práticas. No mesmo estudo de Chaves et al. (2017), 77% dos enfermeiros concordaram 

com a afirmação “A presença de membros da família faz-me sentir avaliado”. A 

presença contínua da família em UCI tem sido relacionada ao stress causado pelas 

interrupções no fluxo de trabalho dos enfermeiros, ao aumento da carga de trabalho dos 

profissionais e ainda à sensação de desconforto, por se sentirem observados. Alguns 

enfermeiros referem sentir-se sob vigilância constante na presença da família, 

controlados, nervosos, julgados e stressados (Athanasiou et al., 2014; Cappellini et al., 

2014; McConnell & Moroney, 2015; Riley et al., 2014), resultando na diminuição da 

confiança entre os enfermeiros e a família (Cappellini et al., 2014). No trabalho 

desenvolvido por McConnell e Moroney (2015), os autores verificaram que enfermeiros 

mais experientes tendem a ser mais confiantes em incluir a família no cuidado ao 

doente, sugerindo que a confiança aumenta com o conhecimento e as capacidades. Um 

enfermeiro mais confiante será mais capaz de executar as suas tarefas na presença de 

estranhos (Cappellini et al., 2014). As famílias vêem-se como uma parte essencial da 
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equipa de saúde. Os profissionais de saúde precisam de reconhecer isso e responder de 

forma proativa, para envolver a participação da família na UCI (Wong et al., 2020). 

As diretrizes para a prática de cuidados centrados no doente e família recomendam a 

flexibilização das visitas em UCI e a presença dos familiares junto dos doentes 

(Davidson, Aslakson, et al., 2017; Hetland et al., 2018). A visita aberta em UCI é a 

modalidade de visitas na qual os membros da família têm acesso ao doente sem 

qualquer restrição e tem sido associada a melhores resultados para a família (Junior et 

al., 2018) e para o doente (Junior et al., 2018; Rosa et al., 2017). Apesar de ser 

recomendada pela SCCM desde 2007 (Davidson et al., 2007) e mais tarde pela 

American Association of Critical Care Nurses (American Association of Critical Care 

Nurses, 2016), esta modalidade de visita continua a ser adotada por apenas uma 

pequena parte das UCI em todo o mundo (Milner et al., 2021). 

As PGV foram classificadas pelos participantes do nosso estudo, maioritariamente, 

como “Muito importante” e “Totalmente importante”, com a prática “Gerir o horário 

de visitas” a apresentar (53,8%; n=14) e (23,1%; n=6) destas respostas e a prática 

“Gerir o número de visitantes de acordo com as necessidades do cliente/família” 

(57,7%; n=15) e (26,9%; n=7) destas respostas. Também no estudo de Carvalhido 

(2014) estas práticas foram consideradas pela maioria como “Muito importante” e 

“Totalmente importante” (43,9% e 35,9% e 44,6% e 36,5% respetivamente). Estes 

resultados contrariam dados de outros estudos que revelaram que o acesso da família 

aos doentes nem sempre é uma prioridade para os profissionais de UCI (Davidson, 

Aslakson, et al., 2017; Hetland et al., 2018). 

Apesar da visita aberta ou a sua flexibilização ser uma componente de extrema 

importância no cuidado centrado no doente e família, muitos enfermeiros continuam a 

expressar preocupações com este modelo de visita. Estudos realizados com enfermeiros 

de UCI têm revelado atitudes negativas face à visita aberta, referindo que a mesma afeta 

negativamente o atendimento ao doente (Riley et al., 2014), aumenta a carga de trabalho 

(Coombs et al., 2017; Winkelman et al., 2020) e as interrupções (Monroe & Wofford, 

2017). Inclusivamente, as políticas de visita aberta foram descritas como provocadoras 

de medo (Kozub et al., 2017) e preocupação com a segurança pessoal dos enfermeiros 

(Keys & Stichler, 2018). 
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O estudo de Chapman et al. (2016) demonstrou que a eliminação de restrições à visita 

foi associado a um aumento significativo da satisfação dos familiares e que essa 

melhoria foi também percecionada pelos enfermeiros. Para além disso, a liberalização 

da visita também não foi associada a interferências da família nos cuidados de 

enfermagem. No entanto, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

na perceção dessas interferências relacionadas com os anos de experiência profissional, 

refletindo diferenças na sua formação inicial, o que poderá explicar também a 

percentagem de participantes que considerou as PGV “Pouco importante” neste estudo 

(7,7%; n=2). 

O elevado grau de importância atribuído a estas práticas pode estar relacionado com o 

reconhecimento, pelos enfermeiros, das necessidades de proximidade da família. No 

estudo de Zaken et al. (2018), os profissionais de saúde atribuíram maior prioridade à 

necessidade de “visitar a qualquer momento” do que os familiares. 

Para além da importância atribuída às PGV, maioritariamente, os participantes 

consideraram implementar estas práticas “Frequentemente” ou “Sempre”, com a prática 

“Gerir o horário de visitas” a apresentar (46,2%; n=12 e 23,1%; n=6) destas respostas 

e a prática “Gerir o número de visitantes de acordo com as necessidades do 

cliente/família” a apresentar (34,6%; n=9 e 34,6%; n=9) destas respostas. Os 

participantes mostraram-se dispostos a contornar as barreiras institucionais à 

flexibilização das visitas. Estes resultados parecem traduzir uma abertura dos 

profissionais à alteração das políticas de visita restritivas da UCIC, que poderão vir a 

traduzir-se em mudanças nas diretrizes da instituição. Cabe ao enfermeiro avaliar e 

satisfazer as necessidades físicas e emocionais do doente e apoiar a prática de visita que 

atenda as necessidades do indivíduo. Políticas de visita aberta não significam que a 

política de visita não possa ser personalizada mediante a condição do doente. É 

necessário compreender que não existe uma política de visitas perfeita, a visita tem 

diferentes significados para cada doente, família e enfermeiro (Kozub et al., 2017). A 

flexibilização da visita impõe desafios  importantes aos enfermeiros, incluindo a 

necessidade de cuidar tanto do doente como da família e a potencial interferência da 

família nos cuidados de enfermagem, criando interrupções (Kozub et al., 2017). 
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5.3. Perceção global dos enfermeiros sobre a importância que atribuem e a 

frequência com que implementam as Práticas Relacionais dos Enfermeiros 

com a Família em Unidade de Cuidados Intensivos e relação entre essa mesma 

importância e frequência 

 

