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Resumo 

O transporte inter-hospitalar é um dos contextos do cuidar em enfermagem mais desafiante 

onde preocupações e dificuldades despontam com alguma frequência, assumindo-se, no 

entanto, como prioritário para o desenvolvimento profissional. 

Realizou-se um estudo de natureza qualitativa e de carácter exploratório-descritivo cujos 

objetivos foram: i) explorar a perspetiva dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar 

em ambulâncias de suporte imediato de vida; e ii) descrever a perspetiva dos enfermeiros 

sobre o transporte inter-hospitalar em ambulâncias de suporte imediato de vida, com a 

finalidade de otimizar os cuidados de enfermagem ao doente durante o transporte. Para tal, 

aplicou-se uma entrevista semiestruturada a oito enfermeiros, que desempenham funções 

numa ambulância de suporte imediato de vida num hospital da zona norte. Da análise de 

conteúdo efetuada, emergiram cinco áreas temáticas: 1) fatores que levaram ao aumento do 

número de transportes inter-hospitalares; 2) dificuldades e preocupações percecionadas 

durante o transporte; 3) emoções e sentimentos que os enfermeiros percecionam durante o 

transporte inter-hospitalar; 4) estratégias desenvolvidas para ultrapassar as dificuldades e gerir 

sentimentos; e 5) sugestões de melhoria para a realidade dos transportes inter-hospitalares. 

Como principais conclusões, salienta-se um aumento do número de transportes inter-

hospitalares. Fatores económicos e de recursos humanos da unidade que solicita o transporte 

poderão estar na origem desse aumento. Inúmeras dificuldades e preocupações relacionadas 

com a tomada de decisão, o planeamento e a efetivação do transporte foram destacadas: a não 

participação do enfermeiro no processo de tomada de decisão, o enviesamento do score, a 

falta de preparação e estabilização clínica do doente na unidade de origem, conhecimentos e 

competências médicas insuficientes, bem como o decréscimo da qualidade de cuidados 

durante o transporte. Estas dificuldades associam-se a diversas emoções e sentimentos 

inibidores ou favorecedores de ação. A adoção de estratégias para resolver os problemas e as 

dificuldades foram indicadas como sugestões de melhoria pelos participantes, destacando-se a 

formação complementar específica em cuidados críticos, formação contínua e formação 

prática. Estas permitirão o desenvolvimento de conhecimentos e competências no âmbito do 

cuidar da pessoa em situação crítica durante o transporte inter-hospitalar.  

Palavras-chave: Transporte inter-hospitalar do doente crítico; enfermeiros; ambulâncias de 

suporte imediato de vida; competências em cuidados críticos. 
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Abstract 

Inter-hospital transport is one of the most challenging nursing care contexts where concerns 

and difficulties arise with some frequency, but it is a priority for professional development. 

A qualitative and exploratory-descriptive study was carried out. The objectives were to: i) 

explore the nurses 'perspective on inter-hospital transport in ambulances of immediate life 

support; and ii) describe the nurses' perspective on inter-hospital transport in ambulances of 

immediate life support, in order to optimize nursing care to the patient during.  

A semi-structured interview was applied to eight nurses, who perform functions in an 

ambulance of immediate life support in a hospital of the north zone. From the content analysis 

performed, five thematic areas emerged: 1) factors that led to an increase in the number of 

inter-hospital transports; 2) difficulties and concerns perceived during transport; 3) emotions 

and feelings that nurses perceive during inter-hospital transport; 4) strategies developed to 

overcome difficulties and manage feelings; and 5) suggestions for improving the reality of 

inter-hospital transport. 

As main conclusions, stands out an increase in the number of inter-hospital transport. 

Economic factors and human resources of the unit that request transport could be at the origin 

of this increasing. Many difficulties and concerns related to decision-making, planning and 

implementation of transport were highlighted: the nurse's participation in the decision-making 

process, the bias of the score, the lack of preparation and clinical stabilization of the patient in 

the unit, insufficient medical knowledge and skills, as well as a decrease in quality of care 

during transport. These difficulties are associated with several inhibiting or action-enhancing 

emotions and feelings. 

The adoption of strategies to solve problems and difficulties were indicated as suggestions for 

improvement by the participants, with emphasis on specific complementary training in critical 

care, continuous training and practical training. These will allow the development of 

knowledge and skills in caring for the person in critical condition during inter-hospital 

transport. 

Keywords: Inter-hospital transfer of critically ill; Ambulance Nurses; Skills in critical care  
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INTRODUÇÃO 

A qualidade, a equidade e o acesso adequado aos cuidados de saúde são prioridades definidas 

no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016, com extensão para 2020. O atual governo 

constitucional preconiza, no programa para a saúde, melhorar a gestão hospitalar, bem como 

otimizar a articulação entre os diversos agentes e níveis de cuidados, com vista à melhoria 

contínua da qualidade, garantindo a segurança do doente (Despacho nº 5058-D/2016, de 13 de 

abril). 

O transporte inter-hospitalar é uma das áreas mais complexas, vulneráveis e exigentes dos 

cuidados de enfermagem. Durante o transporte, é da responsabilidade do enfermeiro dar 

prioridade à segurança do doente, bem como providenciar todos os cuidados de que necessita, 

num ambiente pouco controlado e, frequentemente, em situações limite (Gustafsson, 

Wennerholm & Fridlund, 2010). Este tipo de transporte registou um crescimento progressivo 

e exponencial na última década, possivelmente justificado pelo desenvolvimento tecnológico 

e a constante reestruturação da rede de urgências, tornando-se, por isso, cada vez mais 

necessário e frequente (H. Lopes & Frias, 2014). Também a Association of Anaesthetists of 

Great Britain and Ireland (AAGBI, 2009) refere que as transferências inter-hospitalares 

ocorrem em grande número e tendem a aumentar. Neste sentido, o transporte inter-hospitalar 

da pessoa em situação crítica assume-se como uma área de real importância para o 

desenvolvimento profissional dos cuidados de enfermagem prestados neste âmbito. Newton e 

Fralic (2015) destacam a complexidade deste tipo de transporte e defendem que é essencial 

compreender os elementos críticos de modo a aprimorar a qualidade dos cuidados prestados 

aos doentes. Neste caso, o desenvolvimento de protocolos devidamente estruturados pelas 

instituições que regulam o transporte inter-hospitalar, em colaboração interprofissional com 

os principais intervenientes, fornecem autoridade e sustentam a tomada de decisão. Esta 

estrutura de consenso permite transferências rápidas, eficazes, com atrasos mínimos, 

reduzindo o impacto de transferências ineficazes. Partindo deste pressuposto, surge a 

pertinência deste estudo, que se foca nas perspetivas dos enfermeiros face ao transporte inter-

hospitalar.  

No contexto português, existem muito poucos estudos que abordam o transporte inter-

hospitalar nas ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) e, apesar desta temática de 
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investigação não ser propriamente recente, esta surge com novos focos de interesse, tornando-

a uma problemática completamente atual no âmbito da enfermagem.  

A enfermagem é uma profissão que cuida e estabelece relações de ajuda entre as pessoas, na 

procura da prestação de cuidados com qualidade. Assim, o papel do enfermeiro assume-se 

como elemento preponderante na identificação de elementos críticos, agindo na antecipação 

de problemas, pelo julgamento clínico e raciocínio ético (Benner, Kriakidis & Stannard, 

2011). Portanto, a importância deste estudo reside na possibilidade de ampliar o 

conhecimento face às recomendações para o transporte inter-hospitalar ou secundário, 

analisando a perspetiva dos enfermeiros relativamente às suas experiências, sentimentos e 

dificuldades que surgem no seu quotidiano laboral. Estas perspetivas são evidenciadas a partir 

de uma população muito familiarizada com o fenómeno em estudo, designadamente os 

enfermeiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e que tripulam as 

ambulâncias de SIV, por se considerarem aqueles que mais regular e frequentemente realizam 

esta tipologia de transportes. O interesse pelo tema “Perspetiva dos enfermeiros sobre o 

transporte inter-hospitalar em ambulâncias de suporte imediato de vida” surge de uma 

preocupação pessoal e profissional do investigador, e, ainda, pela constatação de dois factos: 

i) os enfermeiros que realizam transporte inter-hospitalar do doente crítico em ambulâncias de 

SIV expressam dificuldades nas experiências vividas durante o transporte, associadas 

frequentemente a emoções e sentimentos difíceis de gerir; ii) por verificar a ocorrência de um 

elevado número de transportes inter-hospitalares no seu contexto de trabalho.  

Um dos propósitos deste estudo passa por aumentar a visibilidade dos cuidados de 

enfermagem prestados nesta área, bem como amplificar o reconhecimento da enfermagem 

como elemento indispensável no processo de tomada de decisão multiprofissional. Acredita-

se que, através deste, obter-se-ão ganhos para o sistema de saúde e para a pessoa em situação 

crítica. Considera-se, desta forma, que este trabalho poderá contribuir para uma melhor 

organização e sistematização da prática baseada na evidência, com vista à excelência do 

exercício profissional no cuidar da pessoa em situação crítica. Adicionalmente, apresenta 

como finalidade, promover a reformulação de protocolos e, caso necessário, atualizar as 

recomendações do transporte inter-hospitalar.  

Surge, assim, como pergunta de investigação a seguinte questão: “Qual a perspetiva dos 

enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em ambulâncias de suporte imediato de vida?” 
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Para a realização deste estudo, formularam-se os seguintes objetivos:  

 Explorar a perspetiva dos enfermeiros das ambulâncias de SIV sobre o transporte 

inter-hospitalar; 

 Descrever a perspetiva dos enfermeiros das ambulâncias de SIV sobre o transporte 

inter-hospitalar. 

Para a concretização destes objetivos desenvolveu-se um estudo exploratório-descritivo de 

cariz qualitativo, através da realização de entrevistas semiestruturadas a oito enfermeiros que 

desempenhavam funções numa ambulância de SIV integrada num serviço de urgência de um 

hospital da região norte do país, entre janeiro e fevereiro de 2018. As entrevistas foram 

submetidas a análise de conteúdo de acordo com o método defendido por Bardin (2016).   

A estrutura deste trabalho é composta por duas partes distintas que se interrelacionam. A 

primeira denominada de “enquadramento teórico” apresenta os principais conceitos 

envolvidos no estudo, baseados na pesquisa de literatura científica sendo constituída por três 

capítulos. O primeiro capítulo intitulado “evolução da emergência médica pré-hospitalar em 

Portugal: da origem ao panorama atual” aborda alguns marcos históricos da emergência pré-

hospitalar, a rede de emergência pré-hospitalar, bem como as especificidades da ambulância 

de SIV, frisando as atribuições do enfermeiro neste contexto. O segundo capítulo descreve o 

transporte inter-hospitalar da pessoa em situação crítica, o transporte em ambulâncias de SIV, 

desde a sua decisão à efetivação, assim como as experiências e dificuldades sentidas pelos 

enfermeiros nas diferentes fases. O terceiro capítulo apelidado de “cuidar da pessoa em 

situação crítica” explora o papel do enfermeiro durante o transporte, centrando-se na 

importância e competências de enfermagem neste âmbito, tendo por base algumas teorias de 

enfermagem, nomeadamente as de Jean Watson relativas ao cuidar e as de Patrícia Benner 

relacionadas com o modelo de desenvolvimento de competências. A segunda parte intitulada 

de “estudo empírico” divide-se em dois principais capítulos. O primeiro apresenta 

sumariamente o modo como a investigação foi conduzida através da justificação da 

metodologia utilizada, a estratégia de recolha de dados, os aspetos subjacentes à análise de 

dados e as considerações éticas. O segundo capítulo, “apresentação e discussão dos 

resultados”, expõe a caracterização socioprofissional dos enfermeiros entrevistados e explora 

as suas perspetivas sobre o transporte inter-hospitalar. Os resultados foram interpretados à luz 

da evidência científica atual. Por último, elaborou-se as principais conclusões do estudo 

destacando algumas reflexões para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem no 
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domínio do transporte inter-hospitalar e na formação dos enfermeiros. Um percurso de 

investigação nunca fica totalmente concluído, pelo que consideram-se novas questões e 

trajetos que poderão auxiliar futuras problemáticas de investigação. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1. EVOLUÇÃO DA EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR EM PORTUGAL - DA 

ORIGEM AO PANORAMA ATUAL 

A emergência médica pré-hospitalar, como hoje a conhecemos, tem sofrido inúmeras 

alterações e modificações ao longo dos tempos. Neste sentido, e atendendo ao objeto do 

presente estudo de investigação, ao longo deste capítulo far-se-á uma breve contextualização 

da evolução histórica desta área da medicina em Portugal. 

1.1. Marcos históricos da emergência pré-hospitalar 

Desde os tempos mais remotos, e ao longo da história da humanidade, a preocupação com a 

pessoa em situação crítica foi sempre valorizada. Há vários séculos, estas situações ocorriam 

habitualmente em ambientes de guerras, na qual a sobrevivência do homem dependia de uma 

atuação rápida e eficaz. Internacionalmente, houve a primeira tentativa de organização de uma 

equipa médica de urgência pré-hospitalar que remonta ao tempo das guerras napoleónicas no 

século XVIII. Neste cenário, Dominique Larrey e Pierre Percy, cirurgiões franceses, 

idealizaram as primeiras ambulâncias volantes e hospitais de campanha, na tentativa de 

prestar melhor assistência aos feridos em campos de batalha (Mateus, 2007). 

Em 1853, com a participação da Grã-Bretanha na guerra da Crimeia, Florence Nightingale 

liderou um grupo de trinta e oito enfermeiras que prestavam cuidados aos feridos de guerra 

em hospitais de campanha. Esta famosa enfermeira, através da sua investigação, conseguiu 

provar que aumentou a probabilidade de sobrevivência dos soldados de 1 em 40 para 1 em 3, 

catapultando exponencialmente a visibilidade e reconhecimento dos cuidados de enfermagem 

(Chung, 2001). 

Às filosofias de socorro dos cirurgiões franceses supracitados juntaram-se a de outros 

médicos, como Clara Barton e Martin Kirchner. Clara Barton, durante a guerra civil 

americana (1861-1865) recomendou e defendeu o seguinte lema “treat them where they lie” 

(Parker, 1995, cit. por Chung, 2001, p.85). Anos mais tarde, na Alemanha, o Professor 

Kirchner sugeriu que os médicos necessitavam de ser conduzidos às vítimas e não as vítimas 

aos médicos. Assim, ambos defendem que o tratamento deve ser levado aos feridos e não os 
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feridos ao tratamento, surgindo desta forma diferentes metodologias que fundamentaram os 

pilares da emergência médica até aos nossos dias (Chung, 2001; Mateus, 2007). 

Definiram-se, assim, duas metodologias de atuação no contexto pré-hospitalar: i) a 

metodologia anglo-saxónica, que preconiza o transporte rápido das vítimas, com uma 

intervenção básica, para a unidade hospitalar “Scoop and Run”; e ii) a metodologia franco-

germânica, que pressupõe uma avaliação e estabilização prévias ao transporte, no local da 

ocorrência “Stay and Play”. Atualmente são estes os modelos que regem a emergência 

médica contemporânea. Neste sentido, e dependendo do contexto em que se inserem, houve a 

necessidade de optar por uma abordagem intermédia que advém da junção destas últimas, 

intitulada “Play and Run”. No presente, a organização do socorro contempla a ativação 

prévia de meios adequados à situação, a assistência especializada no local e o transporte para 

a unidade de saúde de referência. 

Portugal, em 1864, participou na I Convenção de Genebra, representado pelo fundador da 

Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Doutor José António Marques. Nesta conferência foram 

discutidas algumas temáticas, em que se realçou a neutralização das ambulâncias prestadoras 

de socorro aos feridos de guerra (CVP, 2018). Em 1865, após a convenção de Genebra, foi 

fundada a CVP sobre a designação de comissão provisória para socorros a feridos e doentes 

em tempo de guerra (CVP, 2018). O associativismo em Portugal foi criado, proliferando 

inúmeras associações humanitárias e corpos de bombeiros. Desde esta época, decorreu um 

longo período sem que fossem conhecidas atividades específicas de saúde. Cerca de uma 

década mais tarde, surgiram as primeiras ambulâncias a encargo dos bombeiros, pela 

constatação da necessidade de socorrer os próprios profissionais feridos no combate aos 

incêndios (Serviço Nacional de Bombeiros, Liga dos Bombeiros Portugueses, 1995). 

Os registos sobre as primeiras ambulâncias são escassos, contudo, há referência à tipoia, à 

carroça e aos burricos como eventuais antecessores deste meio. Inicialmente, os transportes 

eram realizados pelos bombeiros em carros convencionais, adaptados com uma cama. 

Posteriormente, surgiram as designadas automacas nas primeiras décadas do século XX 

(Fonseca, 2005; Moreno, 1998). Já nessa época, constatou-se a importância do tratamento 

imediato aplicado por quem apresentasse competências, nomeadamente um médico ou um 

enfermeiro (Moreno, 1998). 

Uma estrutura de socorro organizada surgiu pela primeira vez em Portugal a 13 de outubro de 

1965. Com a implementação do número nacional de socorro (115), foi criado o primeiro 
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sistema de emergência médica pré-hospitalar regulamentado pelo governo. Através deste 

número, o socorro era prestado aos habitantes de Lisboa com recurso a ambulâncias tripuladas 

por Polícias de Segurança Pública (PSP), cuja preocupação seria transportar os doentes para o 

hospital mais próximo. Progressivamente, esta rede foi expandida a outras cidades do país, 

designadamente às cidades do Porto e Coimbra a partir de maio de 1967 e, posteriormente, a 

Aveiro, Setúbal e Faro.   

A 22 de novembro de 1971 foi desenvolvido o Serviço Nacional de Ambulâncias (SNA), que 

assumiu a coordenação do número de emergência e a prestação de serviços de emergência 

médica nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal. Neste período, os veículos eram já 

medicalizados, mas mantinham-se tripulados por PSP. Apresentavam como missão prestar os 

primeiros socorros aos sinistrados e feridos, assim como transportar os doentes para cuidados 

mais diferenciados a nível hospitalar. O socorro nas restantes áreas geográficas era assegurado 

por corporações de bombeiros e associações locais (Decreto-Lei nº 511/71, de 22 de 

novembro). 

A 11 de março de 1980, com o objetivo de otimizar e alargar o sistema a outras entidades 

envolvidas no socorro extra-hospitalar, foi constituído o Gabinete de Emergência Médica 

(GEM). Este permitiu desenvolver o sistema integrado de emergência médica, contribuindo 

assim para ganhos inegáveis nos cuidados de urgência.  

Com o objetivo de elevar a qualidade do socorro às populações, emergiu o Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM), a 03 de agosto de 1981, ao abrigo do Decreto-Lei nº 234/81. 

Deste modo, passou a integrar o SNA e o GEM, assumindo a coordenação e articulação do 

SIEM. Em 1987, o INEM incumbiu-se do Transporte Inter-hospitalar Pediátrico acabando por 

substituir o antigo Subsistema de Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco entre 

unidades hospitalares. Mais tarde, em 1989, foram produzidas as primeiras viaturas médicas 

de intervenção rápida, designadas de viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), 

cuja deslocação é rápida até ao local da ocorrência e são tripuladas por médico e enfermeiro 

com equipamento de suporte avançado de vida (SAV).  

Em 1991, foi concebido o número europeu de emergência 112 que, desde 2008, passou a ser o 

único disponível para aceder aos serviços de emergência em qualquer país da União Europeia. 

A sua utilização é gratuita, e pode ser feita com recurso a telefone fixo, móvel ou telefone 

público. 
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Iniciou-se, em 2004, o processo de integração das ambulâncias de Suporte Básico de Vida 

(SBV), atualmente designadas por Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), em Lisboa e 

no Porto, tripuladas por técnicos de emergência com formação específica ministrada pelo 

INEM. Associado a esta situação, deu-se o início da desativação de meios tripulados pela 

PSP.  

Em dezembro de 2007, nasceu o projeto SIV com a criação das primeiras ambulâncias 

tripuladas por enfermeiros e técnicos de emergência com formação e dotadas de equipamento 

específico. Sendo lideradas por enfermeiros, estas equipas têm a possibilidade de realizar 

procedimentos invasivos e administração de terapêutica ao abrigo de protocolos específicos 

(INEM, 2017).  

A emergência pré-hospitalar é uma área da medicina ainda recente e pouco reconhecida no 

mundo (Chung, 2001). Ao longo da sua história, assistiu-se à adoção de diferentes modelos 

assistenciais no contexto pré-hospitalar. Apesar disso, a existência de um protótipo de atuação 

perfeito permanece inexistente. Considera-se, idealmente, o cumprimento dos critérios de 

flexibilidade e da capacidade de adaptação, tendo em conta a sua localização (Chung, 2001). 

Esta área da medicina, como se pode constatar, tem evoluído rápida e significativamente, 

acompanhando o progresso humano e a evolução tecnológica. Procura, ainda, garantir a 

equidade no acesso aos cuidados de saúde, refinando o seu espectro de ação de acordo com as 

características e distribuição da população. De forma a garantir estes pressupostos, é definida 

uma estrutura organizada em Portugal, sob a responsabilidade do INEM, que seguidamente se 

descreve. 

1.2. A rede de emergência pré-hospitalar e as atribuições do INEM 

Os serviços de urgência (SU), atualmente e por diversos motivos, correspondem a um dos 

principais meios de entrada dos utentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Neste sentido, 

constitui-se prioritária a necessidade da definição de um sistema devidamente estruturado e 

organizado de referenciação, estabelecendo articulações, em complementaridade com as 

diversas entidades do sistema de emergência médica (Comissão de Reavaliação da Rede 

Nacional de Emergência/Urgência [CRRNEU], 2012). A emergência médica possui um largo 

espectro de abrangência de cuidados, desde o momento do pré-hospitalar até aos cuidados 
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intensivos. Salienta-se a passagem pela prestação de cuidados em SU e pelo transporte intra e 

inter-hospitalar de doentes críticos.  

O SIEM é constituído por diversas entidades que se articulam entre si e constituem toda a 

rede de socorro às vítimas de doença súbita ou sinistros, designadamente a PSP, a Guarda 

Nacional Republicana (GNR), o INEM, os Bombeiros, a CVP, os Hospitais e Centros de 

Saúde. Portanto, trata-se do: 

Conjunto de ações coordenadas, de âmbito extrahospitalar, hospitalar e inter-

hospitalar, que resultam da intervenção ativa e dinâmica dos vários componentes 

do sistema de saúde nacional, de modo a possibilitar uma atuação rápida, eficaz e 

com economia de meios em situações de emergência médica. Compreende toda a 

atividade de urgência/emergência, nomeadamente o sistema de socorro pré-

hospitalar, o transporte, a receção hospitalar e a adequada referenciação do doente 

urgente/emergente (INEM, 2013, p.5). 

Com efeito, cabe ao INEM coordenar e garantir o adequado funcionamento do SIEM em 

articulação com os vários intervenientes. Esta responsabilidade do INEM opera em Portugal 

Continental (INEM, 2013).   

O sistema de emergência começa quando alguém liga para o Número Europeu de Emergência 

(112). Neste caso, a chamada é atendida numa central telefónica assegurada por agentes da 

PSP ou GNR, gerindo o encaminhamento das chamadas. Na eventualidade de se tratar de uma 

solicitação de ajuda para socorro a vítimas de acidentes ou de doença súbita, a chamada é 

encaminhada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Neste centro, as 

chamadas são avaliadas e triadas, e ativados, caso necessário, os meios de resposta mais 

adequados a cada situação específica. O funcionamento do CODU é assegurado em 

permanência por médicos e operadores de telecomunicações, com formação específica 

(INEM, 2013). 

Todos os meios de emergência médica estão na dependência direta do CODU que, atendendo 

às características do socorro, irá acionar o mais adequado. Existem dois tipos de transporte: i) 

os meios não-medicalizados; e ii) os medicalizados. Os não-medicalizados contemplam as 

AEM, as ambulâncias de SIV e o Motociclo de Emergência Médica (MEM). Os 

medicalizados abrangem a VMER, Serviço de Helitransporte de Emergência Médica (SHEM) 

e ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) - meios altamente diferenciados 

em SAV. Esta tipologia de transporte tem que obrigatoriamente incorporar um médico na 

tripulação. Os enfermeiros atuam na emergência pré-hospitalar, especificamente nas VMER, 
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TIP, SHEM e nas ambulâncias de SIV. Neste último, o seu papel é mais preponderante, uma 

vez que não tendo um médico na tripulação, assume a posição de líder da equipa. 

Considerando o objeto do presente estudo, o próximo subcapítulo centrar-se-á no 

enquadramento das ambulâncias de SIV. 

1.3. Ambulância de Suporte Imediato de Vida e as atribuições do enfermeiro  

A ambulância de SIV pertence ao monopólio do INEM, cuja missão principal visa melhorar 

os cuidados prestados à população. Estas ambulâncias representam um upgrade face aos 

cuidados oferecidos pelas AEM e intervêm, fundamentalmente nas situações cuja distância, 

entre o local da ocorrência e os meios mais diferenciados, é inviável ser percorrida em tempo 

útil, surgindo, portanto, com o objetivo de colmatar situações em que o fator tempo é crucial 

(INEM, 2007). A ambulância de SIV integra uma equipa constituída por um enfermeiro e um 

técnico de ambulância de emergência e destina-se a garantir cuidados de saúde diferenciados 

ao doente, desde a estabilização até à chegada de um meio SAV. Permite, ainda, o transporte 

do doente crítico e dispõe de equipamento SIV como já referido (Despacho n.º 10109/2014, 

de 06 de agosto; INEM, 2017). 

De facto, quatro anos após a criação e implementação do projeto das ambulâncias de SIV, 

percebeu-se que os enfermeiros operacionais desta tipologia de ambulâncias seriam uma 

mais-valia na constituição e consolidação das equipas dos SU (Despacho n.º 14898/2011, de 

03 de novembro). Neste sentido, e considerando os ganhos de eficiência em gestão, surge o 

Despacho n.º 5561/2014, de 23 de abril, que define os meios de emergência pré-hospitalar 

SAV e SIV. Neste documento são ainda abordados os processos de integração destes meios 

nos SU. A partir desta altura, as VMER e as SIV passam a exercer a sua atividade em equipas 

integradas nas unidades de saúde em que estão instaladas, ao abrigo de um protocolo 

específico entre os estabelecimentos hospitalares e o INEM. Assim, as VMER são integradas 

em Serviços de Urgência Polivalente (SUP) ou Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica 

(SUMC), encontrando-se as SIV alocadas aos Serviços de Urgência Básica (SUB). Apesar 

disto, esta é uma realidade ainda pouco consensual. Volvidos sete anos, permanecem 

dificuldades e constrangimentos na implementação dos protocolos estabelecidos entre as 

administrações regionais de saúde e o INEM. Estas contrariedades refletiram-se, sobretudo, 

num aumento significativo do número de transportes inter-hospitalares realizados pelas 
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ambulâncias de SIV, consequência direta do aumento do número de SIV integradas (INEM, 

2015). Os transportes secundários tornaram-se mais regulares e frequentes, sendo que, nos 

primeiros dez meses de 2012, verificou-se um aumento de cerca de 50% desta tipologia de 

transporte ao encargo das SIV (Oliveira, 2013). Por sua vez, comparando os valores de 2012 

com os de 2016, continuou a registar-se um aumento na ordem dos 38%, sendo que, em 2016 

e 2017, a média foi de sete transportes secundários por dia (INEM, 2017).  

Atendendo às necessidades crescentes da atividade de emergência médica, foi definido em 

despacho que o INEM passaria a assegurar o transporte inter-hospitalar ou secundário com 

recurso a um novo meio o transporte regional do doente crítico (Despacho n.º 10109/2014, de 

06 de agosto). Porém, o INEM deparou-se com dificuldades que inviabilizaram a sua 

concretização. Como alternativa surge o despacho que define a implementação do modelo de 

transporte integrado destes doentes, passando a responsabilidade do transporte a ser atribuída 

às unidades hospitalares ou ao INEM, em articulação e complementaridade entre si, sob 

coordenação do CODU (Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril). 

Com o objetivo de uma prestação mais eficiente de cuidados de socorro, os meios do INEM 

estão distribuídos equitativamente pelo território continental. Das 40 ambulâncias de SIV 

disponíveis, 18 estão alocadas à região norte, oito ao centro e 13 ao sul. O seu posicionamento 

estratégico nos SUB e hospitais procura fazer face às necessidades dos doentes mais graves, 

recorrendo, caso haja necessidade, à complementaridade com a rede de cuidados prestados 

pelas equipas de SAV (INEM, 2017). 

Para além do domínio de competências gerais e específicas, os enfermeiros apresentam 

idoneidade para efetuar o “ato médico delegado”, alicerçado em protocolos específicos sob 

orientação e controlo médicos rigorosos. Este processo é designado por direção médica e 

ocorre a dois níveis: i) direção médica indireta; e ii) direção médica direta. Na direção médica 

indireta, os cuidados de emergência pré-hospitalares realizam-se através de protocolos de 

atuação de SIV, que estão consignados num conjunto de atitudes e de procedimentos que 

devem ser realizados de imediato. De igual modo, estão definidas as situações que obrigam o 

contacto direto com o médico regulador, cuja função é validar a realização de determinado 

procedimento. Este contacto é feito com recurso a diversos dispositivos de comunicação de 

voz, rádio e telemedicina (INEM, 2007). Estas particularidades de contacto médico, 

habitualmente referem-se às situações em que é necessário a administração de terapêutica ou a 

realização de procedimentos invasivos, com vista a assegurarem a manutenção e recuperação 
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das funções vitais, até à chegada de um meio de SAV ou até à admissão das vítimas de 

doença ou acidente em unidades de saúde. A este propósito, também a CRRNEU (2012) 

defende que os meios de SIV, pela sua proximidade às populações mais desfavorecidas, 

constituem um importante complemento aos meios de SAV, pelo que se configura prioritário 

dotar os enfermeiros de formação adequada, competências, autonomia e capacidade técnica 

para manobras de life-saving. Salvaguarda-se, contudo, que os “atos médicos delegados” 

estejam devidamente protocolados. 

Para prestar cuidados em ambulâncias de SIV, é necessária a realização de formação 

específica lecionada pelo INEM, num total de 115 horas. Este programa é constituído por 

diferentes módulos teórico-práticos que abordam temas como o SAV, emergências médicas, 

pediátricas e obstétricas, emergências de traumatologia, transporte do doente crítico e 

situações de exceção, bem como módulos práticos sob forma de estágios supervisionados nos 

contextos de CODU, VMER e SIV (INEM, 2014).  

O controlo contínuo da qualidade dos cuidados prestados pela equipa de SIV é assegurado 

pela manutenção de um processo de medidas que ocorrem em três dimensões temporais. A 

primeira dimensão abrange todas as ações que asseguram as condições indispensáveis à 

prestação de cuidados de emergência pré-hospitalar de excelência. São exemplos, a seleção 

criteriosa dos operacionais, a sua formação, a elaboração de protocolos de atuação, e a 

disponibilização de condições de trabalho e recursos materiais adequados. A segunda 

dimensão analisa as ações de direção médica, tais como: o acompanhamento, a orientação e o 

apoio prestados pelos CODU às equipas de SIV. É neste nível de controlo que ocorrem as 

auditorias externas, pela observação direta e aleatória do modo de atuação dos profissionais. 

Na terceira dimensão estão contempladas ações retrospetivas que integram a revisão periódica 

dos registos, revisão de casos clínicos, avaliação de eventos críticos, formação mensal 

proposta por cada base, e verificação do cumprimento dos protocolos pré-definidos. Pretende-

se, ainda, perceber se estes apresentaram necessidade de adequação a realidades específicas, 

de modo a reformulá-los e aperfeiçoá-los, com vista a uma otimização do plano de atuação 

(INEM, 2007). 

É de salientar que o INEM (2014), no âmbito das suas competências, definiu linhas 

orientadoras para os enfermeiros face ao desempenho de atividades nos vários contextos, 

designadamente as atividades de formação em eventos e em situações de exceção, bem como 
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no SHEM. Constituem atitudes e procedimentos do enfermeiro que exerce atividade em 

ambulâncias de SIV: 

 Garantir a operacionalidade do meio ou meios onde exerce funções; 

 Atuar por forma a respeitar e fazer respeitar as normas de segurança, os princípios 

deontológicos da profissão e as recomendações superiormente emanadas; 

 Prestar cuidados de enfermagem à pessoa em situação emergente e na antecipação da 

instabilidade e do risco de falência orgânica, respeitando os protocolos previamente 

definidos em função de cada situação. Estes cuidados carecem de ser igualmente 

prestados durante a estabilização e transporte primário ou secundário; 

 Gerir a administração dos protocolos terapêuticos complexos; 

 Efetuar a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação crítica e/ou 

falência multiorgânica, otimizando as respostas; 

 Assistir a pessoa e família nas perturbações emocionais decorrentes da situação crítica 

de saúde/doença e/ou em falência orgânica; 

 Gerir a comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com a pessoa/ 

família face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde;  

 Gerir o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa/família em situação 

crítica e/ou em falência orgânica; 

 Colaborar com as equipas das unidades de destino, de modo a garantir a continuidade 

dos cuidados e, quando aplicável, o acompanhamento da pessoa em situação crítica no 

respetivo serviço de internamento; 

 Exercer a função de coordenação de equipa enquanto elemento constituinte dos meios 

de SIV. 

Constata-se que as orientações definidas pelo INEM estão em conformidade com o domínio 

de competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa em 

situação crítica. Porém, não é obrigatório ser detentor do título de especialista de enfermagem 

em pessoa em situação crítica ou qualquer outra especialidade para exercer funções de 

enfermagem nas ambulâncias. Nesta ordem de ideias, verifica-se que os enfermeiros que 

tripulam as ambulâncias de SIV, para além das competências técnicas e científicas adquiridas 
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no ensino pré-graduado, mobilizam uma série de conhecimentos e de atitudes diferenciadas e 

especializadas, exigidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE, 2010), no sentido de prestar os 

melhores cuidados à pessoa e/ou família em situação crítica. Tratam-se, portanto, de 

profissionais de saúde altamente diferenciados e preparados para integrar as equipas de 

emergência pré-hospitalar. 

Em suma, ao longo deste capítulo, foram retratadas inúmeras reformulações e avanços na 

atividade de emergência médica, de modo a acompanhar as necessidades cada vez mais 

exigentes dos cuidados de saúde. Atualmente, a emergência médica tem uma vasta 

abrangência, desde o pré-hospitalar às unidades de cuidados intensivos, passando pelo 

transporte inter-hospitalar. Porém, evidencia-se uma preocupação constante em prestar à 

pessoa, família e comunidade cuidados de saúde equitativos e de elevada qualidade. Assim, e 

numa perspetiva de otimização e gestão de recursos, foram reformuladas as atribuições do 

INEM. Este organismo tem um compromisso de referenciação e de transporte 

urgente/emergente, assim como a promoção adequada do transporte inter-hospitalar do doente 

urgente/emergente. Associada a esta realidade, o INEM passa a assegurar o transporte 

integrado do doente crítico em ambulâncias de SIV com maior regularidade, em articulação 

com os SU dos hospitais onde se encontram integradas. 

Decorrente do compromisso do reforço e elevação da qualidade e da segurança dos cuidados, 

nomeadamente em contexto extra-hospitalar, passar-se-á a definir e a contextualizar o 

transporte inter-hospitalar no próximo capítulo.  
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2. O TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR  

No presente capítulo descreve-se o transporte inter-hospitalar de acordo com as normas 

vigentes, particularizando a realidade das ambulâncias de SIV. 