Assumindo que Scores mais elevados nas escalas de frequência e importância sugerem 

uma atitude promotora de interação positiva com os familiares da PSC em UCI, e 

Scores mais baixos são indicativos de uma atitude inibidora da interação positiva com 

os familiares da PSC em UCI (Carvalhido, 2014), e atendendo a que o valor do Score 

global de ambas as escalas pode variar entre 15 e 75 pontos (sendo o valor 30 o ponto 

médio das escalas), os participantes revelaram uma atitude promotora de interação 

positiva com os familiares da PSC, com o valor médio do Score global da PREFUCI-I 

(59,5) a apresentar-se mais elevado que o da PREFUCI-F (52,692). Este resultado é 

congruente com o observado no estudo de Carvalhido (2014). Vários estudos têm 

demonstrado que os enfermeiros têm vindo a revelar uma atitude positiva sobre a 

importância das famílias no processo de cuidados em contexto de UCI (Chaves et al., 

2017; Eggenberger & Sanders, 2016; Hetland et al., 2017, 2018; Imanipour & 

Kiwanuka, 2020). 

Os resultados sugerem que os participantes tendem a implementar as PREFUCI com 

uma frequência inferior ao nível de importância que lhes atribuem, revelando a 

necessidade de se investir na operacionalização destas práticas. Também no estudo de 

Luttik et al. (2016) e no de Imanipour & Kiwanuka (2020) os autores concluíram que, 

apesar dos enfermeiros reconhecerem a importância da família nos cuidados, as atitudes 

para envolver ativamente a família nos cuidados foram menos positivas. O conceito de 

cuidados de enfermagem centrados na família é relativamente recente. No entanto, é 

amplamente reconhecida a sua importância para a excelência dos cuidados de 

enfermagem à PSC (Lusquiños et al., 2019). Na origem destas diferenças entre aquilo 

que é o conhecimento teórico, aqui representado pela importância atribuída às 

PREFUCI, e as ações dos enfermeiros, representadas pela frequência de implementação 

das PREFUCI, poderão encontrar-se diversos fatores que não foram explorados neste 

estudo. Satisfazer as necessidades da família representa um grande desafio para os 

enfermeiros que enfrentam dificuldades na gestão de informação clara e honesta sobre a 
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condição da PSC, enquanto se esforçam por manter a esperança, assim como a falta de 

confiança na abordagem da família do doente crítico (Sá et al., 2015). 

A revisão da literatura realizada por Lusquiños et al. (2019) revelou que, apesar dos 

benefícios do cuidado centrado na família se encontrarem amplamente comprovados 

pela evidência científica, os estudos sobre a forma como operacionalizar este modelo de 

atenção nos contextos da prática clínica são ainda escassos. A adoção de padrões e 

políticas que apoiam esta filosofia do cuidar implica tempo na sua implementação 

(Lusquiños et al., 2019). Os enfermeiros e restantes profissionais de saúde precisam de 

tempo para interiorizar esta nova crença e filosofia nos cuidados diários ao doente 

crítico, contribuindo para isso a coerência desta abordagem do cuidar entre toda a 

equipa de saúde (Lusquiños et al., 2019). 

Têm sido identificadas diversas barreiras ao envolvimento da família nas UCI, entre 

elas: a cultura da UCI, a resistência da equipa, a falta de espaço e de tempo, 

profissionais que se sentem incomodados com a presença da família e a incerteza sobre 

os benefícios do envolvimento da família (Kleinpell et al., 2018). Para além disso, a 

falta de políticas e diretrizes para melhorar a prática, a falta de apoio interprofissional e 

uma inadequada liderança de enfermagem dificultam o envolvimento da família 

(Hetland et al., 2018).  Por outro lado, o estabelecimento de relações de confiança, a 

comunicação frequente entre enfermeiros e famílias, resultados positivos para o doente 

provenientes do cuidado familiar, um ambiente de prática profissional que apoia o 

envolvimento do doente e família, assim como a disponibilidade de recursos adequados 

são aspetos facilitadores do envolvimento da família nos cuidados (Hetland et al., 

2018). 

Relativamente ao estudo da relação entre a importância atribuída às PREFUCI e a 

frequência de implementação das mesmas, verificou-se que o Score global da 

PREFUCI-I e o Score global da PREFUCI-F se encontram positivamente associados, 

por intermédio de uma relação de moderada magnitude.  Observou-se que maiores 

valores de importância das PREFUCI estão associados a maiores valores na escala da 

frequência das PREFUCI. Este facto já tinha sido demonstrado no estudo de Carvalhido 

(2014). De forma semelhante, o estudo de Imanipour e Kiwanuka (2020) demonstrou 

que os enfermeiros com atitudes positivas face ao envolvimento familiar nos cuidados 

tinham maior probabilidade de implementar práticas de enfermagem familiar. Estes 

dados permitem inferir que a prática de enfermagem familiar pode ser influenciada 
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pelas atitudes dos enfermeiros em relação à importância da família no cuidado em 

ambientes de cuidados intensivos (Imanipour & Kiwanuka, 2020; Mackie et al., 2018). 