2.1. O transporte inter-hospitalar da pessoa em situação crítica 

No âmbito do SIEM, o INEM é a entidade responsável pela coordenação e regulamentação do 

transporte de doentes urgentes e emergentes. Esta regulamentação surgiu pela primeira vez 

em 1992, após publicação do Decreto-Lei n.º 38/92, de 28 de março, que estabeleceu as 

normas básicas e reguladoras da atividade.  

Anos mais tarde, após múltiplas revogações, foi aprovada a Portaria n.º 260/2014, de 15 de 

dezembro, que regulamenta os veículos dedicados ao transporte de doentes. Este documento, 

entre outros aspetos, define os tipos, características e equipamento das ambulâncias, bem 

como os requisitos dos seus tripulantes.  

Três tipos de ambulâncias (e.g., ambulâncias de transporte de doentes – Tipo A; ambulâncias 

de emergência – Tipo B e ambulâncias de cuidados intensivos – Tipo C) estão descritos, 

contudo, considerando o objeto do presente estudo, importa salientar apenas a definição desta 

última. Este meio é uma ambulância concebida e equipada para o transporte não urgente que 

permite a prestação de cuidados de SAV a doentes cuja sobrevivência, por disfunção ou 

falência profunda de um ou mais órgãos ou sistemas, depende de meios avançados de 

monitorização e terapêutica. Para além da equipa habitual que tripula este tipo de 

ambulâncias, o doente crítico necessita de ser acompanhado por, pelo menos, mais dois 

elementos, um médico e um enfermeiro, da unidade hospitalar que solicita o transporte, com 

experiência em reanimação e manuseamento do equipamento (Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos [SPCI], 2008). As ambulâncias dos Bombeiros ou da CVP, equiparadas 

às ambulâncias de SIV, constituem uma alternativa a estes meios.  

Mediante a origem do doente, o transporte assume diferentes designações. Neste sentido, o 

transporte intitula-se de primário, quando o doente é transportado do local da ocorrência para 

uma unidade de saúde, e secundário, quando o doente é transportado entre duas unidades de 

saúde (F. Nunes, 2009). Outros autores (e.g. Lacerda, Cruvinel & Silva, 2009) definem o 
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transporte de doentes como intra-hospitalar, quando este surge dentro da mesma unidade 

hospitalar, e secundário ou inter-hospitalar, quando ocorre entre unidades hospitalares 

diferentes. Os mesmos autores referem ainda que os transportes podem ser realizados por 

meios aéreos, aquáticos ou terrestres.  

O transporte inter-hospitalar nasce da necessidade de transferir um doente para outra unidade 

hospitalar, normalmente com capacidade e recursos para cuidados definitivos. Este aspeto 

surge pela carência de um nível de cuidados assistenciais diferenciados no hospital de origem, 

ou pela inexistência de capacidades técnicas para realização de determinados procedimentos 

ou exames complementares (Emergency Nurses Association [ENA], 2015). Neste contexto, o 

transporte inter-hospitalar do doente crítico decorre da transferência do doente de uma 

unidade de menor complexidade para uma unidade de maior complexidade, funcionando 

como base de estabilização de doentes graves ou potencialmente graves, promovendo assim, 

um nível de assistência superior (Lacerda et al., 2009). 

A Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA, 2015) defende também que 

o transporte inter-hospitalar pode ser subdividido em função da celeridade do mesmo. Esta 

organização profissional classifica-o como transporte emergente aquando da existência de 

vítimas com doenças potencialmente fatais e com risco iminente de vida. Nos casos em que 

tal não se verifica, e em que o transporte é realizado com o objetivo de uma prestação de 

cuidados num nível mais elevado de atendimento ou num serviço mais especializado, este é 

categorizado como semi-urgente. A falta de recursos humanos e materiais no hospital de 

origem, bem como a realização de exames complementares de diagnóstico constituem, 

frequentemente, os principais motivos para a transferência do doente crítico entre unidades 

hospitalares. Habitualmente, o transporte inter-hospitalar está diretamente associado ao 

transporte do doente crítico, por ser aquele em que o risco de desenvolvimento de disfunção 

ou falência orgânica é maior. Nestes casos, a sobrevivência dos doentes depende do rápido 

acesso a meios avançados de monitorização e terapêutica, em unidades de alta diferenciação, 

protagonizadas por uma equipa especializada em cuidados de saúde ao doente crítico (SPCI, 

2008).  

Em Portugal, o transporte inter-hospitalar do doente crítico é assegurado pelo SIEM, de modo 

a garantir um conjunto de ações coordenadas, que resultam da intervenção ativa e dinâmica 

dos vários componentes do SNS. Neste sentido, é proporcionada uma atuação rápida e eficaz, 

com racionalização de recursos, sendo a finalidade máxima garantir a qualidade e a segurança 
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do doente. Maioritariamente, este tipo de transporte está a cargo das ambulâncias de SIV, 

sendo que, no ano de 2017, as ambulâncias de SIV da região norte do país realizaram 902 

transportes inter-hospitalares (INEM, 2018). Porém, quando estas não estão disponíveis, ou 

na eventualidade do CODU considerar que o doente não apresenta critérios para ser 

transferido pelas SIV, estes transportes são assegurados por equipas do SIEM, nomeadamente 

bombeiros ou CVP em ambulâncias medicalizadas do tipo C.  

O transporte inter-hospitalar pode estar associado a diversos riscos. Por isso, exige a 

elaboração de estratégias cuidadosas e eficazes no seu planeamento. Previamente à 

exploração das perspetivas dos enfermeiros sobre o mesmo, importa descrever o modo como 

o transporte é realizado. 

2.2. Transporte inter-hospitalar em ambulâncias de SIV - da decisão à 

efetivação 

De acordo com a SPCI (2008), o transporte inter-hospitalar ou secundário envolve três fases: 

a decisão, o planeamento e a efetivação. O processo de decisão tem início no SU quando 

detetada, pelo médico assistente, a necessidade de transferir o doente para outra unidade 

hospitalar. Atualmente, e de acordo com o disposto no guia da SPCI (2008), este processo de 

tomada de decisão contempla, apenas, o envolvimento da classe médica. O médico do hospital 

de origem tem como competência solicitar o transporte e o médico regulador do CODU 

delibera acerca da autorização do mesmo. Apesar disso, esta solicitação necessita de ser 

partilhada com o chefe de equipa e com o diretor da urgência.  

De entre as várias considerações a serem previamente equacionadas, a SPCI (2008) destaca a 

importância de avaliar os riscos inerentes ao transporte secundário de doentes, estando 

agrupados em duas classes. A primeira aborda o risco clínico no qual se englobam os fatores 

que afetam a fisiologia cardiorrespiratória do doente e aqueles que podem interferir na 

fiabilidade da monitorização, sejam eles efeitos das vibrações, efeitos da aceleração-

desaceleração ou mudanças de temperatura. A segunda categoria refere-se ao risco da estrada, 

onde se considera o efeito da vibração, aceleração-desaceleração e risco de colisão. Estes 

riscos aumentam exponencialmente quando associados a uma velocidade excessiva (SPCI, 

2008). 



 

20 

Embora o ato de transferir um doente crítico perspetive benefício para o mesmo, a evidência 

demonstra que existe uma grande probabilidade de ocorrência de eventos adversos, que 

podem agravar o estado clínico do doente e, inclusivamente, provocar a morte (H. Lopes & 

Frias, 2014). Neste sentido, o ato de transportar pressupõe uma série de cuidados 

antecipatórios na unidade de origem, de modo a preservar a qualidade dos cuidados durante o 

transporte, e não expor o doente a riscos desnecessários, evitando o agravamento da sua 

situação clínica. Por conseguinte, torna-se fundamental refletir sobre o risco/benefício 

relativamente ao motivo pelo qual o doente está a ser transferido e se, em algum momento, 

existirem dúvidas sobre a eficácia ou vantagem no tratamento do doente, o transporte 

necessita de ser reequacionado (SPCI, 2008). Trata-se de um período de potenciais 

complicações, dado que a pessoa se encontra fora de um ambiente de cuidados controlado e, 

portanto, torna-se mais vulnerável a fatores que podem condicionar alterações hemodinâmicas 

rápidas, progressivas e evitáveis (Almeida et al., 2012). 

No momento da tomada de decisão de transferir o doente, devem ser efetuadas diligências 

para operacionalizar o transporte secundário. O preenchimento da grelha de avaliação para o 

transporte secundário torna-se fundamental, sendo uma ferramenta que se encontra 

contemplada no guia de orientação para transporte de doentes críticos. Foi elaborada pela 

SPCI, em colaboração com a Ordem dos Médicos, correspondendo a uma escala de avaliação 

de risco, construída originalmente por Etxebarria et al. (1998), num estudo prospetivo 

publicado no European Journal of Emergency Medicine (SPCI, 2008). Esta escala integra 

uma avaliação do doente e examina diversos parâmetros clínicos e terapêuticos, tais como 

necessidades de suporte de funções vitais, de estabilização hemodinâmica e monitorização, 

entre outros. Cada variável é pontuada individualmente e com base no score final determina-

se as necessidades de recursos humanos para o acompanhamento, a monitorização e o 

equipamento, assim como o tipo de ambulância. De acordo com Etxebarria et al. (1998), a 

aplicação da escala de risco permite a atribuição efetiva dos recursos técnicos e humanos 

necessários, para uma transferência inter-hospitalar segura. Na eventualidade da pontuação 

obtida ser maior ou igual a sete pontos, é necessário um acompanhamento por um médico e 

um enfermeiro e, neste caso específico, será acionada a equipa de SIV (Anexo A). 

A fase do planeamento do transporte é fundamental e permite o envolvimento do enfermeiro 

na preparação do mesmo. Coordenação, comunicação, estabilização da pessoa, equipa e 

respetivo equipamento nas devidas condições de funcionamento são aspetos a salvaguardar 
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nesse planeamento. Assim, o transporte obriga, ainda, a que os profissionais de saúde tenham 

formação e treino específico com o equipamento existente (SPCI, 2008). O transporte em 

segurança do doente crítico é uma prioridade e requer uma avaliação e otimização rigorosas 

prévias à efetivação. É fundamental um planeamento adequado, maximizando uma 

comunicação eficaz entre todos os intervenientes no processo: pessoal de referência, de 

transporte e de receção num nível superior de cuidados (ANZCA, 2015). 

É também este o momento de reunir toda a documentação necessária. O doente ou o seu 

representante legal carece de ser informado sobre todo o procedimento, os motivos pelo qual 

o transporte é realizado, o nome do hospital de destino e, quando exequível, conceder o seu 

consentimento informado. 

A estabilização pré-transporte é obrigatória e após a decisão de transferir podem decorrer 

várias horas até à sua efetivação. Não obstante, o tratamento instituído não deverá ser atrasado 

enquanto o doente aguarda a transferência. É da responsabilidade do hospital que aceita o 

doente fornecer as orientações sobre a manutenção e cuidados imediatos em situações 

específicas. A filosofia de "scoop and run" encontra-se limitada a situações muito concretas e 

específicas, em que a urgência da situação e a necessidade de tratamento definitivo 

condicionarão o tempo disponível para a estabilização antes do transporte. Em suma, a 

transferência não deve começar até que a respetiva estabilização e monitorização da pessoa 

em situação crítica tenham sido asseguradas (AAGBI, 2009). 

Objetivando a segurança e um transporte bem-sucedido através de um planeamento adequado, 

o INEM disponibiliza uma lista de intervenções que se constitui como uma importante 

ferramenta de suporte ao planeamento. Trata-se de uma lista de verificação (Anexo B) 

adaptada a partir do guia para o transporte do doente crítico da SPCI (2008). Esta contempla, 

também, a abordagem e avaliação iniciais segundo a metodologia ABCDE, monitorização e 

avaliação contínuas de parâmetros e funções vitais, assim como o registo de todos os 

procedimentos efetuados. Inclui, ainda, a verificação de todos os equipamentos elétricos e a 

confirmação das conexões às fontes de energia, fluídoterapia e fornecimento de oxigénio 

adequados em função do tempo de transporte. Neste sentido, disponibiliza-se de forma 

sistematizada a informação dos parâmetros e intervenções a serem assegurados antes de se 

iniciar o transporte propriamente dito, perspetivando a antecipação e prevenção de incidentes 

e/ou eventos adversos. 
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Após receção do evento e consequente acionamento da SIV pelo CODU, a equipa da 

ambulância desloca-se ao local/SU onde volta a preencher a grelha de avaliação do doente 

para o transporte. Como já referido anteriormente, esta grelha é inicialmente preenchida pelo 

médico assistente no momento da decisão, configurando-se, assim, um momento controverso 

no planeamento realizado pelos enfermeiros de SIV pela “confrontação” com o preconizado 

na fase de decisão pela equipa médica. 

A fase da efetivação inicia no momento a partir do qual o doente sai do hospital de origem, 

assumindo a equipa de transporte que o acompanha todas as responsabilidades técnicas e 

legais, que só terminam após a passagem do doente no hospital de destino. Responsabilidades 

semelhantes serão imputadas aos médicos que decidiram o transporte. Como princípio 

orientador, durante a efetivação do transporte deverá estar prevista a elevação do nível de 

cuidados em relação ao nível de cuidados prestados no serviço de origem, não devendo nunca 

ser inferiores ao do hospital de origem (SPCI, 2008). 

Em síntese, no transporte inter-hospitalar é importante respeitar as normas de uma boa prática 

médica e cabe às instituições que o desenvolvem a responsabilidade pela devida organização e 

regulamentação para que se coadunem com o descrito no guia da SPCI (2008). Para o 

processo de transferência de um doente ser bem-sucedido, torna-se essencial adotar uma 

abordagem sistematizada que se inicia com a decisão de transferir, através da estabilização 

pré-transferência, para posteriormente efetuar a sua gestão. Esta abordagem engloba todas as 

etapas do transporte inter-hospitalar, incluindo avaliação, comunicação, documentação, 

monitorização, tratamento, entrega e retorno à unidade de origem. Neste campo de ação, a 

formação e a preparação dos profissionais são fundamentais para qualquer transferência 

segura (AAGBI, 2009). Padronizar o transporte implica minimizar os riscos de erros 

aumentando a segurança e a satisfação de todos os intervenientes.  

No subcapítulo que se segue, retrata-se algumas das experiências vividas pelos enfermeiros 

durante o transporte inter-hospitalar e descritas na literatura científica.  
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2.3. Experiências e dificuldades de enfermagem no transporte inter-hospitalar 

O transporte inter-hospitalar é um processo difícil e rigoroso que envolve alguns riscos. Este 

apresenta-se como um grande desafio para os diferentes intervenientes. De facto, os 

profissionais de saúde que tripulam as ambulâncias deparam-se, com alguma regularidade, 

perante situações intensas e complexas, que se manifestam, muitas vezes, sob a forma de 

grandes inquietações. Alguns autores destacam que, habitualmente, as preocupações dos 

enfermeiros estão relacionadas com o ambiente imprevisível inerente aos cuidados, assim 

como com situações específicas, sendo exemplo disso as ocorrências envolvendo crianças, ou 

a prestação de cuidados a familiares próximos da tripulação (Gustafsson et al., 2010; 

Romanzini & Bock 2010; Svensson & Fridlund, 2008).  

Tunlind, Granstrom e Engstrom (2015) concluíram no seu estudo que os enfermeiros prestam 

cuidados à pessoa em situação crítica num ambiente altamente tecnológico. Na verdade, o 

equipamento tecnológico é considerado uma ferramenta essencial na otimização da eficiência 

dos cuidados, que inevitavelmente poderá tornar-se uma barreira ao cuidado centrado na 

pessoa. É inegável que a monitorização contínua promove a segurança e vigilância da pessoa, 

todavia, a constante interferência de alarmes podem desviar o foco de atenção do enfermeiro, 

traduzindo-se em prioridades inapropriadas à essência dos cuidados. 

Vários estudos apontam para fatores que condicionam o transporte. Os fatores dificultadores 

do processo de transferência inter-hospitalar percecionados pelos enfermeiros centram-se na 

falta de planeamento e de organização do transporte, bem como na instabilidade do doente 

(Mata, 2014). Da literatura, destacam-se fatores humanos que poderão estar na origem dos 

incidentes descritos, nomeadamente a falta de formação e de experiência profissional da 

equipa, assim como problemas técnicos e a possibilidade de avarias do equipamento mesmo 

previamente verificado (Almeida et al., 2012; Martins & Martins, 2010). Para além das 

eventuais falhas e avarias, a falta de familiarização com determinados equipamentos também 

é perspetivado como um fator negativo do transporte (Gustafsson et al., 2010). Incidentes 

relacionados com falhas de fornecimento de oxigénio estão igualmente descritos na literatura 

(Droogh, Smit, Absalom, Ligtenberg & Zijlstra, 2015; V. Lopes, 2012). Acresce, ainda, a 

estes constrangimentos, a perceção da falta de recursos ou a morte do próprio doente como 

dificuldades dos enfermeiros no transporte inter-hospitalar (Mata, 2014). No decorrer do 

mesmo, outros efeitos adversos podem surgir. Autores, tais como Droogh et al. (2015), 
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referem que em 70% dos transportes inter-hospitalares acontecem incidentes médicos (e.g. 

cardiovasculares e respiratórios) que condicionam a estabilidade hemodinâmica. 