No trabalho desenvolvido por Luttik et al. (2016), os autores verificaram diferenças 

estatisticamente significativas na atitude dos enfermeiros para o envolvimento da 

família, relacionadas com a idade dos enfermeiros, o nível educacional dos mesmos, o 

país onde exerciam funções e o tipo de função que desempenhavam (prestação de 

cuidados, gestão, investigação e ensino). Os estudos sobre estes fatores são ainda 

escassos e revelam inconsistência, demonstrando a necessidade de se realizar mais 

pesquisa nesta área (Luttik et al., 2016). 

Ressalta a necessidade de investimento na formação dos enfermeiros quer durante a 

formação nos vários ciclos, 1º, 2º e 3º,  quer no contexto de formação em serviço, tendo 

em vista a valorização da família nos cuidados de enfermagem, assim como estratégias 

práticas sobre como envolver a família nos cuidados (Chaves et al., 2017; Hetland et al., 

2018; Imanipour & Kiwanuka, 2020; Luttik et al., 2016). 

Um estudo piloto, realizado por Eggenberger e Sanders (2016), demonstrou que 

intervenções educacionais construídas com base em dados fornecidos por enfermeiros e 

familiares colhidos numa UCI têm potencial para melhorar o cuidado às famílias, assim 

como as perceções de confiança dos enfermeiros na prestação de cuidados em 

enfermagem familiar. O protocolo de intervenção educacional incluiu um workshop de 

quatro horas acerca das experiências dos enfermeiros e da família com a doença crítica, 

assim como múltiplas estratégias para o desenvolvimento da relação terapêutica entre 

enfermeiros e familiares (Eggenberger & Sanders, 2016). No mesmo sentido, Broekema 

et al. (2018) desenvolveram um trabalho que lhes permitiu verificar que os enfermeiros 

mostraram um aumento da consciencialização sobre a importância das famílias no 

cuidado de enfermagem, além do aumento de competências no diálogo com a família, 

após a implementação de uma intervenção educacional. O programa teve a duração de 

seis dias e baseou-se no Modelo de Avaliação da Família de Calgary e no Modelo de 

Intervenção da Família de Calgary (Broekema et al., 2018).  

No estudo qualitativo desenvolvido por Hetland et al. (2018), cujo objetivo foi 

descrever as abordagens dos enfermeiros de cuidados intensivos para envolver os 

familiares no cuidado direto à PSC, alguns enfermeiros relataram não saber como 

envolver as famílias. Este foi também um achado indicador da necessidade de 
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intervenção, ao nível dos enfermeiros, com vista à promoção da inclusão da família no 

cuidado. Apesar de reconhecida a importância da integração da família nos cuidados à 

PSC (Davidson, Aslakson, et al., 2017), os enfermeiros requerem conhecimento, treino 

e recursos especiais para implementar intervenções focadas na família. A consecução de 

programas educacionais de enfermagem que abordem o envolvimento da família no 

cuidado ao doente crítico constituem uma oportunidade para a melhoria da qualidade 

dos cuidados e do envolvimento da família e do doente. Este tipo de programas devem 

ser alvo de teste em pesquisas futuras e incorporados nos currículos dos cursos de 

enfermagem (Hetland et al., 2018). 

 

6. CONCLUSÕES DO ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Este foi o primeiro estudo sobre a perceção dos enfermeiros dos cuidados à família dos 

doentes da UCIC, onde foi realizado o estágio que aqui é relatado. Os instrumentos de 

recolha de dados escolhidos (PREFUCI-I e PREFUCI-F) revelaram-se válidos e fiéis, 

adequando-se à avaliação da importância que os enfermeiros atribuem e à frequência 

com que implementam as PREFUCI, e permitindo analisar a relação entre a importância 

e a frequência das mesmas. 

Os resultados demonstraram que a maioria dos participantes tem uma atitude positiva 

face à importância das PREFUCI. No entanto, na sua prática diária, a frequência com 

que as implementam é moderada. Da análise dos dados, verificou-se uma correlação 

positiva entre a importância atribuída às PREFUCI e a frequência da sua 

implementação, enfatizando, por um lado, a importância da formação nesta área, e por 

outro, a existência de perspetivas otimistas para o aprimoramento da prática de 

enfermagem junto às famílias. Atendendo à evidência científica atual, estes resultados 

traduzem uma evolução na atitude dos enfermeiros face às PREFUCI, reflexo do 

trabalho de várias entidades nos últimos anos. 

Globalmente, as PAI e as PGV apresentaram respostas mais positivas na escala da 

importância e da frequência do que as PIPTTD. A valorização das PAI e das PGV 

sugere que, apesar da atitude e conduta dos enfermeiros em relação às PIPTTD ainda 

não serem as mais desejáveis, estes profissionais parecem estar numa fase de 

transformação das suas práticas com a família. 
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As PAI destacaram-se pela positiva com maior evidência na escala da importância, com 

a prática “Disponibilizar-se para esclarecer as dúvidas dos familiares” a não 

apresentar qualquer resposta nos valores negativos nas escalas de importância ou 

frequência, sendo, simultaneamente, a PREFUCI que obteve a percentagem de resposta 

positiva mais representativa, como “Muito importante” na PREFUCI-I e como 

“Sempre” na PREFUCI-F. Estes resultados são congruentes com aquilo que a evidência 

científica mais recente tem demonstrado, uma mudança na atitude dos enfermeiros que, 

cada vez mais, reconhecem a importância da interação terapêutica com as famílias em 

contexto de UCI. Os participantes revelaram preocupação e sensibilidade face à situação 

difícil que as famílias da PSC vivenciam, aquando do internamento do seu ente querido 

em UCI. O acolhimento da família na UCI permite o estabelecimento de uma interação 

positiva com os familiares do doente crítico, potenciando a humanização dos cuidados. 