Na complexidade das transferências inter-hospitalares, Newton e Fralic (2015) destacam 

como principais eventos adversos as falhas de comunicação, os cuidados fragmentados, os 

atrasos no diagnóstico e tratamento, os internamentos com custos mais elevados e 

prolongados, os erros de medicação e a morte de doentes. Neste sentido, ressaltam a 

pertinência de compreender os elementos críticos do sistema de transferência para otimizar os 

resultados, avaliados pela qualidade dos cuidados prestados e pela redução do impacto desses 

eventos. Modelos e programas preventivos fornecem uma estrutura útil para a orientação, 

implementação e avaliação de sistemas de transferência inter-hospitalares, na qual o 

enfermeiro terá um papel preponderante (Newton & Fralic, 2015). De igual modo, Silva 

(2018), numa revisão integrativa da literatura sobre eventos adversos no transporte inter-

hospitalar, consubstancia a intervenção de enfermagem como essencial na prestação de 

cuidados, enfatizando a importância da vigilância que exercem, dado o conhecimento dos 

riscos e incidentes associados ao transporte, assim como das suas implicações. O enfermeiro 

desenvolve, portanto, um papel fundamental no planeamento do transporte pela previsão, 

antecipação e identificação destas situações desfavoráveis, contribuindo para melhores 

resultados nos transportes inter-hospitalares. A este propósito, Doucet, Rhéaume e 

Breckenridge (2017) afirmam que 70% a 91% dos incidentes podem ser prevenidos.  

Durante o transporte inter-hospitalar, o enfermeiro, a pessoa em situação crítica e a família 

vivem um processo que, por si só, já os coloca numa situação de grande vulnerabilidade, 

tensão e sofrimento (Oliveira, 2011). Habitualmente, estes cuidados são prestados em 

ambientes singulares e, eventualmente, hostis, configurando-se como “experiências 

marcantes”, que se poderão traduzir de forma positiva ou negativa (Martins & Martins, 2010; 

Rodrigues & Martins, 2012). As experiências percecionadas de forma positiva conduzem a 

sentimentos e emoções agradáveis como o alívio, a gratificação, a satisfação profissional, a 

realização pessoal, e o crescimento pessoal e profissional. De um modo geral, estes 

sentimentos positivos surgem relacionados com a possibilidade de ajudar a pessoa no suporte 

das suas funções vitais através da adequada manutenção e vigilância do doente, bem como 

pelo sucesso do transporte (Martins & Martins, 2010; Rodrigues & Martins, 2012). Das 

emoções agradáveis sobressaem a confiança e a segurança relacionadas com um planeamento 

adequado e um acompanhamento partilhado do transporte com outro profissional de saúde 
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(Rodrigues & Martins, 2012). Em contrapartida, as experiências consideradas como negativas 

promovem sentimentos e emoções desagradáveis como o medo, a ansiedade, o receio, a 

angústia, o stresse, a sensação de impotência, a frustração e a insegurança. Estes sentimentos 

e emoções surgem relacionados com a eventualidade dos enfermeiros não serem capazes de 

prestar os cuidados adequados à pessoa e família, bem como de gerir e enfrentar 

apropriadamente determinadas situações específicas (Gustafsson et al., 2010). O medo emerge 

pelos riscos associados ao transporte, à imprevisibilidade das situações e até mesmo à 

possibilidade de morte do doente (Ferreira, 2014; Martins & Martins 2010; Rodrigues & 

Martins 2012). A ansiedade e o stresse derivam ainda da preocupação com a situação clínica 

do doente e do carácter emergente dos cuidados (Gustafsson et al., 2010; Martins & Martins 

2010; Rodrigues & Martins, 2012). Na perspetiva dos enfermeiros, os sentimentos e emoções 

desagradáveis e negativos poderão repercutir-se a nível psicológico, desencadeando um certo 

desgaste emocional (Martins & Martins, 2010). Genericamente, as emoções desagradáveis 

relacionam-se com as fases de decisão e de planeamento enquanto as emoções agradáveis 

associam-se à fase da efetivação, particularmente ao momento da transferência do doente na 

unidade de destino. O sucesso e o término das intervenções explicam essas emoções 

(Rodrigues & Martins, 2012). 

Considerando o ambiente dos cuidados repleto de sentimentos, sensações e emoções intensas 

e potencialmente devastadoras, o desenvolvimento de competências emocionais configura-se 

fundamental na atuação do enfermeiro. De acordo com Xavier, Nunes e Basto (2014), as 

emoções não derivam diretamente da cognição, são considerados atos irrefletidos que 

antecedem e originam sentimentos que, por sua vez, derivam da cognição, sendo mobilizados 

para o processo de aprendizagem pelas suas características racionais. As emoções despertam o 

organismo quando enfrenta determinadas oportunidades e desafios, e os sentimentos 

canalizam racionalmente a mente, favorecendo o desenvolvimento profissional. Considera-se, 

assim, essencial uma postura adequada de autocontrolo para a regulação emocional dos vários 

intervenientes no processo, de modo a gerir eficazmente fenómenos emocionais na interação 

enfermeiro-pessoa em situação crítica e família, fundamentais para a construção de uma 

relação terapêutica (Xavier et al., 2014).  

Associada à competência emocional é fundamental a competência comunicacional no 

desenvolvimento de uma relação de confiança entre a pessoa alvo de cuidados, a família e a 

restante equipa multidisciplinar, pelo recurso a uma linguagem acessível e objetiva 
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facilitadora do processo de transferência seguro. O trabalho em equipa pode promover esta 

regulação emocional e proporcionar o suporte entre os membros. A procura de apoio e 

suporte nos colegas de trabalho é uma das estratégias a que os enfermeiros mais recorrem no 

contexto laboral (Gustafsson et al., 2010; Rodrigues & Martins, 2012; Svensson & Fridlund, 

2008). Neste sentido, compete ao enfermeiro, como elemento da equipa de transporte, 

favorecer a integração e cooperação entre os intervenientes no processo de transferência, 

desenvolvendo capacidade de trabalho em equipa. No âmbito da comunicação, sobressai, 

ainda, a importância de salvaguardar durante o transporte inter-hospitalar os registos de toda a 

informação pertinente e essencial a transmitir na unidade de destino, pela promoção da 

continuidade e qualidade dos cuidados de enfermagem (AAGBI, 2009; OE, 2010).  

Em resumo, e apesar das dificuldades experienciadas pelos enfermeiros, os fatores 

mediadores do transporte inter-hospitalar estão devidamente identificados nos estudos 

pesquisados na literatura. Da evidência, constata-se que as dificuldades são congruentes com 

esses fatores e encaradas como oportunidades de melhoria. Os enfermeiros consideram que 

zelar por um adequado planeamento e organização do transporte, garantindo o correto 

funcionamento dos equipamentos e materiais necessários, são importantes para minorar as 

dificuldades sentidas. A experiência profissional e a formação específica na área são 

contributos, igualmente, relevantes. Deste modo, antes de iniciar o transporte, é primordial 

assegurar a situação clínica e a estabilidade hemodinâmica da pessoa em situação crítica no 

sentido de garantir o sucesso do transporte. 

Considerando o ambiente dos cuidados prestados à pessoa em situação crítica, as 

preocupações, as experiências e as dificuldades decorrentes, assim como a possibilidade de 

ocorrência de incidentes e eventos adversos associados a esta realidade, o enfermeiro depara-

se com um contexto altamente desafiador, e para o qual exige uma preparação e capacitação 

adequada. Embora nos capítulos anteriores se tenha abordado algumas das competências 

necessárias para enfrentar as experiências vividas, no próximo capítulo passar-se-á a 

descrever as competências de enfermagem necessárias para cuidar da pessoa em situação 

crítica neste contexto.  
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3. ENFRENTAR AS DIFICULDADES NO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR: O 

CUIDAR A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA 

Ao explorar a perspetiva dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em ambulâncias 

de SIV, levanta-se a questão do cuidar em enfermagem neste contexto. Sabe-se que cada 

pessoa confere à palavra “cuidar” diferentes significados associados à situação que 

experiencia. Por isso, cuidar é uma dimensão primordial do agir humano que pode contribuir 

para superar uma fase de transição como é uma doença ou acidente. 

O conceito de cuidar tem evoluído ao longo dos tempos e tem sido objeto de reflexão, de 

análise e de teorização. No âmbito da enfermagem, o processo de cuidar foi-se modificando. 

De uma abordagem centrada na pessoa doente, passou-se a uma abordagem focada na 

humanização dos cuidados à pessoa, família e/ou comunidade, num determinado ambiente em 

interação recíproca. Salienta-se a relevância de algumas teóricas de enfermagem (e.g., King, 

1981; Peplau, 1990; Watson, 1989) que incrementaram o cuidar numa perspetiva mais 

humanista e interacionista, procurando “superar o cuidado praticado sob uma visão de ordem 

mecanicista e reducionista” (C. Lopes & Jorge, 2005, p.106). Cuidar da pessoa em situação 

crítica situa-se num todo coerente onde todas as dimensões se relacionam. “Cuidar é o ideal 

moral de enfermagem, pelo que o seu objetivo é o de proteger, melhorar e preservar a 

dignidade humana. Cuidar envolve valores, vontade, um compromisso para o cuidar, 

conhecimentos, ações carinhosas e as suas competências” (Watson, 2008, p.55). Deste modo, 

o cuidar contempla uma vasta abrangência de atribuições desde os saberes, os conhecimentos, 

as competências, as habilidades e as atitudes, cujo denominador comum é a pessoa, família e 

comunidade alvo de cuidados. 

No transporte inter-hospitalar, o enfermeiro depara-se, frequentemente, com pessoas 

gravemente doentes. De facto, a pessoa em situação crítica é “aquela cuja vida está ameaçada 

por falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência 

depende de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica” (Regulamento n.º 

124/2011, de 18 de fevereiro, p.8656). Pela baixa reserva fisiológica, a mesma está sujeita a 

uma maior suscetibilidade, podendo pequenas alterações culminar numa grande instabilidade 

com rápida deterioração clínica. Considera-se, assim, que a pessoa em situação crítica 

vivencia um processo de crise, necessitando de uma intervenção especializada de 

enfermagem.   
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Neste sentido, antes de abordar o cuidar relacionado com o transporte, importa refletir sobre 

os conhecimentos e as competências essenciais para o cuidar especializado da pessoa em 

situação crítica, e que constituem a base de todas as intervenções.  

3.1. Conhecimentos e competências do enfermeiro no cuidar a pessoa em 

situação crítica  

O exercício profissional de enfermagem em cuidados críticos é intelectual e emocionalmente 

desafiador, exigindo rápidas decisões e respostas perante situações ameaçadoras de vida com 

pouca margem para o erro (Benner et al., 2011). Como já salientado, no capítulo anterior, o 

ambiente em que os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica sob transporte 

inter-hospitalar se realizam, configura-se como adverso e imprevisível, frequentemente com 

recursos técnicos e humanos limitados, confinados a um ambiente móvel e aos quais se 

associam inúmeros riscos (SPCI, 2008).  

No cuidar da pessoa em situação crítica, o enfermeiro baseia o seu discernimento num 

conhecimento que não segue um padrão linear e que não assenta unicamente na compreensão 

cognitiva (Lasater, 2011). Benner et al. (2009), cit. por Lasater (2011), referem a fluidez do 

julgamento clínico dos enfermeiros, apoiado em diferentes formas de conhecimento: i) o 

conhecimento teórico e ii) o conhecimento que emerge da experiência. O enfermeiro 

mobiliza, assim, atitudes e conhecimentos direcionando a sua intervenção na complexa 

interdependência pessoa/ambiente e implementando cuidados de qualidade, de modo a 

garantir a excelência do exercício profissional. No recurso às habilidades e competências 

estão subjacentes conhecimentos que se revestem de extrema importância para o 

desenvolvimento de aprendizagem, favorecendo uma progressão e crescimento pessoal e 

profissional fundamentais na especialização do cuidado à pessoa em situação crítica (OE, 

2010). 

Barbara Carper (1978) propôs, inicialmente, quatro padrões fundamentais do conhecimento 

em enfermagem: i) conhecimento empírico ii) conhecimento ético iii) conhecimento pessoal e 

iv) conhecimento estético. O conhecimento empírico assume grande preponderância na 

prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, uma vez que se relaciona com a 

capacidade de resolução de problemas concretos a partir de conhecimentos científicos 

previamente adquiridos, com base num raciocínio lógico. Consequentemente, desenvolvem-se 
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competências cognitivas importantes e significativas para a enfermagem e para a prestação de 

cuidados à pessoa em situação crítica. A título de exemplo, salienta-se a formação pré-

graduada adquirida com a licenciatura. Contudo, o ambiente dos cuidados é favorecedor de 

questões éticas inquietantes e, nesta ótica, destaca-se como essencial, o recurso ao 

conhecimento ético e reflexivo. A sensação de incerteza, associada à multiplicidade de 

dilemas éticos existentes, implica uma reflexão sobre a prática, promovendo um caminho para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento pessoal e profissional. Deste modo, o 

conhecimento ético é fundamental para a tomada de decisão baseada no respeito pelos 

princípios éticos e deontológicos (Carper, 1978; L. Nunes, 2010). Neste sentido, no cuidar a 

pessoa em situação crítica e família, é exigido do enfermeiro um conhecimento ético 

aprofundado e uma reflexão sobre eventuais dilemas que se interponham, tendo em 

consideração o respeito dos valores universais a observar na relação terapêutica. Torna-se, 

portanto, essencial uma prática profissional responsável regida por princípios éticos, 

deontológicos e jurídicos que possam sustentar e fundamentar a tomada de decisão (OE, 

2010). Na interação enfermeiro-pessoa-família, o conhecimento pessoal do enfermeiro sobre 

si próprio promove reciprocidade e autenticidade, condição essencial ao estabelecimento da 

relação terapêutica. A enfermagem como cuidado humano é, ainda, criativa por natureza, ou 

seja, procura adaptar-se aos diferentes contextos e significados, traduzindo o valor estético do 

conhecimento relevante na imprevisibilidade do contexto dos cuidados à pessoa em situação 

crítica. O conhecimento em enfermagem é diversificado e socialmente construído no contexto 

das interações desenvolvidas entre o enfermeiro e a pessoa alvo de cuidados. É neste processo 

de construção de práticas de cuidados que os enfermeiros desenvolvem os seus 

conhecimentos clínicos avançados (L. Nunes, 2010).  

O saber profissional de enfermagem é um saber de ação, porém, não se resume obviamente à 

execução e reprodução de atos. Particularmente, quando aplicado ao cuidado da pessoa em 

situação crítica, exige do enfermeiro a capacidade de adaptação a situações complexas. Para 

tal, torna-se fundamental a experiência prática através da qual o enfermeiro aprende a 

focalizar o relevante da situação e a captar o significado da mesma. Assim, a experiência, o 

conhecimento e o saber são determinantes e atuam sinergicamente na aquisição de 

competências. A competência é, portanto, entendida como resultado da associação entre 

conhecimentos e saberes adquiridos desde a formação pré-graduada, com a experiência 

prática desenvolvida no exercício profissional (Regulamento n.º 226/2018, de 16 de abril). 

Com efeito, poder-se-á afirmar que o enfermeiro mobiliza e integra um conjunto de saberes 
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adaptados em função da situação, pressupondo um saber-saber (conhecimentos), um saber ser 

e estar (atitudes) e um saber fazer (habilidades).  

3.2. Competências de enfermagem de cuidados gerais e o desenvolvimento de 

competências especializadas  

O enfermeiro de cuidados gerais no seu domínio de competências desenvolve a sua prática 

profissional respeitando o enquadramento ético, deontológico e jurídico da profissão (OE, 

2012).  

Na prestação e gestão de cuidados recorre aos fundamentos do processo de enfermagem, 

procura contribuir para a promoção da saúde e desenvolve relações interpessoais e 

comunicação eficazes. Desta forma, no âmbito das suas competências gerais, espera-se do 

enfermeiro a promoção de um ambiente seguro e uma prestação de cuidados de qualidade 

tendo em conta não só a valorização profissional, como a pessoal, procurando assegurar a 

formação contínua e sua constante atualização (OE, 2012).  

Na sua teoria, Benner (2001) definiu um modelo para descrever o conhecimento implícito na 

prática real de enfermagem e identificou sete domínios de competências gerais utilizados 

pelos enfermeiros na prestação diária de cuidados. Mediante a importância que assumem na 

prática dos cuidados à pessoa em situação crítica, destacam-se: i) diagnosticar e vigiar o 

doente; ii) gerir eficazmente situações de evolução rápida; iii) ministrar e monitorizar 

intervenções e regimes terapêuticos; e iv) assegurar e vigiar a qualidade dos cuidados. 

Verifica-se que estes domínios, pela sua relevância e especificidade, integram igualmente os 

domínios de competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa 

em situação crítica, definidos pela OE (2010). É, portanto, a partir do aperfeiçoamento e 

aprofundamento dos domínios de enfermagem de cuidados gerais com recurso ao 

conhecimento que progressivamente, e com a experiência prática, se desenvolvem as 

competências especializadas.  

Constata-se que as competências comuns do enfermeiro especialista integram da mesma 

forma o domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, o domínio da gestão dos 

cuidados, sobre os quais acresce o domínio da melhoria contínua da qualidade e o domínio 

das aprendizagens profissionais, em que o enfermeiro desenvolve o autoconhecimento e a 

assertividade, procedendo ao exercício profissional sustentado em sólidos conhecimentos 



Enquadramento Teórico 

 

31 

 

(Regulamentos n.º 122/ 2011, de 18 de fevereiro). Neste sentido, independentemente da área 

de especialidade, os enfermeiros especialistas partilham de um domínio de competência 

comuns que acrescentam às competências gerais a dimensão de educação da pessoa, família e 

comunidade, de orientação, aconselhamento e liderança envolvendo a responsabilidade de 

desenvolver avanços e melhoria contínua da prática da enfermagem através da investigação 

relevante (OE, 2010). 