A elevada frequência de implementação que as PGV evidenciaram apoia a ideia de 

mudança na atitude dos enfermeiros no que toca à abertura das UCI às famílias dos 

doentes. A visita constitui o momento mais oportuno para a interação dos enfermeiros 

com a família, devendo adequar-se à condição clínica do doente e às necessidades do 

doente e da respetiva família. Embora a evidência científica continue a apontar para 

alguma controvérsia sobre o tempo e o número de visitas nas UCI e a política de visitas 

instituída nesta UCIC seja substancialmente restritiva, os participantes demonstraram 

responsabilidade e autonomia na gestão destas questões, dispondo-se a ultrapassar 

barreiras ao seu papel junto das famílias. 

Mais preocupantes foram os resultados obtidos na dimensão PIPTTD, especialmente no 

que toca à promoção da presença e participação em procedimentos não invasivos, uma 

vez que para além dos participantes atribuírem a estas práticas uma menor importância, 

também as implementam com pouca frequência. Estes dados são apoiados pela 

evidência científica que tem revelado diversas barreiras à implementação de práticas de 

envolvimento da família na participação nos cuidados diretos ao doente. Ainda assim, 

os participantes revelaram preocupação com o envolvimento da família nos processos 

de tomada de decisão, demonstrando uma consciencialização da importância da 

implicação do doente e da família na definição e consecução de objetivos e metas de 

saúde, como forma de tornar viáveis os processos terapêuticos. 

Neste estudo, a interação dos participantes com a família da PSC foi avaliada através do 

autorrelato, traduzindo a perceção pessoal dos enfermeiros e podendo refletir alguma 
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influência da desejabilidade social. Embora tenhamos minimizado essa limitação 

solicitando aos participantes que respondessem ao questionário de forma honesta e 

sincera e garantindo o anonimato e a confidencialidade dos dados, recomenda-se que 

em estudos posteriores se avalie esta interação através de métodos de observação direta 

e recolhendo informação da perspetiva dos familiares, de forma a minimizar possíveis 

viés resultantes da autoavaliação dos seus próprios comportamentos. Apesar disso, a 

coerência dos resultados nas escalas da importância e da frequência, reveladores de uma 

atitude positiva, mas não exageradamente positiva, conjugada com a perspetiva 

igualmente positiva dos participantes em relação à dinâmica que estabelecem com a 

família, traduz alguma segurança na interpretação dos dados. 

Uma outra limitação deste estudo relaciona-se com o facto dos instrumentos utilizados 

(PREFUCI-F e PREFUCI-I) terem sido desenvolvidos numa determinada região de 

Portugal, no contexto de UCI, tendo sido neste caso aplicado numa UCIC de uma zona 

diferente de Portugal e, portanto, com as suas caraterísticas específicas. É ainda de 

considerar o facto deste questionário ter sido aplicado numa fase em que as visitas da 

família aos doentes internados na UCIC se encontravam suspensas devido à pandemia 

da COVID-19. Isso implicou que os participantes recorressem às memórias que tinham 

sobre a sua relação presencial com a família para responderem ao questionário. 

De ressalvar que os resultados devem ser interpretados com base nos pontos fortes do 

estudo. A participação no estudo de 26 dos 27 enfermeiros prestadores de cuidados da 

UCIC, torna os resultados generalizáveis e confiáveis, fornecendo uma boa perspetiva 

das PREFUCI na UCIC de um CHZNP. Espera-se que os resultados sejam também uma 

importante contribuição para o estudo das PREFUCI em ambiente de cuidados 

intensivos a nível nacional. 

Este estudo partiu de inquietações dos investigadores sobre a interação dos enfermeiros 

da UCIC com os familiares dos doentes e, por isso mesmo, faz todo o sentido que os 

dados obtidos sejam aplicados na melhoria dos cuidados de enfermagem.  Para além de 

constituir um estímulo à reflexão individual dos enfermeiros da UCIC sobre a sua 

interação com os familiares da PSC, forneceu informações importantes e que servem de 

base para a análise e reestruturação das práticas relacionais dos enfermeiros com as 

famílias na UCIC, tendo em vista a humanização dos cuidados de enfermagem nesta 

unidade. 
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Intervenções que visem melhorar a prática de enfermagem de família em cuidados 

intensivos devem continuar a ser objeto de análise em mais estudos. De forma a atender 

as necessidades dos familiares da PSC em ambiente de UCI, essas intervenções devem 

envolver diferentes estratégias e integrar os profissionais de saúde e os familiares dos 

doentes. A enfermagem familiar em ambiente de cuidados intensivos deve ser parte 

integrante dos currículos de enfermagem, de forma a desenvolver atitudes mais pró-

ativas na satisfação das necessidades dos familiares dos doentes críticos por parte dos 

futuros enfermeiros. O desenvolvimento profissional contínuo dos enfermeiros de UCI 

deve incluir os aspetos relacionados com a enfermagem familiar. Por sua vez, as 

instituições governamentais e as instituições hospitalares devem esclarecer as 

recomendações atuais para a prática de enfermagem de família nas UCI. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Depois de descrito o percurso que realizámos no decorrer do estágio na UCIC, 

incluindo o estudo de investigação concretizado, pretendemos agora refletir sobre os 

objetivos que delineámos na introdução deste documento, sobre as aprendizagens 

adquiridas, os constrangimentos e limitações sentidos e acerca das potenciais 

implicações para a prática profissional. 

Este relatório permitiu-nos realizar e apresentar uma reflexão crítica sobre as 

experiências vividas ao longo do estágio, relacionando as atividades concretizadas no 

decorrer do mesmo, com o desenvolvimento das competências comuns de enfermeiro 

especialista e de enfermeiro especialista em EMC, na área de EPSC, referidas no Reg. 

n.º 140/2019 e no Reg. n.º 429/2018 respetivamente. 

A concretização e a apresentação do estudo de investigação permitiram-nos desenvolver 

competências na área da investigação, recorrendo à metodologia científica e, em última 

análise, divulgar os resultados do estudo que realizámos no contexto do estágio. O 

estudo realizado permitiu conhecer a perceção dos enfermeiros da UCIC sobre a 

importância que atribuem e a frequência com que implementam as PREFUCI nesse 

serviço. Partindo dos resultados obtidos, e no intuito da melhoria da qualidade e 

segurança dos cuidados prestados à PSC e respetiva família na UCIC, foi possível 

concretizarmos uma formação em serviço que teve como objetivos  sensibilizar a equipa 

para a importância de prestar cuidados centrados no doente e na família em ambiente de 

cuidados intensivos e discutir a norma “Acolhimento da família do doente na UCIC” 

por nós revista, possibilitando, no final do estágio, a apresentação de uma versão 

definitiva, a qual foi instituída no serviço. Para além disso, a norma foi parametrizada 

no programa informático SClínico®, permitindo a sua aplicação em todo o CHZNP. 

Sugerimos que, no futuro, se volte a concretizar este mesmo estudo na UCIC, no sentido 

de monitorizar a mudança da atitude e das práticas dos enfermeiros nesta unidade. 

Sugerimos também a replicação deste trabalho noutras UCI de outras áreas geográficas 

do país. 

A filosofia do cuidado centrado no doente e família é uma abordagem do cuidar 

relativamente recente, pelo que é necessário dar tempo aos profissionais de saúde e às 

instituições para a interiorizarem e efetuarem as adaptações necessárias para a sua 
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completa adoção. Esperamos que este trabalho resulte num importante contributo para a 

mudança de práticas na UCIC do CHZNP, no sentido de criar uma cultura centrada na 

PSC e na família, reconhecendo as famílias como essenciais para a saúde e bem-estar da 

PSC e aliadas nos cuidados seguros e de qualidade. 

Durante este processo académico, foram desenvolvidas as competências comuns de 

enfermeiro especialista e de enfermeiro especialista em EMC, na área de EPSC, 

salientando-se o importante contributo das Unidades Curriculares lecionadas no 

primeiro ano do MEPSC, do curso de SAV, realizado no Centro de Formação da 

Delegação Regional do Norte do INEM e do estágio que aqui é relatado. A competência 

“Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de doença crítica 

e/ou falência orgânica” (Reg. n.º 429/2018, p. 19363) foi a mais amplamente 

desenvolvida, atendendo à área temática escolhida para o estudo de investigação 

apresentado. Terminámos este processo com uma maior consciência da importância do 

enfermeiro especialista, especialmente no papel de dinamizador da equipa de 

enfermagem na procura da melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

As limitações e os constrangimentos vivenciados ao longo do estágio relacionaram-se 

principalmente com a dificuldade na conciliação entre o horário laboral e o horário de 

estágio e com a nossa inexperiência no processo de análise dos dados no âmbito do 

estudo de investigação. No entanto, estas dificuldades foram ultrapassadas e os 

objetivos atingidos, promovendo aprendizagens e maturação pessoal e profissional. 

Conclui-se que a realização do Estágio e Relatório Final se revelou fundamental para a 

aquisição de competências específicas para a prática de cuidados especializados em 

EMC, na área de EPSC. 
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Apêndice A 

Guia de montagem e utilização do ventilador Trilogy Evo® 
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Apêndice B 

Formação em serviço: “Acolhimento da família do doente na Unidade de Cuidados 

Intensivos Cardíacos” – revisão da norma 
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PLANO DE SESSÃO 

Designação da ação: “Acolhimento da família do doente na UCIC” – revisão da norma 

Duração: 1hora          Data e hora: 18 de fevereiro, sessão às 10h e às 16:30h  

População alvo: Enfermeiros da UCIC       Formador: Ana Rita Machado 

Objetivo Geral: Uniformizar as práticas de acolhimento da família do doente na UCIC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
TEMPO METODOLOGIA RECURSOS AVALIAÇÃO 

 

 

- Apresentar uma proposta de 

revisão da norma “Acolhimento 

da família do doente na UCIC”; 

 

- Discutir a revisão da norma 

“Acolhimento da família do 

doente na UCIC”. 

 

 

- Introdução; 

 

- Definição de conceitos; 

 

- Descrição da proposta do 

procedimento; 

 

- Registos do procedimento no 

SClínico®; 

 

- Discussão acerca do procedimento; 

 

- Conclusão 

- 5 min. 

 

- 10 min 

 

- 15 min. 

 

 

- 5 min. 

 

- 15 min. 

 

- 5 min. 

 

 

 

 

 

- Método expositivo; 

 

- Método interativo. 

 

 

 

 

 

Plataforma Zoom®. 

 

 

 

Preenchimento do 

questionário de avaliação 

da formação em serviço do 

CHZNP via Google 

Forms®. 
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Slides da Formação em Serviço: “Acolhimento da família do doente na UCIC” – 

revisão da norma 
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Estatística da avaliação da formação em serviço: “Acolhimento da família do doente na 

UCIC” – revisão da norma 

Participaram na formação 19 enfermeiros da UCIC. Relativamente à avaliação da 

sessão, foi realizada através da aplicação do questionário em vigor na instituição, via 

Google Forms®. Responderam ao questionário 18 enfermeiros. As duas últimas 

perguntas de resposta aberta foram respondidas apenas por um enfermeiro. 

De seguida, apresenta-se a estatística descritiva das respostas ao questionário em forma 

de gráficos. 
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AVALIAÇÃO GLOBAL: Aspetos mais positivos na ação.1 response 

Claresa na exposição. 