A intervenção de enfermagem especializada na resposta a situações de evolução rápida com 

risco de vida, como é o caso do transporte da pessoa em situação crítica, exige do enfermeiro 

elevada capacidade de tomada de decisão e julgamento clínico, que segundo Tanner (2006) 

resulta da sua “interpretação ou conclusão acerca das necessidades, preocupações ou 

problemas de saúde de um doente/pessoa, e a decisão de agir (ou não), e de usar ou modificar 

abordagens padrão ou improvisar novas abordagens de acordo com as respostas do paciente” 

(Tanner, 2006, p.204). A OE (2010), no seu Regulamento de Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista, descreve-o como um enfermeiro que possui um profundo 

conhecimento de modo a valorizar “as respostas humanas aos processos de vida e aos 

problemas de saúde” (OE, 2010 p.2). A elevada capacidade de raciocínio clínico do 

enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica sustenta o processo de decisão e orienta 

o seu exercício, com base na identificação das necessidades do indivíduo e família a vivenciar 

processos complexos de doença crítica ou falência orgânica. Neste contexto, o enfermeiro 

especialista presta cuidados emergentes, na antecipação de instabilidade e risco de falência 

orgânica, e gere a execução de protocolos terapêuticos complexos, a dor e o bem-estar da 

pessoa.  

Adicionalmente, assiste a pessoa e família nos distúrbios emocionais resultantes de momentos 

complexos de transição saúde-doença, estabelecendo uma relação terapêutica através da 

comunicação interpessoal e gestão da informação à pessoa e família. Contudo, esta gestão e 

planeamento de cuidados cujas intervenções procuram incluir a família são, normalmente, um 

desafio para os enfermeiros neste contexto. A disponibilidade para a relação terapêutica, 

poderá estar diminuída, uma vez que a condição clínica do doente depende, frequentemente, 

da celeridade e eficiência das intervenções de enfermagem (Sá, Botelho & Henriques, 2015).  

No âmbito das suas competências específicas, o enfermeiro especialista em pessoa em 

situação crítica dinamiza a resposta a situações de catástrofe ou emergência multi-vítimas, 

desde a conceção à ação. Adicionalmente, potencializa a sua intervenção na prevenção e 
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controlo da infeção, gerindo a complexidade da situação em função da necessidade de 

respostas atempadas e adequadas (OE, 2010). 

Em resposta a estas situações, o enfermeiro concebe, em articulação com outros profissionais 

de saúde, planos de emergência ou catástrofe, planeando e gerindo cuidados e respostas 

concretas. 

Na competência clínica especializada de prevenção e controlo de infeção, espera-se do 

enfermeiro a realização de um plano com respostas adaptadas às necessidades do contexto de 

cuidados à pessoa, liderando o desenvolvimento de procedimentos de acordo com as normas 

de prevenção, designadamente das infeções associadas ao contexto do exercício profissional 

(Regulamento n.º 124/2011, de 18 de fevereiro).  

Em relação aos cuidados críticos, Benner et al. (2011) concluíram que os enfermeiros agem 

orientados para a identificação e previsão de problemas e reconheceu nove domínios da 

prática: i) diagnosticar e gerir funções fisiológicas que sustentam a vida em pessoas 

gravemente doentes e instáveis; ii) desenvolver o know-how qualificado na gestão de uma 

crise; iii) fornecer medidas de conforto para os doentes graves; iv) cuidar das famílias das 

pessoas; v) prevenir os perigos existentes num ambiente tecnológico; vi) enfrentar a morte: 

cuidados de fim de vida e tomada de decisão; vii) desenvolver estudos de caso: comunicando 

avaliações clínicas e objetivando o trabalho em equipa; viii) assegurar a segurança do doente: 

monitorização da qualidade, gestão e prevenção da deterioração clínica; e ix) desenvolver o 

know-how qualificado de liderança clínica e moral, o coaching e a orientação.  

Através da identificação destes domínios, esta autora deduziu, que os mesmos poderão 

ocorrer em simultâneo, e que o juízo clínico orienta o pensamento e a ação de enfermagem 

(Benner et al., 2011). Deste modo, constata-se que estes domínios são coerentes com as 

competências específicas do enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica definidas 

pela OE. Com base no anteriormente mencionado, poder-se-á inferir que os enfermeiros com 

a experiência prática, no cuidar da pessoa em situação crítica durante o transporte inter-

hospitalar, exercem e desenvolvem competências ao nível da proficiência e perícia, sendo 

estas equiparadas às competências clínicas especializadas do enfermeiro especialista em 

pessoa em situação crítica. As competências identificadas por Benner (2001) decorrem da 

experiência e do domínio da prática e as definidas pela OE decorrem do aprofundamento das 

competências do enfermeiro de cuidados gerais. Verifica-se, portanto, que estes 
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conhecimentos e competências propiciam um desempenho profissional com maior autonomia 

e segurança perante situações de elevada complexidade. 

Analisados os conhecimentos e competências no exercício de enfermagem, particularmente 

no cuidado à pessoa em situação crítica, no próximo subcapítulo abordar-se-á, com mais 

pormenor, algumas intervenções de enfermagem importantes para enfrentar as dificuldades 

que surgem no cuidar durante o transporte inter-hospitalar. 

3.3. A intervenção de enfermagem e o cuidar a pessoa em situação crítica no 

transporte inter-hospitalar 

Atualmente e cada vez mais, o enfermeiro tem um papel decisivo na área da emergência 

extra-hospitalar, que integra uma intervenção ao nível pré e inter-hospitalar. Neste sentido, a 

OE emitiu algumas orientações relativas à intervenção de enfermagem em contexto pré-

hospitalar que destacam o enfermeiro como detentor de uma adequada formação técnica, 

humana e científica, reforçando o seu modo de atuação como detentor de competências gerais 

e específicas. Complementarmente, a OE sublinha a sua capacidade na realização de 

intervenções autónomas e interdependentes, enfatiza a importância de estabilização das 

vítimas, e salienta a necessidade de recuperação e manutenção dos sinais vitais no local de 

ocorrência. Acrescenta ainda às orientações veiculadas, que o enfermeiro é o profissional que 

deverá integrar, obrigatoriamente, a equipa de emergência extra-hospitalar, destacando a sua 

capacidade única na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa, família e comunidade, 

em situação de doença súbita e/ou acidente (OE, 2007).  

O exercício profissional de enfermagem a este nível ocorre, ao longo do ciclo de vida, em 

ambientes complexos, com dinâmicas únicas que requerem intervenções especializadas e 

multidisciplinares diversificadas, acrescendo a responsabilidade na liderança, como é caso 

particular das ambulâncias de SIV. Nesta perspetiva, é da competência do enfermeiro a 

responsabilidade pela promoção da qualidade dos cuidados de enfermagem, mesmo quando 

prestados em contexto de maior complexidade e constrangimento. Constata-se, assim, que o 

exercício de enfermagem extra-hospitalar é determinante para assegurar o suporte efetivo e 

integral em situações de doença, trauma, crise ou catástrofe. Recentemente, a OE reconheceu, 

validou e certificou a competência acrescida e diferenciada em enfermagem extra-hospitalar 

(Regulamento n.º 226/2018, de 16 de abril). Neste sentido, verificou-se um importante passo 
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no reconhecimento das competências do enfermeiro em ambiente extra-hospitalar, assim 

como o desenvolvimento e a valorização profissional. Segundo a OE (2018), estas 

competências destacam-se porque possibilitam o exercício profissional complexo no domínio 

de intervenção de enfermagem extra-hospitalar e favorecem o desenvolvimento técnico-

científico da profissão, ao promover novos campos de atuação do exercício profissional 

autónomo.    

Os cuidados de enfermagem são, neste cenário, determinantes e visam conhecer 

continuamente a situação da pessoa alvo de cuidados, prever e detetar precocemente as 

principais complicações, bem como assegurar, ministrar e monitorizar uma intervenção 

eficaz, particularmente naquelas situações que evoluem galopantemente (Coimbra & Amaral, 

2016). Configura-se, assim, o desenvolvimento de um processo de gestão de elevada perícia 

como intervenção especializada do enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica 

(Benner, 2001; OE, 2011).  

Pela garantia da qualidade dos cuidados e segurança do doente no transporte inter-hospitalar a 

SPCI (2008) recomenda quatro momentos essenciais na sua preparação que englobam: i) a 

observação do doente; ii) a passagem do doente à nova equipa; iii) a mudança para a maca de 

transporte; e iv) a verificação final. A observação inicial pressupõe detetar eventuais 

alterações que surjam de novo, nomeadamente no que se refere à estabilidade hemodinâmica. 

Torna-se importante efetuar uma breve revisão da história clínica e, caso necessário, exames 

complementares de diagnóstico, antecipando potenciais necessidades e intercorrências no 

transporte. A passagem do doente constitui a transmissão formal da informação clínica da 

equipa do hospital de origem para a equipa de transporte, que deverá realizar uma nova 

observação clínica, segundo a metodologia designada pela mnemónica ABCDE. Trata-se de 

um método de avaliação vertical, organizado por sistemas e apresenta a particularidade de 

definir prioridades: Avaliação da Via Aérea (Airway), Ventilação (Breathing), Circulação 

(Circulation) com controlo de hemorragias, Disfunção Neurológica (Disability) e Exposição 

com controlo de temperatura (Exposure). Apresenta, ainda, como objetivo principal a 

identificação de situações ameaçadoras de vida. Concluída a avaliação primária sem 

alterações que necessitem da intervenção do enfermeiro, e assegurada a estabilidade 

hemodinâmica, procede-se à continuação da observação do doente. Nesta fase tem lugar a 

avaliação secundária, que corresponde à observação sistematizada e por segmentos. Em 

simultâneo, realiza-se a avaliação de sinais vitais, a colheita de informação sobre as 
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circunstâncias do evento, a história clinica, antecedentes, alergias, medicação habitual, e 

tratamento instituído na unidade de origem. De igual modo, reúne-se toda a informação do 

processo do doente e cartas de transferência (médicas e de enfermagem) com objetivo de 

complementar toda a informação clínica relevante.  

A mudança para a maca da ambulância deverá efetuar-se com o doente monitorizado, uma 

vez que se atribui a estas fases períodos críticos para o doente. Não se registando alterações, 

estão reunidas as condições para substituir a monitorização do hospital de origem pela da 

ambulância, procedendo à acomodação do doente, à otimização da permeabilidade dos 

acessos venosos, à fixação redundante de tubos e linhas, e à verificação dos equipamentos. 

Por fim, e antes de iniciar a marcha, proceder-se-á à verificação final, efetuando uma nova 

avaliação pela mesma metodologia ABCDE (SPCI, 2008). 

Dependendo do score obtido na grelha de avaliação para transporte do doente crítico, referida 

no primeiro capítulo, o enfermeiro poderá realizar o transporte sem acompanhamento médico. 

Neste caso, o enfermeiro assume a responsabilidade do mesmo e zela pela segurança do 

doente através do domínio da vigilância, monitorização e gestão da deterioração clínica. Por 

conseguinte, o enfermeiro tem que tomar decisões que requerem experiência, julgamento e 

raciocínio clínico (Benner et al., 2011). 

Os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica são cuidados altamente 

qualificados, prestados de forma contínua à pessoa com uma ou mais funções vitais 

em risco imediato, como resposta às necessidades afectadas e permitindo manter as 

funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo 

em vista a sua recuperação total. Estes cuidados de enfermagem exigem 

observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada de 

dados, com os objectivos de conhecer continuamente a situação da pessoa alvo de 

cuidados, de prever e detectar precocemente as complicações, de assegurar uma 

intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil (Regulamento n.º 

124/2011, de 18 de fevereiro, p.8656). 

Neste sentido, as intervenções dos enfermeiros durante o transporte inter-hospitalar visam 

garantir, entre outros aspetos, a segurança do doente e prolongar os cuidados prestados na 

unidade de origem. Para tal, uma vasta gama de procedimentos são necessários de modo a 

assegurar a manutenção e/ou recuperação das funções vitais, bem como o bem-estar da 

vitima. Objetivam, ainda, a promoção da continuidade e da qualidade dos cuidados de 

enfermagem, através da transmissão de uma informação adequada, fundamentada e suportada 

em registos de enfermagem até ao momento em que o doente é recebido na unidade de 

referência (OE, 2007). Porém, tratando-se de um contexto propício à ocorrência de erros e 
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falhas de comunicação, como principais eventos adversos, foi criada uma ferramenta de apoio 

na transmissão de informação entre instituições e profissionais de saúde. A SBAR - que 

significa Situação (Situation), Antecedentes/ Histórico (Background), Avaliação 

(Assessement), Recomendação (Recomendation) - é uma estrutura que pressupõe assegurar 

uma comunicação eficaz e padronizada sobre o estado do doente, tratamento instituído e 

antecipação de eventos clínicos (Friesen, White & Byers, 2008).  

Relembra-se que o enfermeiro atua de acordo com os fundamentos da prestação e gestão de 

cuidados, utilizando como recurso o processo de enfermagem. Assim, diagnostica e prioriza 

os problemas identificados, procurando recolher e analisar os dados mais relevantes. Estes 

permitem estabelecer objetivos e um plano de cuidados fundamentado em parceria efetiva 

com a pessoa e a família. O enfermeiro concebe e operacionaliza um processo de gestão de 

cuidados estruturado, sistematizado e por prioridades (OE, 2018). 

Deste modo, o processo de enfermagem é primordial neste contexto, na medida em que se 

pode aplicar a múltiplas situações clínicas, cujas observações face às necessidades humanas 

da pessoa, fundamentam o processo de tomada de decisão (Garcia & Nóbrega, 2009). 

Contudo, a articulação do julgamento é desafiante pelas características singulares do cuidado 

à pessoa em situação crítica e ao contexto particular do transporte. As intervenções carecem 

de ser imediatas, altamente dependentes do contexto, e interpretáveis, principalmente, em 

função da história clínica, problemas, intervenções e respostas da pessoa em situação crítica 

(Benner et al., 2011).  

O papel do enfermeiro no transporte inter-hospitalar do doente crítico poder-se-á resumir ao 

domínio de competências proposto por Gonçalves (2016), o qual integra nove domínios: i) 

domínio da formação e experiência, ii) planeamento e organização, iii) trabalho de equipa e 

cooperação, iv) prestação de cuidados, v) promoção da segurança, vi) comunicação, vii) 

gestão de eventos críticos, viii) melhoria contínua da qualidade e ix) compromisso ético. 

Conclui-se, desta forma, que existe unanimidade e consenso face a estes domínios entre 

peritos, a tutela e uma das investigadoras que mais se focou no estudo desta temática, Patrícia 

Benner (2001). 

Da formação necessária para o acompanhamento da pessoa em situação crítica destaca-se a 

formação em SAV, de cariz obrigatório, e idealmente em técnicas avançadas de trauma 

destinadas a médicos e a enfermeiros (SPCI, 2008). A formação contínua, experiência clínica 
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e treino regular dos enfermeiros que acompanham e prestam cuidados à pessoa em situação 

crítica durante o transporte inter-hospitalar são fundamentais, e constituem recomendações 

consensuais emanadas pelas várias organizações nacionais e internacionais, que regulam a 

prática do transporte do doente crítico (AAGBI, 2009; ANZCA, 2015; SPCI, 2008). Por 

conseguinte, os enfermeiros que prestam cuidados neste âmbito carecem de experiência 

prática e de estruturas que permitam assegurar a sua formação contínua (Benner, 2001). A 

experiência e o treino conferem aos enfermeiros competências sólidas ao nível da perícia, 

nomeadamente na antecipação da deterioração clínica, mesmo antes da instalação de sinais 

evidentes de instabilidade (Benner et al., 2011). Assim sendo, a perícia do enfermeiro permite 

esta antecipação e contribui para a segurança do doente transportado. São, portanto, estes 

enfermeiros que deverão constituir as equipas especializadas no transporte do doente crítico 

culminando, inevitavelmente, num impacto favorável nesta tipologia de transportes (AAGBI, 

2009; ANZCA, 2015; SPCI, 2008). 

Deste modo, assumindo o transporte como uma séria questão de segurança para a pessoa em 

situação crítica e equipa tripulante, o enfermeiro, pelo desempenho preponderante que exerce 

no cuidar, necessita de se envolver na dinamização de políticas institucionais claras, 

padronizadas e consensuais (ENA, 2015). O conhecimento aprofundado, as competências 

especializadas e a experiência prática, fazem do enfermeiro um elemento fundamental na 

participação, promoção e desenvolvimento de estruturas, que fornecem uma orientação e 

suporte adequados, para uma melhoria contínua da qualidade do transporte inter-hospitalar. 

Tendo em conta estas considerações e à luz da evidência científica atual, é legítimo afirmar 

que o enfermeiro deverá ter uma participação mais efetiva na tomada de decisão do transporte 

inter-hospitalar, integrando a equipa de decisão (F. Nunes, 2009; Sobreiro, 2017). 

Destaca-se que os protocolos devidamente estruturados, por parte das instituições que 

regulam o transporte inter-hospitalar, em colaboração interprofissional, fornecem autoridade e 

sustentam a tomada de decisão. Esta estrutura de consenso permite transferências rápidas, 

eficazes, com atrasos mínimos, reduzindo o impacto de transferências ineficazes (Newton & 

Fralic, 2015). Com base no anteriormente descrito, o enfermeiro poderá ser um dos 

profissionais de saúde com maior capacitação, para realizar o transporte inter-hospitalar. A 

este propósito, foram recentemente reconhecidas e aprovadas em regulamento pela OE 

(2018), as competências acrescidas e diferenciadas dos enfermeiros das ambulâncias de SIV, 

na intervenção de enfermagem ao cuidar a pessoa em situação crítica. Porém, estas 
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competências são distintas das competências dos enfermeiros de cuidados gerais, bem como 

das competências específicas do enfermeiro especialista. 

Em suma, pelo exposto, considera-se que os cuidados à pessoa em situação crítica constituem 

um dos maiores e mais complexos desafios no processo de cuidar em enfermagem. Os 

cuidados de enfermagem durante o transporte inter-hospitalar requerem do enfermeiro, 

integrado na equipa de saúde, uma gestão de cuidados assente em atitudes, habilidades, 

conhecimentos, experiência, comunicação eficaz, organização e planeamento, garantindo a 

sua qualidade e segurança do doente. Da literatura ressalta que o sucesso do transporte 

depende da antecipação e prevenção dos potenciais riscos e complicações encetados pelos 

enfermeiros através das suas intervenções fundamentadas e alicerçadas no julgamento clínico, 

na tomada de decisão, na experiência e prática dos cuidados à pessoa em situação crítica e que 

lhes confere a perícia.  