AVALIAÇÃO GLOBAL: Aspetos a melhorar.1 response 

Fornecer a informação um pouco mais cedo. 
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5.6% 
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Versão final da Norma “Acolhimento da família do doente na UCIC” 
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Apêndice C 

Formação em serviço: Colheita de hemoculturas: uma técnica 100% asséptica 
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PLANO DE SESSÃO 

Designação da ação:  Colheita de hemoculturas: uma técnica 100% asséptica 

Duração: 1hora          Data e hora: 7 de janeiro, sessão às 10h e às 16:30h  

População alvo: Enfermeiros da UCIC       Formador: Ana Rita Machado 

Objetivo Geral: Diminuir a taxa de contaminação das hemoculturas colhidas na UCIC durante o ano de 2021.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS TEMPO METODOLOGIA RECURSOS AVALIAÇÃO 

 

- Apresentar dados estatísticos 

sobre as colheitas de 

hemoculturas realizadas na 

UCIC no ano de 2020; 

- Apresentar uma revisão da 

literatura sobre alguns aspetos 

da técnica de colheita de 

hemoculturas; 

- Apresentar/propor um 

procedimento padrão da técnica 

de colheita de hemoculturas. 

- Introdução; 

- Definição de conceitos; 

- Dados estatísticos sobre as colheitas de 

hemoculturas realizadas na UCIC no ano de 2020; 

- Aspetos relacionados com a técnica de colheita de 

hemoculturas; 

- Apresentação de uma proposta de um 

procedimento padrão da técnica de colheita de 

hemoculturas; 

- Discussão acerca do procedimento padrão da 

técnica de colheita de hemoculturas; 

- Conclusão 

- 5 min. 

- 5 min 

- 5 min. 

 

- 15 min. 

 

- 5 min. 

 

- 20 min. 

- 5 min. 

 

 

 

 

- Método expositivo 

 

- Método interativo 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Zoom®. 

Avaliação de Impacto: 

Avaliação da transferência 

de conhecimentos para o 

posto de trabalho, pela 

implementação do 

procedimento padrão em 

questão, através do 

preenchimento de um 

checklist. 

Cálculo da taxa de 

contaminação de 

hemoculturas da UCIC no 

ano de 2021. 
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Slides da formação em serviço: Colheita de hemoculturas: uma técnica 100% asséptica 
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Apêndice D 

Póster “Erro de medicação” 
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Apêndice E 

Instrumento criado para auditoria interna à norma: “Feixe de Intervenções” de 

Prevenção de Infeção Urinária Associada a Cateter Vesical 
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Nº Processo:  Local de algaliação: 
1 – Algaliado no exterior o 
2 – Algaliado na UCIC o 

Sexo: 
1 – Masculino o 
2 – Feminino o 

Idade:                                                    Data da auditoria: __/__/____ 
 
Data de algaliação: __/__/____ 

(A). Existe registo do motivo para cateterismo vesical                                             Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim indique o(s) motivo(s). Se respondeu não avance para a pergunta 2 
o 1 - Retenção urinária aguda 
o 2 - Vigilância do débito urinário para controlo hemodinâmico 
o 3 - Descompressão da bexiga no pré-operatório e manutenção dessa descompressão durante a cirurgia 
o 4 - Prevenção da distensão no pós-operatório, quando o doente não é capaz de urinar espontaneamente 
o 5 - Avaliação do volume residual 
o 6 - Lavagem vesical 
o 7 - Administração de medicamentos na bexiga 
o 8 - Colheita de amostra de urina asséptica na impossibilidade de utilizar outro método de colheita 
o 9 - Auxiliar na cura de feridas sacrais ou perineais abertas em pacientes incontinentes 
o 10 - Imobilização prolongada (lesões da coluna potencialmente instáveis, lesões traumáticas múltiplas,) 
o 11 - Melhorar o conforto para cuidados de fim de vida 

Observações: 

(B). Existe evidência do uso da técnica asséptica na colocação do CV                   Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim assinale as intervenções realizadas. Se respondeu não avance para a pergunta 3 
o Uso correto do EPI 
o Higienização correta das mãos 
o Lavagem da região génito-urinária com água e sabão 
o Repetição do procedimento com compressa embebida em soro fisiológico 
o Lubrificação da uretra antes da inserção 
o Manutenção do procedimento asséptico durante a inserção utilizando dispositivos médicos estéreis (luvas, algália, compressas, 
gel lubrificante, água bidestilada, saco coletor de urina) 
o Manutenção do procedimento asséptico na conexão ao sistema de drenagem 
o Fixação correta do cateter (na mulher face interna da coxa e no homem parte superior da coxa) 
o Colocação correta do saco coletor abaixo do nível da bexiga e em suporte próprio 
 
 
  

Observações: 
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(C). Existe evidência do cumprimento da técnica limpa no manuseamento do sistema de drenagem Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim assinale as intervenções realizadas. Se respondeu não avance para a pergunta 4 
o Higienização correta das mãos 
o Uso correto de luvas 
o Procedimento individualizado, pessoa a pessoa 
o Mantem constantemente do cateter vesical ao sistema de drenagem 

Observações: 

(D). Existe evidência do cumprimento da higiene diária do meato uretral           Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim assinale as intervenções realizadas. Se respondeu não avance para a pergunta 5 Pelo profissional de saúde com:  
o Higienização correta das mãos  
o Uso correto de luvas e a avental  
o Lavagem da região génito-urinária com água e sabão  
o Faz a higiene do meato com soro fisiológico em intervalos apropriados de modo a mantê-lo livre de incrustações e 
contaminações  
Pelo próprio/familiar /cuidador após:  
o Ensino, instrução e treino  
o Entrega de informação adicional em suporte de papel 
 
 
  

Observações: 

(E). Existe evidência da manutenção segura do CV                                                Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim assinale as intervenções realizadas. Se respondeu não avance para a pergunta 6  
o Colocação do saco coletor abaixo do nível da bexiga  
o Esvaziamento do saco de drenagem (limite 2/3 da sua capacidade) 

Observações: 

(F) Existe evidência da verificação diária da necessidade de manter o CV            Não o Sim o NA o 
Fonte: 1 – Sclínico o 2 – Observação o 

Se respondeu Sim assinale as intervenções realizadas. Se respondeu não avance para a pergunta 6 
o Registo diário, medico e de enfermagem da necessidade 
o Registo das caraterísticas da urina 
o Registo das alterações da integridade cutânea 
o Registo da retirada 

Observações: 
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Apêndice F 

Instrumento de Colheita de Dados 

 

A INTERAÇÃO POSITIVA ENFERMEIRO-FAMÍLIA DA PESSOA EM 

SITUAÇÃO CRÍTICA NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS 

CARDÍACOS 

Este questionário tem como objetivo colher dados relativos à interação entre os 

enfermeiros e os familiares de doentes internados em Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos (UCIC) no âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação 

Crítica. 

Leia atentamente as seguintes indicações antes de responder ao questionário: 

▪ Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões; 

▪ Preencha todo o questionário e seja o mais sincero(a) possível; 

▪ O questionário é anónimo e confidencial, motivo pelo qual não deverá assinalar 

qualquer elemento de identificação pessoal. 

A sua participação é essencial para a realização deste estudo, pelo que agradecemos 

desde já a sua colaboração. 

 

PARTE I – DADOS LABORAIS 

 

Indique, por favor: 

1. Como classificaria a sua dinâmica relacional com os familiares dos doentes 

internados na UCIC em que trabalha? 

 

Péssima □ Má □ Razoável □ Boa  □ Excelente □ 
 

2. Considera que as condições físicas da UCIC são: 

 

Facilitadoras do seu trabalho □ 

Dificultadoras do seu trabalho □ 

Não interferem no seu trabalho □ 

 

3. Considera que a sua relação com os restantes membros da equipa de enfermagem 

é: 
 

Facilitadora do seu trabalho □ 

Dificultadora do seu trabalho □ 

Não interfere no seu trabalho □ 
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PARTE II – ESCALAS PRÁTICAS RELACIONAIS DOS ENFERMEIROS COM A FAMÍLIA 

EM UCI – FREQUÊNCIA E IMPORTÂNCIA 

(Carvalhido, 2014) 

 
Indique para cada uma das afirmações relativas às necessidades expressas por familiares de 

clientes internados em unidades de cuidados intensivos, a frequência com que realiza cada 

intervenção, e o grau de importância que lhe atribui enquanto enfermeiro. Assinale, com um 

círculo, a resposta que traduz a sua opinião face a cada afirmação. É importante que indique 

para cada afirmação a sua opção nas duas escalas. 

Legenda:  
1 – Nunca  

2 – Raramente  

3 – Algumas Vezes  
4 – Frequentemente  

5 – Sempre 

 

Legenda:  

1 – Nada importante  
2 – Pouco importante  

3 – Importante  

4 – Muito Importante  

5 – Totalmente 
Importante 

1 2 3 4 5 
- Identificar-se e apresentar-se (Nome e categoria 

profissional). 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

- Informar o que o familiar verá (aspeto do cliente, 

equipamento envolvente e dispositivos de suporte e 

monitorização). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 - Gerir o horário de visitas. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Gerir o número de visitantes de acordo com as 

necessidades do cliente/família. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

- Promover a presença de familiares, junto do cliente, 

no decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados 

de higiene, alternância de decúbitos, mudança de 

roupa). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Promover a participação dos familiares em 

procedimentos não invasivos. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Permitir a tomada de decisão partilhada com a 

família do cliente, relativamente a procedimentos. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

- Permitir a tomada de decisão partilhada com a 

família do cliente, relativamente a atitudes 

terapêuticas. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Informar os familiares sobre as situações de fim de 

vida. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Disponibilizar-se para esclarecer as dúvidas dos 

familiares. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

- Disponibilizar aos familiares o contacto do serviço 

24h/dia, para obtenção de 

esclarecimentos/informações. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

- Escutar a opinião dos familiares sobre a qualidade 

dos cuidados de enfermagem prestados no decorrer do 

internamento em UCI. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Escutar a opinião dos familiares sobre o ambiente 

dos espaços que lhes são destinados. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
- Avaliar a adaptação da família face à situação de 

internamento em UCI. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 - Estabelecer relação de confiança com os familiares. 1 2 3 4 5 
 

 

Referência: Carvalhido, J. (2014). Práticas relacionais dos enfermeiros com a família em unidades de cuidados intensivos. 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Retrieved from http://hdl.handle.net/10216/77880 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO E DISPONIBILIDADE. 

http://hdl.handle.net/10216/77880
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Apêndice G 

Pedido de autorização ao Conselho de Administração e Comissão de Ética do Centro 

Hospitalar da Zona Norte de Portugal 
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Apêndice H 

Pedido de autorização ao Diretor Clínico do Serviço de Cardiologia do Centro 

Hospitalar da Zona Norte de Portugal 
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Apêndice I 

Pedido de autorização à Enfermeira Responsável da Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos do Centro Hospitalar da Zona Norte de Portugal 

 



 

212 
 

 



 

213 
 

Apêndice J 

Pedido de autorização para utilização das escalas Práticas Relacionais dos Enfermeiros 

com a Família em Unidade de Cuidados Intensivos 
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Apêndice K 

Consentimento informado 
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Apêndice L 

Operacionalização das variáveis 

 

Tabela 12. 

Conceitos do estudo e respetivas dimensões e indicadores 

Conceito Indicadores 

Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidades 

de Cuidados Intensivos: 15 afirmações (itens), que representam 

intervenções que deveriam ser implementadas pelos enfermeiros no 

seu quotidiano de interação com os familiares, no contexto da 

prestação de cuidados à PSC. 

 

Dimensões: 

 

Práticas de acolhimento e informação – Práticas que representam a 

escuta, o diálogo, o apoio e o vínculo que compõem as etapas do 

processo de acolhimento na UCI e que promovem a relação de 

confiança que será o grande suporte da família e da PSC, no decorrer 

de todo o internamento em UCI. 

Itens 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 e 17 do PREFUCI. 