Após uma abordagem sobre a intervenção dos enfermeiros no cuidar a pessoa em situação 

crítica e a reflexão sobre os conhecimentos e competências mobilizados durante o transporte 

inter-hospitalar, importa conhecer e explorar as perspetivas atuais dos enfermeiros a prestar 

cuidados neste contexto, particularmente, em ambulâncias de SIV. No próximo capítulo, 

apresentar-se-á o desenvolvimento de todo o percurso metodológico para obtenção dos 

resultados deste estudo. 
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PARTE II 

ESTUDO EMPÍRICO 
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1. METODOLOGIA 

A investigação científica é um processo de aquisição de conhecimentos sistemático e 

rigoroso, que consiste em examinar fenómenos com o objetivo de responder a questões que se 

pretendem aprofundar. É indispensável para o avanço das disciplinas porque, só através da 

mesma, novos conhecimentos são adquiridos, contribuindo para a evolução e reconhecimento 

enquanto profissões (Fortin, Côté & Filion, 2009).  

De acordo com Fortin et al. (2009), é no decorrer da fase metodológica que o investigador 

define os métodos adequados ao problema de investigação para obter resultados fiáveis e 

considerados de qualidade pela comunidade científica. Neste capítulo, pretende-se descrever o 

caminho metodológico percorrido neste estudo, isto é, o tipo de estudo e respetivos objetivos, 

seguindo-se a questão de investigação, o contexto do estudo, os participantes, o instrumento 

de recolha de dados utilizado, tratamento e análise dos dados e, por fim, os procedimentos 

formais e éticos considerados importantes neste estudo.  

1.1. Tipo de estudo  

A proximidade da investigadora com a temática em estudo levou a investigar “Quais são as 

perspetivas dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar nas ambulâncias de Suporte 

Imediato de Vida?” com o objetivo de: i) explorar a perspetiva dos enfermeiros sobre o 

transporte inter-hospitalar em ambulâncias de SIV; e ii) descrever a perspetiva dos 

enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em ambulâncias de SIV. Para dar resposta a 

estes objetivos gerais, definiram-se como objetivos específicos: i) conhecer a perceção dos 

enfermeiros sobre a realidade do transporte no contexto do estudo; ii) conhecer as 

dificuldades e preocupações dos enfermeiros durante o transporte inter-hospitalar; iii) 

conhecer os sentimentos e emoções dos enfermeiros associados ao transporte inter-hospitalar; 

iv) identificar as estratégias que os enfermeiros desenvolvem na gestão do transporte inter-

hospitalar; e v) identificar oportunidades de melhoria para o transporte inter-hospitalar. 

Neste sentido, optou-se por uma metodologia com pressupostos qualitativos e por um estudo 

de carácter exploratório e descritivo. No âmbito da enfermagem, a investigação qualitativa 

constitui uma modalidade frequentemente utilizada, na medida em que aborda os significados, 
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os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e as atitudes. Minayo, Deslandes e Gomes 

(2007) consideram-na como um conjunto de fenómenos que fazem parte da realidade social. 

De igual modo, Fortin et al. (2009) destacam que as crenças ligadas à investigação qualitativa 

têm em consideração a globalidade dos seres humanos, particularmente a sua experiência de 

vida e o contexto em que se situam as suas relações com o meio. Amado (2017) afirma, 

igualmente, que a investigação qualitativa consiste numa investigação sistemática e 

sustentada, que objetiva junto dos sujeitos obter a informação e compreensão do sentido de 

comportamentos, emoções, formas de ser, de estar e de pensar face ao objeto de estudo e 

tendo em conta o contexto. Assim, a investigação qualitativa possibilita observar, descrever, 

interpretar o meio e o fenómeno tal como se apresentam. Neste tipo de abordagem, o 

investigador preocupa-se com a compreensão do fenómeno conforme o sentido que os 

participantes lhe atribuem (Fortin et al., 2009). De acordo com Sampieri, Collado e Lucio 

(2006), a perspetiva qualitativa é utilizada, em geral, para descobrir e refinar as questões da 

pesquisa e procura, principalmente, a dispersão e a expansão dos dados, ao invés de delimitar 

a informação. Como ponto de partida, possui a realidade que há a descobrir, usando uma 

linguagem natural, construída pelos próprios participantes e procura compreender o contexto 

social ou o ponto de vista de cada um. De igual modo, baseia-se em métodos de recolha de 

dados sem medição numérica, como as descrições e as observações. 

Relativamente ao estudo exploratório-descritivo, Sampieri et al. (2006) definem que este é 

usado quando o objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa pouco estudado, no 

qual se tem dúvidas ou não foi abordado previamente. Neste sentido, permite ao investigador 

familiarizar-se com fenómenos relativamente desconhecidos ou pouco conhecidos, de acordo 

com a descrição efetuada pelos participantes. De igual modo, Fortin et al. (2009) caracterizam 

o estudo exploratório-descritivo como aquele em que o investigador pretende explorar e 

descrever determinado fenómeno, quando possui poucos ou nenhuns conhecimentos sobre o 

mesmo. Os mesmos autores salientam que este pretende conhecer melhor um fenómeno sem 

realizar comparações, criar relações ou encontrar soluções para melhorar determinada 

situação.  

1.2. O contexto e os participantes do estudo 

O presente estudo realizou-se no contexto de uma ambulância de SIV integrada no SU de um 

hospital da região norte do país. De acordo com o plano de atividades de 2018, a 31 de 
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dezembro de 2017, o INEM dispunha de 39 ambulâncias de SIV, das quais 18 na região norte 

do país. Destas, a ambulância em que decorreu o presente estudo foi a que apresentou, em 

2017, um maior número de transportes inter-hospitalares (INEM, 2017).  

Num estudo de investigação, os participantes carecem ter a experiência do fenómeno a ser 

estudado e possuir um saber pertinente. É esperado que as pessoas selecionadas sejam capazes 

de testemunhar sobre a sua experiência e descrever o que interessa ao investigador, o que 

supõe uma motivação para participar e uma capacidade de se exprimir. Neste tipo de estudos, 

é de destacar mais a relevância do contributo que cada participante dará ao estudo do que 

propriamente o elevado número de participantes (Fortin et al., 2009).  

Deste modo, os participantes foram escolhidos de forma intencional, uma vez que as amostras 

intencionais “são muito úteis e empregam-se frequentemente nos estudos qualitativos (…) e 

porque a principal vantagem (…) está nos baixos custos de sua seleção” (Vilela, 2016, p.146). 

Por outro lado, a escolha dos participantes deverá assegurar uma relação próxima com a 

experiência que se pretende descrever e analisar. Para além da disponibilidade do 

entrevistado, Guerra (2006) defende a importância da sua capacidade de comunicar a 

experiência vivida de forma sucinta, não privilegiando a representatividade, mas a diversidade 

do fenómeno em estudo. Neste sentido, a escolha dos participantes teve como critério de 

inclusão a operacionalidade na área do objeto de estudo, isto é, necessitavam de ser 

enfermeiros que exerciam atividade em ambulâncias de SIV há pelo menos seis meses e que 

realizassem transportes inter-hospitalares.  

A população em estudo foi constituída pelos 10 enfermeiros que asseguravam o transporte 

inter-hospitalar, na ambulância de SIV da região norte do país, atuando na dependência direta 

do CODU (Portaria nº 260/2014, de 15 de dezembro). À medida que foram colhidos os dados, 

considerou-se atingida a saturação por repetição de informação e confirmação dos mesmos 

dados ao longo de um total de oito entrevistas (Streubert & Carpenter, 2011). Deste modo, os 

participantes resumiram-se a oito enfermeiros que, após a apresentação do projeto, se 

disponibilizaram a participar no estudo.  
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1.3. Instrumento de recolha de dados 

A investigação qualitativa busca compreender os contextos específicos, procurando perceber a 

justificação de alguns comportamentos, atitudes ou convicções, que não podem ser reduzidos 

apenas às questões quantitativas.  

Cada vez mais, existe uma grande variedade de técnicas metodológicas que abrange distintos 

objetivos: a observação, a entrevista não estruturada, semiestruturada e o questionário 

estruturado (Fortin et al., 2009). A entrevista é a técnica mais utilizada por se tratar de um 

processo de interação social entre o investigador e o participante, com a finalidade de obter 

informações adequadas ao tema. No presente estudo, optou-se pela entrevista semiestruturada, 

uma vez que “o investigador quer compreender a significação de um acontecimento ou 

fenómeno vivido pelos participantes” (Fortin et al., 2009, p.377) e permite ao entrevistado a 

possibilidade de exprimir os seus sentimentos e as suas opiniões sobre o tema em estudo 

(Fortin et al., 2009). Esta opção oferece ao investigador a liberdade de introduzir mais 

questões, além das estipuladas inicialmente, para esclarecer ideias ou obter informação mais 

concisa.  

A organização da entrevista é uma das etapas importantes da pesquisa que exige alguns 

cuidados (Fortin et al., 2009). Neste sentido, procedeu-se à construção do guião da entrevista 

que foi estruturado em duas partes. A primeira reporta à caracterização socioprofissional dos 

participantes e a segunda a questões abertas consideradas como linhas orientadoras, para que 

os participantes se pudessem exprimir livremente, manifestando a sua opinião e perspetiva em 

relação ao fenómeno em estudo. As questões foram desenvolvidas sob a forma de grandes 

temas definidos, a priori, após uma revisão da literatura da problemática em estudo (Guerra, 

2006) e tendo em conta os objetivos definidos.  

O pré-teste tem como finalidade aferir e validar o instrumento de recolha de dados (Fortin et 

al., 2009). Neste caso específico, este foi aplicado a um enfermeiro com dez anos de 

experiência profissional em ambulâncias de SIV, que realiza transporte inter-hospitalar e que 

não integrou o conjunto final de participantes. No final da entrevista, questionou-se o 

entrevistado com o objetivo de avaliar se as questões eram compreensíveis. Foi possível 

verificar que algumas suscitaram dúvidas, havendo necessidade de proceder à sua 

reformulação. Após uma primeira reformulação, foi novamente aplicado o pré-teste a um 
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enfermeiro especialista, constatando-se que o mesmo era compreensível, pelo que se validou 

o guião definitivo da entrevista (Apêndice A). 

Após marcação prévia, foram realizadas no total oito entrevistas entre janeiro e fevereiro de 

2018. Foi possibilitada, a cada participante, a escolha de um local calmo e da sua preferência 

para a realização das mesmas. As entrevistas decorreram, maioritariamente, na “base” da 

ambulância de SIV, integrada na urgência do hospital onde foi realizado este estudo. Tratou-

se de um espaço calmo, reservado e familiar a todos os participantes, o que proporcionou um 

ambiente confortável e informal e, ainda, possibilitou a fluência da comunicação. Em média, 

as entrevistas tiveram a duração de 20 minutos. O registo fidedigno e, se possível, ipsis 

litteris, é crucial para uma adequada compreensão do grupo e do fenómeno estudado, sendo, 

por isso, uma atividade que não deve ser negligenciada. Assim, após obtenção por escrito do 

consentimento informado, livre e esclarecido dos participantes, cada entrevista foi gravada em 

registo áudio e transcrita, na íntegra, pelo investigador. 

1.4. Tratamento e análise de dados 

A análise de conteúdo desenvolveu-se nos Estados Unidos, a partir do início do século XX e 

tem vindo a sofrer inúmeras conceções e ampliações. Atualmente, e de acordo com Bardin 

(2016), a análise de conteúdo é “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a „discursos‟ (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (p.11). Trata-se de uma técnica que permite explorar e 

confrontar a informação empírica obtida, permitindo ao investigador descrever o que lhe foi 

narrado e efetuar interrogações face ao objeto de estudo, interpretando-as com recurso ao 

quadro de referência (Guerra, 2006).  

Bardin (2016), salienta a importância do rigor na utilização da análise de conteúdo, na medida 

em que o rigor da objetividade e a riqueza da subjetividade são sólidos alicerces na 

interpretação. Esta técnica de análise permite evidenciar a presença ou a ausência de 

determinado fenómeno a partir da mensagem comunicada pelos participantes. Na perspetiva 

desta autora, a organização da análise de conteúdo apresenta três fases: i) a pré-análise; ii) a 

exploração do material; e iii) o tratamento dos resultados por inferência e interpretação dos 

dados colhidos. A fase de pré-análise consiste na organização dos dados que pretende 

sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo referencial teórico e estabelecer indicadores para 



 

46 

a interpretação das informações obtidas. Para tal, procedeu-se a uma leitura “flutuante” e 

exaustiva das entrevistas, no sentido de procurar incluir todo os elementos do corpus da 

análise. As primeiras impressões e orientações evidenciaram-se, tendo-se recolhido 

informações iniciais gerais consolidadas ao longo do processo de análise. De forma a reduzir 

os dados e a identificar o corpus central da análise, à medida que se analisava o conteúdo das 

entrevistas, foram criadas sinopses das mesmas, sintetizando o respetivo conteúdo. Desta 

forma, o investigador conseguiu com maior facilidade identificar a saturação dos dados 

através da leitura das entrevistas já obtidas (Guerra, 2006). 

Em seguida, na segunda fase, procedeu-se à exploração do material, que consistiu na 

aplicação de uma das técnicas mais utilizadas na análise de conteúdo que é a análise 

categorial. Previamente, foi necessário proceder à codificação, transformando-se todo o 

material em bruto em dados agregados. Para tal, foi necessário estabelecer regras precisas, 

com o objetivo de obter uma correta representação do conteúdo. Esta etapa envolveu a 

escolha das unidades de registo e a respetiva classificação em categorias. A unidade de registo 

é o segmento do conteúdo da mensagem a codificar, sendo que para melhor contextualizar e 

aumentar a sua significação recorreu-se ao uso da unidade de contexto. O mais relevante da 

mensagem converte-se em algo suscetível de descrever e analisar, definindo-se, assim, o 

universo (Bardin, 2016). Com o objetivo de apresentar de forma simplificada os dados em 

bruto, procedeu-se à categorização de acordo com Bardin (2016). A mesma compreendeu a 

operacionalização e desmembramento do corpus de análise em unidades, dando origem à 

definição de categorias e subcategorias, sendo as primeiras definidas como rubricas ou classes 

que reúnem um conjunto de elementos em função de características comuns. Neste sentido, 

para classificar os elementos em categorias, optou-se pelo critério semântico, isto é, os 

elementos foram agrupados pelo mesmo sentido, dando origem a categorias temáticas. A 

categorização resultou da classificação analógica e progressiva dos elementos, sendo 

intituladas no final das operações (Bardin, 2016). Portanto, da análise realizada resultaram 

quadros de referência que permitiram organizar os fragmentos de informação, proporcionando 

uma crescente organização lógica através de uma representação simplificada.  

Durante o processo de categorização procurou-se ter em consideração as qualidades definidas 

pela autora supramencionada e a seguir descritas:  

- Exclusão mútua – princípio que pressupõe que cada elemento é classificado numa única 

categoria; 
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- Homogeneidade – diretamente relacionado com o princípio anterior, o recurso ao mesmo 

critério e nível de análise foi salvaguardado; 

- Pertinência – as características dos elementos refletem, por si só, o tema da categoria, 

considerando-se o conteúdo adequado para posterior interpretação; 

 - Objetividade e fidelidade – todo o material da análise foi codificado e agregado através do 

mesmo critério, ou seja, através do sentido que representa; 

 - Produtividade - categorias produtivas permitem uma investigação rica em dados favoráveis 

à análise e interpretação de novos dados com contributos significativos à investigação.    

Na última fase da análise de conteúdo teve lugar uma “interpretação controlada” dos dados 

obtidos - a inferência. Mais especificamente, foram consolidados e validados os dados 

significativos que resultaram do processo de tratamento, colocando-os em evidência. Com 

recurso a uma abordagem indutiva e análise crítico-reflexiva, foram relacionados os dados 

obtidos com a fundamentação teórica desenvolvida na fase conceptual, decorrente da revisão 

da literatura (Bardin, 2016; Guerra, 2006). Por fim, privilegiou-se o enriquecimento do estudo 

através da análise e interpretação das diferentes fontes do quadro conceptual, conferindo ao 

estudo maior aproximação à realidade. 

1.5. Considerações éticas  

Toda a investigação científica é uma atividade humana revestida de grande sentido de 

responsabilidade ética, moral e legal. Os conceitos em estudo, o tratamento dos dados, os 

resultados obtidos e a sua divulgação contribuem para o avanço dos conhecimentos 

científicos, contudo, em contrapartida, poderão lesar os direitos fundamentais das pessoas. 

Todas as investigações constituem algum tipo de intrusão na vida pessoal dos indivíduos. 

Deste modo, as atividades do investigador têm de ter em atenção um conjunto de princípios 

éticos e deontológicos de forma a preservar o respeito pela dignidade humana (Fortin et al., 

2009).  

Para a realização deste estudo, particularmente no que diz respeito à efetivação das 

entrevistas, foi solicitada autorização formal por escrito ao conselho diretivo do INEM e ao 

conselho de administração do hospital da região norte do país onde foi efetuada a colheita de 

dados (Apêndices B e C).  
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Com o objetivo de cumprir integralmente todos os princípios éticos, os participantes foram 

devidamente informados sobre o tema, os objetivos e a finalidade do estudo. A sua 

participação foi precedida da respetiva autorização escrita, formal e individual, tendo sido 

para tal elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice D), de acordo 

com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo. Foi comunicado aos participantes 

a possibilidade de desistir a qualquer momento do estudo sem que isso lhe causasse dano ou 

sanção. O respeito pela vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais remete 

para o direito à intimidade, ao sigilo e à confidencialidade no decorrer do processo de 

investigação. Assim, os participantes foram elucidados sobre a salvaguarda destes aspetos. As 

entrevistas foram gravadas após respetiva autorização dos participantes (Apêndice E) e as 

gravações serão destruídas após a realização das provas públicas da dissertação de mestrado. 

Para manter a confidencialidade das informações prestadas pelos participantes, optou-se por 

codificar cada entrevista com a letra E, associando os números de 1 a 8 para identificar o 

entrevistado correspondente. 

Concluída a descrição do percurso metodológico, do método de análise de conteúdo e das 

questões éticas asseguradas, seguir-se-á no próximo capítulo a caracterização dos 

participantes, a apresentação e a discussão dos resultados obtidos com a realização das 

entrevistas. 
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2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Ao longo deste capítulo apresentar-se-á os resultados obtidos através da análise das 

entrevistas organizadas por temas. Segundo Sampieri et al. (2006), os temas do estudo são a 

base das conclusões que emergem da análise dos dados. A cada tema correspondem várias 

categorias que, por sua vez, integram subcategorias que reúnem as respetivas unidades de 

registo e/ou contexto. Cada categoria é apresentada na forma de tabela, cuja fonte é da autoria 

do investigador. Logo, não será colocada a fonte, uma vez que é resultado da análise de 

conteúdo das entrevistas.  

Com o objetivo de simplificar a leitura, compreensão e interpretação dos dados pelo leitor, 

optou-se pela sua apresentação e discussão de forma simultânea. Neste sentido, os resultados 

serão discutidos e analisados por áreas temáticas, sendo que cada categoria será analisada e 

interpretada específica e individualmente.  

No subcapítulo seguinte, procede-se a uma breve caracterização socioprofissional dos 

enfermeiros participantes, identificando os aspetos mais importantes. 

2.1. Caracterização socioprofissional dos participantes 

Para elaboração da caraterização dos participantes, identificaram-se alguns atributos 

socioprofissionais, com base num conjunto de questões recolhidas através da entrevista. Neste 

estudo participaram 8 enfermeiros, sendo a maioria do sexo feminino (n=5). Esta evidência 

poderá dever-se ao facto da profissão de enfermagem surgir tradicional e predominantemente 

associada ao género feminino pelas representações sociais do cuidar (Silva, 1995). A idade 

dos participantes varia entre os 31 e os 43 anos, sendo a média de aproximadamente 35 anos, 

revelando-se, assim, um grupo jovem.  

Todos os participantes do estudo são licenciados em enfermagem. A experiência profissional 

como enfermeiro varia entre cinco a treze anos, pelo que se considera um grupo relativamente 

experiente. Porém, a experiência profissional em ambulância de SIV é variável. O menor 

tempo de exercício profissional corresponde a um ano e o maior a dez anos, perfazendo uma 

média superior a quatro anos. Assim, os participantes conhecem bem o contexto de trabalho e 

o fenómeno em estudo.  
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Relativamente à formação específica, sete dos oito enfermeiros realizaram formação 

complementar à formação adquirida na licenciatura e à ministrada pelo INEM para tripular as 

ambulâncias de SIV. Destes sete enfermeiros, cinco são especialistas em enfermagem médico-

cirúrgica, na vertente do doente crítico, e um especialista em saúde comunitária. Contudo, não 

obstante a especialização, quatro dos oito enfermeiros realizaram, adicionalmente, uma pós-

graduação na área da emergência e da traumatologia. Em suma, seis dos participantes são 

enfermeiros especialistas e metade têm formação pós-graduada na área do doente crítico. 

Considera-se, assim, que os enfermeiros sentem necessidade de se especializarem na área dos 

cuidados críticos, procurando enfrentar as exigências da sua prática profissional, com a 

finalidade de obter a excelência do exercício. Denota-se a sua preocupação constante em 

percecionarem a necessidade de competência, o aperfeiçoamento profissional e a atualização 

permanente dos seus conhecimentos, indispensáveis para a prestação de cuidados de 

qualidade. Resultados similares foram encontrados no estudo de Sobreiro (2017), que 

constatou a preocupação dos enfermeiros em adquirirem mais formação específica, mesmo 

tendo formação no transporte secundário do doente crítico. 

2.2. Transporte inter-hospitalar na perspetiva dos enfermeiros entrevistados 

O transporte inter-hospitalar de doentes críticos assume-se como essencial e reside num 

ambiente de cuidados complexo e rigoroso, para uma prestação de cuidados eficaz e contínua. 

Tal como referido por Graça, Silva, Correia e Martins (2017), o transporte inter-hospitalar 

carece de estudos complementares, de forma a adquirir informação válida que promova um 

novo rumo no conhecimento de enfermagem.  

A preocupação sobre o modo como se realiza este transporte levou à realização deste estudo, 

que pretende explorar as perceções dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em 

ambulâncias de SIV, com base nas oito entrevistas semiestruturadas realizadas. Evidenciam-

se cinco áreas temáticas: i) perspetiva dos enfermeiros sobre a evolução dos transportes 

hospitalares; ii) dificuldades e preocupações percecionadas pelos enfermeiros no transporte 

inter-hospitalar; iii) principais emoções e sentimentos percecionados pelos enfermeiros no 

transporte inter-hospitalar; iv) estratégias adotadas pelos enfermeiros para ultrapassar as 

dificuldades e gerir os sentimentos; e v) sugestões de melhoria do transporte inter-hospitalar. 
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Cada área temática é constituída por uma ou mais categorias, onze no total, que, por sua vez, 

integram as subcategorias correspondentes e esquematizadas na Tabela 1. Neste sentido, os 

discursos analisados permitiram compreender as preocupações dos enfermeiros, assim como a 

importância de uma intervenção especializada de enfermagem durante todo o transporte. 

Tabela 1. Áreas temáticas, categorias e subcategorias que emergem do estudo 

Áreas Temáticas Categorias Subcategorias 

I - Perspetiva dos enfer-

meiros sobre a evolução 

dos transportes inter-

hospitalares 

Fatores que levaram ao 

aumento do número de 

transportes inter-hospi-

talares 

- Gestão económica da unidade de origem 

- Gestão de recursos humanos da unidade de origem 

- Recurso inadequado da ambulância de SIV 

- Carência de especialidades na unidade de origem 

II - Dificuldades e preo-

cupações percecionadas 

pelos enfermeiros no 

transporte inter-hospitalar 

 

Dificuldades relaciona-

das com a decisão 

- Enviesamento do score 

- Não participação do enfermeiro na tomada de decisão 

- Decisão do médico regulador 

Dificuldades relaciona-

das com o planeamento  

 

- Falta de preparação e estabilização clínica do doente na unidade 

de origem 

- Tempo insuficiente para o planeamento adequado do transporte 

- Comprometimento do socorro pré-hospitalar  

- Conhecimentos e competências de enfermagem insuficientes 

Dificuldades relaciona-

das com a efetivação 

- Conhecimentos e competências médicas insuficientes 

- Decréscimo da qualidade de cuidados na efetivação 

- Preocupação relacionada com o agravamento da situação clínica 

do doente 

- Responsabilidade acrescida 

- Carga da ambulância SIV insuficiente 

- Ocorrência de eventuais acidentes 

III - Principais emoções 

e sentimentos percecio-

nados pelos enfermeiros 

no transporte inter-

hospitalar 

Emoções e sentimentos 

favoráveis à ação 

- Reconhecimento pessoal e profissional 

- Bem-estar/satisfação profissional 

Emoções e sentimentos 

inibidores de ação 

- Medo/Apreensão 

- Insegurança/Ansiedade/Preocupação/Impotência 

- Frustração/Revolta   

IV - Estratégias que os 

enfermeiros adotam para 

ultrapassar dificuldades e 

gerir sentimentos 

Estratégias que visam 

resolver o problema 

- Procura de formação/informação 

- Antecipação das necessidades e potenciais intercorrências 

- Reflexão sobre a prática 

- Experiência profissional 

- Respeito pelas normas 

Estratégias de coping 

sociais  

- Comunicação entre pares 

- Comunicação aos superiores/ registos 

- Sensibilização dos intervenientes 

- Coping ineficaz 

V - Sugestões de melho-

ria para o transporte 

inter-hospitalar  

Aumentar a prática 

formativa específica  

- Formação especializada da equipa médica 

- Formação especializada da equipa de enfermagem 

Decisão e planeamento 

em equipa/Cooperação  

- Revisão do score 

- Participação do enfermeiro no processo de tomada de decisão 

Transporte especializa-

do do doente crítico 

- Equipas especializadas para o transporte inter-hospitalar 

- Atualização do guia/Recomendações 
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2.2.1. Perspetiva dos enfermeiros sobre a evolução dos transportes inter- 

hospitalares 

Nos últimos anos, os transportes inter-hospitalares têm vindo a aumentar, constatação que foi 

confirmada por todos os participantes deste estudo. Já a AAGBI (2009) referia, nas guidelines 

de segurança, que as transferências inter-hospitalares ocorrem em grande número e tendem a 

ser cada vez mais frequentes. 

Quatro motivos para o aumento de transporte foram mencionados: i) gestão económica da 

unidade de origem; ii) gestão de recursos humanos da unidade de origem; iii) recurso 

inadequado da ambulância de SIV; e iv) carência de especialidades na unidade de origem 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Perspetiva dos enfermeiros sobre a evolução dos transportes inter-hospitalares 

A “gestão económica da unidade de origem” foi o principal fator apontado pelos 

participantes (n=8) para o aumento dos transportes. Nos discursos evidencia-se como razões 

justificativas a “… a poupança …” (E1), “… porque fica mais barato para o hospital …” 

(E4), “… o hospital pede a ambulância de SIV por um motivo económico…” (E2). Na 

verdade, o “… oportunismo por parte das entidades hospitalares que preferem adquirir ou 

requisitar uma ambulância de SIV em prol de gastarem dinheiro com o pedido de uma 

ambulância medicalizada” (E6) sintetiza bem esta ideia. 

O segundo fator considerado, de igual modo, como relevante para o aumento dos transportes 

inter-hospitalares foi a “gestão de recursos humanos da unidade de origem” (n=5), como se 

pode constatar pelos seguintes relatos:  

“… tentam pedir uma ambulância de SIV no sentido da equipa não ficar desfalcada…” 

(E2);  

“… não tem que disponibilizar um enfermeiro do serviço de urgência…” (E4);  

“… a falta de recursos humanos…” (E8).  

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Fatores que levaram 

ao aumento do 

número de 

transportes inter-

hospitalares 

Gestão económica da unidade de origem X X X X X X X X 

Gestão de recursos humanos da unidade 

de origem 
 X X X   X X 

Recurso inadequado da ambulância SIV X    X X   

Carência de especialidades na unidade de 

origem 
X  X      
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As narrativas demonstram a perceção generalizada de que a unidade de origem solícita a 

ambulância de SIV, tendo como principal critério uma melhor gestão de recursos financeiros 

e humanos. De facto, ao contratar os serviços alternativos para o transporte de doentes, as 

unidades de saúde têm de pagar esse serviço às entidades do SIEM que o providenciam. 

Simultaneamente, é disponibilizado uma equipa de transporte enfermeiro e/ou médico. Nesse 

sentido, se um doente, mesmo sem critério para acionamento, for transportado pela 

ambulância de SIV, a unidade hospitalar, por um lado, não necessita de efetuar o pagamento à 

entidade e, por outro, evita que um enfermeiro da urgência tenha que acompanhar o doente no 

transporte, impedindo que a equipa de enfermagem fique reduzida nessa unidade de cuidados. 

Esta perceção vai de encontro ao concluído pelo INEM no relatório de 2017 acerca da 

integração das VMER e das SIV. Dessas conclusões sobressai que 98% das administrações e 

direções dos serviços hospitalares, onde as SIV se encontram integradas, veem na integração 

um importante ganho de eficiência e eficácia no transporte de doentes críticos. Conclui, ainda, 

que com a integração dos meios de SIV foi criada uma fonte de financiamento para as 

unidades de saúde que, até então, suportavam todos os encargos, nomeadamente com a 

atividade do transporte inter-hospitalar. A este propósito, Mata (2014) destaca, no seu estudo, 

que os enfermeiros manifestaram dificuldades com o facto da equipa de enfermagem da 

unidade de origem ficar reduzida, pela necessidade de um elemento da equipa ter que 

assegurar o acompanhamento do transporte.  

O terceiro fator, “recurso inadequado da ambulância de SIV”, foi referido por três dos 

participantes que consideram que esta é utilizada de forma excessiva, como reflete a seguinte 

declaração “… é mais fácil utilizar o serviço de táxi…“ (E6). Na opinião destes participantes, 

“… o meio passou a estar disponível para a urgência, para a equipa da urgência utilizar…” 

(E1), e a integração terá contribuído para este fator “… pensam que a SIV como está 

integrada aqui neste hospital, é uma ambulância do hospital e que serve só para transportes 

secundários… ” (E5). Da perceção dos participantes ressalta que este fator está diretamente 

relacionado com a subcategoria anterior. Se o principal critério para a solicitação do 

transporte pela unidade de origem é a poupança de recursos financeiros e humanos, o recurso 

inadequado da ambulância de SIV poderá estar assim favorecido. 

O último fator referido por dois enfermeiros demonstra o aumento dos transportes pela 

“carência de especialidades na unidade de origem”. O entrevistado (E1) salienta que “…o 

hospital não tem as valências que deveria ter… as vias verdes aumentaram … e o 
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encaminhamento de doentes também…”. Acresce ainda a “… escassez de especialistas …” 

que também foi evidenciada pelo entrevistado (E3). 

Os principais fatores que levaram ao aumento dos transportes inter-hospitalares mencionados 

pelos participantes vão ao encontro aos referidos no estudo realizado por H. Lopes e Frias 

(2014) sobre eventos adversos no transporte secundário. Os autores afirmam que este tipo de 

transporte registou um crescimento progressivo e exponencial na última década, dado o 

desenvolvimento tecnológico e a constante reestruturação da rede de urgências, tornando-se 

cada vez mais necessário e frequente. Esta situação foi previamente antecipada e mencionada 

por F. Nunes (2009). Com as constantes modificações da rede de urgências, assistiu-se ao 

encerramento de várias unidades de saúde e, consequentemente, a perda de valências e 

especialidades médico-cirúrgicas. Associada a esta realidade, aumentaram as necessidades de 

encaminhamento dos doentes para as especialidades que deixaram de existir na unidade de 

saúde de origem. Logo, assiste-se a um aumento significativo de transporte de doentes, que se 

traduz no aumento de despesas com a contratação destes serviços que devem ser assegurados 

pela unidade de origem.  

De igual modo, Lacerda et al. (2008) referiram que a falta de recursos humanos e materiais no 

hospital de origem, bem como a realização de exames complementares de diagnóstico 

constituem os principais motivos para a transferência do doente crítico entre unidades 

hospitalares.  

O principal motivo para a transferência inter-hospitalar de um doente crítico é a 

inexistência de recursos humanos e/ou técnicos no hospital de origem para tratar ou 

dar continuidade ao tratamento iniciado, ou para a realização de exames 

complementares não disponíveis na instituição onde o doente se encontra internado 

(Martins & Martins, 2010, p.113). 

A este respeito, um estudo internacional realizado por Droogh et al. (2015) evidenciou que, 

com a concentração centralizada das especialidades médico-cirúrgicas, tal como acontece em 

Portugal, aumentaria certamente o número de transportes inter-hospitalares. 

2.2.2. Dificuldades e preocupações percecionadas pelos enfermeiros no 

transporte inter-hospitalar 

As experiências durante o transporte inter-hospitalar podem ser revestidas de variados 

condicionalismos e significados. Esta área temática constitui um dos principais motivos para a 
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realização deste estudo. Os relatos demonstraram que os enfermeiros experienciam 

dificuldades e preocupações na operacionalização do transporte secundário na ambulância de 

SIV e que se relacionam com as três fases do transporte inter-hospitalar: i) dificuldades 

relacionadas com a tomada de decisão do próprio transporte; ii) dificuldades relacionadas com 

o planeamento do transporte; e iii) dificuldades relacionadas com a efetivação do transporte.  

Na fase de decisão relacionada com o transporte surgem essencialmente três dificuldades: i) 

enviesamento do score; ii) não participação do enfermeiro na tomada de decisão; e iii) decisão 

do médico regulador (Tabela 3).  

Tabela 3. Dificuldades e preocupações dos enfermeiros relacionadas com a decisão 

O “enviesamento do score” foi unanimemente mencionado por todos os enfermeiros 

entrevistados. Esta dificuldade percecionada durante o transporte pode ser de algum modo 

inquietante. Pelas declarações, os critérios que definem os recursos adequados a cada situação 

específica sofrem enviesamentos por parte dos médicos a quem compete a decisão. Estes 

profissionais “… acabam por aldrabar ou criar variantes para que seja aceitável fazer o 

transporte …“ (E1). O entrevistado E5 também salienta que “… muitas vezes os scores são 

aldrabados…“ (E5). Na verdade, o que acontece é que “… toma-se decisões de acionar a SIV 

erradamente, há alteração completa dos critérios de acionamento…“ (E6).  

Na opinião de todos os entrevistados, facilmente se consegue perceber que existe 

incumprimento dos critérios definidos na grelha de avaliação para o transporte secundário. Se, 

por um lado, esses desvios poderão ser considerados intencionais pela gestão financeira da 

administração do hospital de origem, por outro, também a subjetividade dos critérios e/ou 

alguma ambiguidade na sua interpretação poderão propiciar esses desvios. Já Machado (2010) 

afirmava que a equipa médica não cumpre o determinado pelos algoritmos que auxiliam no 

processo de tomada de decisão e que definem quais os recursos humanos necessários para o 

acompanhamento do doente. Igualmente, Tavares (2012) concluiu, no seu estudo, que 

subsistem lacunas no processo de decisão das transferências inter-hospitalares. 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Dificuldades e preocupações 

relacionadas com a decisão 

Enviesamento do score  X X X X X X X X 

Não participação na tomada de 

decisão 
 X X  X X  

 

Decisão do médico regulador   X X X  X  
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Adicionalmente, a “não participação no processo de decisão” é algo que perturba quatro dos 

entrevistados “… enquanto enfermeiros não participamos na tomada de decisão … a decisão 

é médica exclusivamente e acho que não deveria ser assim…” (E2). Esta situação é vista 

como um obstáculo: “… o médico é que toma a decisão, às vezes começa logo aí o 

problema…“ (E5). Os enfermeiros consideram que deveriam integrar o processo de decisão, 

uma vez que fazem parte da equipa que acompanha o doente “… nós também devíamos fazer 

parte do processo de decisão…” (E3). Sobressai das suas declarações que, embora existam 

enviesamentos dos scores, não participar na tomada de decisão favorecerá, ainda mais, a 

alteração de critérios.  