Práticas de integração em procedimentos técnicos e processos de 

tomada de decisão - Representa as práticas relacionais promotoras da 

participação da família em procedimentos técnicos e do seu 

envolvimento nos processos de tomada de decisão. 

Itens 7, 8, 9 e 10 do 

PREFUCI. 

Práticas de gestão de visitas – Práticas relacionadas com a gestão do 

horário, duração do período de visitas e o número de visitas facultado e 

que têm implicações diretas no processo de interação, não só entre os 

familiares da PSC e a equipa da UCI, mas também entre os familiares 

e a PSC. 

Itens 4 e 5 do PREFUCI. 

Fonte: Adaptado (Carvalhido, 2014) 
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Apêndice M 

Estatística descritiva das variáveis da caraterização do ambiente laboral 

 

Tabela 13. 

Média e moda das variáveis da caraterização do ambiente laboral na UCIC 

 Média Moda 

Dinâmica relacional dos enfermeiros com os familiares dos doentes internados na 

UCIC  

2,96 3 

Influência das condições físicas da UCIC no trabalho dos enfermeiros 1,38 1 

Influência da relação dos enfermeiros com os restantes elementos da equipa de 

enfermagem 

1,62 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

218 
 

Apêndice N 

Estatística descritiva das variáveis Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família 

em Unidade de Cuidados Intensivos – Importância e Frequência 

 

Tabela 14. 

Média, moda, mínimo e máximo das variáveis PREFUCI-I, por dimensões 

P
A

I 

 
Média Moda Mín Máx 

1 - Identificar-se e apresentar-se (Nome e categoria 

profissional). 
4,15 4 2 5 

2 - Informar o que o familiar verá (aspeto do cliente, 

equipamento envolvente e dispositivos de suporte e 

monitorização). 
4,12 4 2 5 

9 - Informar os familiares sobre situações de fim de vida. 4,38 5 2 5 

10 - Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares. 4,62 5 3 5 

11 - Disponibilizar aos familiares o contacto do serviço 

24h/dia, para obtenção de esclarecimentos/informações. 
4 5 2 5 

12 - Escutar a opinião dos familiares sobre a qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados no decorrer do 

internamento em UCI. 

4,12 4 3 5 

13 - Escutar a opinião dos familiares sobre o ambiente dos 

espaços que lhes são destinados. 3,46 3 2 5 

14 - Avaliar a adaptação da família face à situação de 

internamento em UCI. 3,96 4 a 2 5 

15 - Estabelecer relação de confiança com os familiares. 4,42 4 3 5 

P
IP

T
T

D
 

5 - Promover a presença de familiares, junto do cliente, no 

decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados de 

higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa). 

3,23 2a 2 5 

6 - Promover a participação dos familiares em procedimentos 

não invasivos. 
3,38 3 2 5 

7 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do 

cliente, relativamente a procedimentos. 
3,85 4 1 5 

8 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do 

cliente, relativamente a atitudes terapêuticas. 
3,85 4 2 5 

P
G

V
 3 - Gerir o horário de visitas. 3,92 4 2 5 

4 - Gerir o número de visitantes de acordo com as 

necessidades do cliente/família. 
4,04 4 2 5 

Legenda: a – Existem vários valores para a moda. Optou-se pelo menor valor. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 15. 

Média, moda, mínimo e máximo das variáveis PREFUCI-F, por dimensões 

P
A

I 

 
Média Moda Mín Máx 

1 - Identificar-se e apresentar-se (Nome e categoria 

profissional). 
4,23 4 3 5 

2 - Informar o que o familiar verá (aspeto do cliente, 

equipamento envolvente e dispositivos de suporte e 

monitorização). 
3,69 4 2 5 

9 - Informar os familiares sobre situações de fim de vida. 3,73 3a 2 5 

10 - Disponibilizar-se para esclarecer dúvidas aos familiares. 4,62 5 4 5 

11 - Disponibilizar aos familiares o contacto do serviço 

24h/dia, para obtenção de esclarecimentos/informações. 
3,65 5 1 5 

12 - Escutar a opinião dos familiares sobre a qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados no decorrer do 

internamento em UCI. 

3,69 4 1 5 

13 - Escutar a opinião dos familiares sobre o ambiente dos 

espaços que lhes são destinados. 2,92 2 1 5 

14 - Avaliar a adaptação da família face à situação de 

internamento em UCI. 3,46 4 2 5 

15 - Estabelecer relação de confiança com os familiares. 4,15 4 3 5 

P
IP

T
T

D
 

5 - Promover a presença de familiares, junto do cliente, no 

decorrer de procedimentos não invasivos (cuidados de 

higiene, alternância de decúbitos, mudança de roupa). 

2,15 2 1 5 

6 - Promover a participação dos familiares em procedimentos 

não invasivos. 
2,23 2 1 5 

7 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do 

cliente, relativamente a procedimentos. 
3,23 3a 1 5 

8 - Permitir a tomada de decisão partilhada com a família do 

cliente, relativamente a atitudes terapêuticas. 
3,15 3 1 5 

P
G

V
 3 - Gerir o horário de visitas. 3,77 4 1 5 

4 - Gerir o número de visitantes de acordo com as 

necessidades do cliente/família. 
4 4a 2 5 

Legenda: a – Existem vários valores para a moda. Optou-se pelo menor valor. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Anexo A 

Confirmação da seleção da comunicação oral “Congresso Português de Cardiologia de 

2021” 
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Anexo B 

Questionário Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a Família em Unidade de 

Cuidados Intensivos 
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Anexo C 

Autorização para a realização do estudo pelo Conselho de Administração e Comissão de 

Ética do Centro Hospitalar da Zona Norte de Portugal 
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Anexo D 

Autorização para a utilização das escalas Práticas Relacionais dos Enfermeiros com a 

Família em Unidade de Cuidados Intensivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