O processo de tomada de decisão, segundo a SPCI (2008), é uma decisão médica e a última 

validação corresponde à subcategoria “decisão do médico regulador”, onde reside outra das 

dificuldades que quatro participantes relatam. Na ausência de critérios para o transporte, os 

enfermeiros acreditam na importância de comunicar ao médico regulador essa 

inconformidade, contudo, como declara o E3 “… não vou assumir que não vou transportar 

um doente quando entre um médico do serviço e o médico do CODU esse transporte já foi 

assumido…”. O principal problema surge quando os “…médicos da central não querem dizer 

não ao colega…” (E4). De facto, “ … o médico regulador do CODU, às vezes também não 

sabe dizer não ao colega…” e aceita a decisão inicial mesmo que o enfermeiro informe sobre 

os enviesamentos dos critérios. “…pronto está aceite, está aceite…” afirma o E7. 

O processo de decisão contempla o envolvimento da classe médica a dois níveis como já 

referido na primeira parte deste trabalho. Em primeira instância, surge, na unidade de origem, 

a necessidade de transporte. Neste sentido, o médico da unidade de origem formaliza o 

pedido, preenchendo a grelha de avaliação para transporte secundário (Anexo A). A 

subcategoria de “não participação na tomada de decisão” remete exatamente para esta fase 

do processo. Os enfermeiros entendem que a sua participação nesta fase de decisão poderia 

contribuir para minimizar os enviesamentos do score. Em segunda instância, o pedido com a 

respetiva grelha de avaliação terá de ser validada pelo médico regulador do CODU, que 

frequentemente não consegue perceber a veracidade dos factos e valida um transporte à 

partida sem critérios bem avaliados. Existem algumas dissonâncias que se explicam pela 

dificuldade dos enfermeiros informarem o CODU de que a pontuação da grelha efetuada 

pelos próprios enfermeiros não corresponde à realizada pelos médicos. Como complemento a 

esta análise, verifica-se que não foi encontrado qualquer estudo que abordasse esta realidade.  
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Na fase de planeamento do transporte surgem, de igual modo, dificuldades que foram 

agrupadas em quatro subcategorias (Tabela 4): i) falta de preparação e estabilização clínica do 

doente na unidade de origem; ii) tempo insuficiente para o planeamento adequado do 

transporte; iii) comprometimento do socorro pré-hospitalar; e iv) conhecimentos e 

competências insuficientes de enfermagem. 

Tabela 4. Dificuldades e preocupações dos enfermeiros relacionadas com o planeamento 

Das subcategorias que sobressaem dos achados em relação a esta área temática, a “falta de 

preparação e estabilização clínica do doente na unidade de origem” assume-se como uma 

das maiores dificuldades referidas por todos os enfermeiros do estudo. É praticamente 

unânime que “… o facto de o doente não estar devidamente estabilizado…“ (E1) constitui 

constrangimentos e, consequentemente, atrasos no planeamento. Na opinião do entrevistado 

E6, os enfermeiros são os “que têm de fazer praticamente o planeamento …, ou seja, não há 

planeamento nenhum.” Efetivamente, “… o planeamento [que existe] é o nosso…” (E3). 

Decorrente dos transtornos causados, alguns participantes revelam também que na unidade de 

origem “… muitas vezes querem é despachar o doente sem qualquer condição…” (E5). Estes 

discursos apontam para a inexistência de planeamento na unidade de cuidados de origem e 

que, na opinião dos entrevistados, é um contexto inaceitável.  

As narrativas salientam que “a única coisa que é planeada é garantir que é a SIV que vai 

fazer o transporte. Depois como se realiza? Isso logo se verá.” (E6). Estes excertos podem 

fazer pensar que o doente é colocado para um segundo plano. No estudo realizado por 

Almeida et al. (2012), sobressaem dos relatos a preparação insuficiente do doente, enquanto 

no de Martins e Martins (2010) aparecem certos condicionalismos, na medida em que os 

doentes são transportados sem estabilização prévia no hospital de origem.  

O doente crítico carece de cuidados rigorosos e de elevada qualidade durante a efetivação do 

transporte de forma a manter o nível de cuidados na unidade de origem. Todavia, o “tempo 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Dificuldades e 

preocupações 

relacionadas com 

o planeamento 

Falta de preparação e estabilização clínica do 

doente na unidade de origem 
X X X X X X X X 

Tempo insuficiente para o planeamento adequado 

do transporte 
 X X X   X X 

Comprometimento do socorro pré-hospitalar X    X X   

Conhecimentos e competências insuficientes de 

enfermagem 
X  X     
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insuficiente para um planeamento adequado” configura-se como uma das grandes 

dificuldades para poder conhecer a situação clínica do doente. Para os enfermeiros, o facto de 

terem apenas“… contacto com o doente no momento do transporte…“ (E1) constitui uma 

barreira e um problema, uma vez que desconhecem a situação clínica do doente, o que 

dificulta a sua intervenção e aumenta a sua ansiedade. A título de exemplo salienta-se os 

seguintes relatos: 

“… nem sequer fico muito a par da situação do doente … nem me consigo inteirar 

sobre a situação clínica…” (E2); 

“… não há tempo junto do doente para conhecer a realidade dele…” (E3); 

“… o grande problema é tomar conhecimento de um doente em poucos segundos…” 

(E6).  

Estas narrativas permitem afirmar que os enfermeiros precisam de mais tempo para um 

planeamento adequado, seja pela complexidade e potencial gravidade do doente, seja pela 

necessidade de registar e apreender toda a informação pertinente a transmitir na unidade de 

destino, perspetivando a qualidade dos cuidados. O planeamento e a organização do 

transporte, bem como o conhecimento da situação e da história clínica do doente são 

essenciais. Resultados similares foram explanados nos estudos de Gustafsson et al. (2010), 

Martins e Martins (2010) e Rodrigues e Martins (2012).  

A gestão do tempo é igualmente importante, uma vez que, em situações de emergência, o 

tempo é sempre considerado escasso. Uma intervenção mais precoce do enfermeiro na fase de 

decisão e de planeamento poderia ser um contributo para uma gestão mais eficaz do tempo. A 

presença da equipa de enfermagem é importante porque pode contribuir para a diminuição da 

incidência de eventos adversos (Almeida et al., 2012). Na verdade, o sentimento de 

participação pode ser promotor de resultados eficientes para os envolvidos no processo. Neste 

sentido, poder-se-á inferir que os enfermeiros deste estudo manifestam dificuldades no âmbito 

das suas intervenções. Estes estão conscientes que as mesmas necessitam de ser imediatas e 

decorrerem, principalmente, da história clínica, dos problemas, das intervenções e das 

respostas da pessoa em situação crítica (Benner et al., 2011). Gustafsson et al. (2010) 

verificaram, na sua investigação, que algumas dificuldades, tais como a falta de planeamento 

e o tempo insuficiente condicionaram o transporte e impediram o seu desenvolvimento 

conforme o preconizado nas recomendações.  
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É importante salientar que Mata (2014) apurou a relação entre as dificuldades sentidas no 

planeamento com a formação específica na área da pessoa em situação crítica e a experiência 

profissional. Assim, as dificuldades aumentavam com a existência de formação específica na 

área e diminuíam com o aumento da experiência profissional dos enfermeiros. Esta situação 

inesperada pode, eventualmente, explicar-se pelo enfermeiro que efetuou formação ter 

desenvolvido conhecimentos e competências que permitem uma reflexão crítica, ou seja, o 

enfermeiro poderá compreender e analisar as situações de incerteza e atribui-lhe um novo 

significado. Por outro lado, a experiência profissional associada à sistematização do 

planeamento permite uma identificação precoce das dificuldades e responder eficaz e 

eficientemente no suprimir das necessidades da pessoa em situação crítica. Neste sentido, com 

a experiência prática as dificuldades são, de algum modo, atenuadas e, por isso, menos 

referidas.  

Numa perspetiva de preocupação com aquela que é a missão da ambulância de SIV, no 

socorro às populações, emerge da análise das entrevistas a subcategoria “comprometimento 

do socorro pré-hospitalar” (n=3). A “… noção de que estamos a desperdiçar meios e 

competências retirando os meios diferenciados da rua, da população em geral…” (E1) foi 

mencionado e constitui uma inquietação para garantir uma prestação de cuidados de saúde 

diferenciados com qualidade. De facto, os enfermeiros afirmam que a realização do transporte 

sem critérios poderá comprometer o socorro primário no pré-hospitalar de eventuais vítimas. 

Os dois relatos que se seguem exemplificam essa situação:  

“… fazemos transportes desadequados e não críticos em que compromete o serviço 

pré-hospitalar … podemos estar a ser necessários na rua que é onde efetivamente 

fazemos a diferença…” (E6);  

“… estamos ocupados com esta situação e não podemos socorrer eventuais vítimas que 

possam surgir…” (E4).  

Por conseguinte, a missão da ambulância de SIV está, deste mesmo modo, comprometida “… 

a nossa ação primordial deveria ser pré-hospitalar … acabam por utilizar a SIV para todo e 

qualquer transporte…” (E2). O regulamento da atividade do transporte do doente crítico 

publicado no Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril, veio criar condições para uma 

resposta integrada e efetiva do transporte inter-hospitalar destes doentes. Para além da 

eficiência e equidade dos serviços, pretende assegurar, simultaneamente, que a 

disponibilidade das VMER não fique comprometida. Para isso, envolve-se a participação dos 
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recursos humanos dos estabelecimentos hospitalares. Pelo exposto, constata-se que em algum 

momento se verificou o comprometimento do socorro pré-hospitalar prestado pelas VMER, o 

que motivou a publicação deste despacho como medida de salvaguarda. Todavia, no caso das 

ambulâncias de SIV não houve, até ao momento, qualquer medida emanada pelas entidades 

reguladoras para salvaguardar o comprometimento do socorro.  

Deste modo, “ … por muito que se lute para ter conhecimentos para dar o melhor àquele 

doente, sentimo-nos inseguros…” (E2) e incapazes “…de responder a uma situação…” (E3). 

Estas dificuldades referidas pelos participantes deram origem à subcategoria “conhecimentos 

e competências insuficientes de enfermagem”. Com efeito, a afirmação “… sinto 

necessidade de ter mais formação sobre fármacos que são utilizados no doente crítico” (E4), 

espelha uma realidade de atuação específica. Na perspetiva dos enfermeiros, uma formação 

nesta área é de primordial importância, muito embora foram apenas dois entrevistados que 

frisaram esta questão. Relembra-se que a maioria dos enfermeiros (n=6) procurou obter 

formação especializada complementar à licenciatura. Os dados encontrados neste estudo 

poderão, eventualmente, ser comparáveis aos de Romanzini e Bock (2010), uma vez que 

asseguram que a formação pré-graduada não fornece os conhecimentos suficientes e 

específicos para atuar no pré-hospitalar. Igualmente, no estudo de Anjos, Oliveira e Rosa 

(2016), verificou-se que é imprescindível para uma prática especializada a aquisição de 

conhecimentos técnico-científicos. Das narrativas sobressai que o conhecimento adquirido na 

formação de base não é suficiente para os cuidados que exercem, estando assim implícita a 

preocupação de uma prática especializada pelo zelo de um conhecimento aprofundado no 

domínio específico do cuidar a pessoa em situação crítica. 

Em suma, a análise da categoria dificuldades e preocupações relacionadas com o 

planeamento, permite reconhecer que os enfermeiros assumem o planeamento do transporte 

como essencial e fundamental para providenciar um transporte seguro. No domínio das 

competências, destaca-se, a preocupação dos enfermeiros em agir orientados para a 

identificação e previsão de problemas (Benner, 2001). Conscientes desta premissa, os 

enfermeiros relatam que, na ausência dos cuidados necessários e não prestados pela unidade 

de origem, são eles próprios que exercem esses cuidados, assegurando da melhor forma 

possível um adequado planeamento e organização do transporte. O transporte seguro do 

doente crítico requer avaliação e otimização precisas do doente antes de se efetivar. É 

fundamental o planeamento adequado, potencializando como recurso uma comunicação 
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eficaz (ANZCA, 2015).  

Relativamente às dificuldades relacionadas com a efetivação do transporte destacam-se 

seis aspetos: i) decréscimo do nível de cuidados; ii) conhecimentos e competências médicas 

insuficientes; iii) preocupação relacionada com agravamento da condição clínica do doente; 

iv) responsabilidade acrescida; v) carga da ambulância de SIV insuficiente; e vi) ocorrência de 

acidentes (Tabela 5). 

Tabela 5. Dificuldades e preocupações dos enfermeiros relacionadas com a efetivação 

Quase todos os enfermeiros entrevistados (n=7) manifestam preocupação com o “decréscimo 

do nível de cuidados na efetivação”. Salienta-se o esforço de todos os envolvidos para que a 

qualidade dos cuidados seja mantida e não negligenciada. A seguinte afirmação é um exemplo 

desta apreensão dos participantes“… quando é um doente crítico … tenta-se que a norma seja 

cumprida e que os cuidados não sejam diminuídos de forma alguma, mas nem sempre é 

possível…” (E1). Os motivos apontados centram-se na falta de recursos humanos, 

nomeadamente a dos médicos especialistas, uma vez que “… quem faz emergência são os 

médicos de medicina interna e quem transfere os doentes de uma forma geral, 

maioritariamente em cerca de 80% dos casos, são os clínicos gerais…” (E7).  

Assim, “… às vezes, nem todas as medidas são tomadas …, mas o nível de cuidados nunca 

deveria baixar…” (E5). Os entrevistados têm a noção de que “…o nível de cuidados baixa 

drasticamente desde que o doente sai da sala de emergência…” (E8). Neste sentido, é 

consensual que a qualidade de cuidados diminui durante o transporte na ambulância de SIV, 

contrariando as recomendações emanadas pela SPCI (2008). De igual modo, Graça et al. 

(2017) verificaram, no estudo sobre acompanhamento no transporte inter-hospitalar, que os 

doentes transferidos com score de risco maior ou igual a sete, critério que exige o 

acompanhamento por um médico e um enfermeiro, foram em 42,3% dos casos transferidos 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Dificuldades 

relacionadas com 

a efetivação 

Decréscimo do nível de cuidados na efetivação X X X  X X X X 

Conhecimentos e competências médicas 

insuficientes 
 X X X X X X X 

Preocupação relacionada com agravamento da 

condição clínica do doente 
X X X X  X X  

Responsabilidade acrescida X X X  X X X  

Carga da ambulância de SIV insuficiente X X X X    X 

Ocorrência de acidentes  X     X  
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apenas sob cuidados do enfermeiro. Neste estudo, denota-se, de igual forma, um decréscimo 

do nível de cuidados face ao recomendado. 

Para sete dos oito participantes, os “conhecimentos e competências médicas insuficientes” é 

uma das dificuldades evidenciadas na efetivação, e relaciona-se com a subcategoria anterior. 

Segundo a SPCI (2008), o médico que acompanha o doente é o responsável pelas decisões 

efetuadas e cuidados prestados. Por conseguinte, são necessários conhecimentos e 

competências médicas avançadas que, na opinião dos enfermeiros participantes, são na 

maioria das situações insuficientes. Como anteriormente relatado, frequentemente, são os 

médicos de clínica geral que efetuam o transporte. Várias lacunas são enumeradas, 

nomeadamente a falta de uma formação em suporte avançado de vida ou a ausência de 

atualização“… nem o SAV têm atualizado…” (E2), ou, ainda, a inexperiência em 

desempenhar funções nestes cenários “… não têm experiência de SAV…” (E5). Estas 

ocorrências dificultam a sua intervenção em contexto de emergência/urgência, como é 

destacado na seguinte frase “… tenho a nítida sensação de que não estão preparados para 

uma situação de emergência…” (E4). 

A falta de preparação e de conhecimentos dos médicos traduzem insegurança para os 

enfermeiros. “… Como a maior parte das vezes sentimos que [os médicos] não têm 

capacidade de resposta, não nos sentimos seguros com o seu acompanhamento…” (E7), o 

que se traduz numa certa vulnerabilidade e fragilidade perante as situações porque os “… 

profissionais nem sempre estão preparados para irem connosco e transmite-nos alguma 

insegurança…” (E8).  

Pelas declarações, constata-se que a falta de formação e de preparação médica constituem 

manifestamente dificuldades percecionadas pelos enfermeiros na fase de efetivação do 

transporte. Estas circunstâncias contrariam o emanado nas recomendações da SPCI (2008), 

em que refere que o médico e o enfermeiro que tripulam ambulâncias do tipo C, na 

indisponibilidade da ambulância de SIV, devem ter experiência em manuseamento de 

equipamentos e reanimação. “No mínimo, a preparação da equipa deve incluir o suporte 

avançado de vida e, desejavelmente, o suporte avançado de trauma” (SPCI, 2008, p.11). Esta 

realidade foi identificada em 2008, pela SPCI, ao expor que “a prática corrente é o 

acompanhamento dos doentes pelos profissionais menos diferenciados, sem experiência no 

transporte, sem conhecimento do equipamento e não treinados para funcionarem em equipa” 

(p.25). Porém, passado dez anos após a publicação destas recomendações, verifica-se que, 
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ainda, subsistem entraves na sua adequação em todos os contextos. A existência de uma 

equipa institucional para o transporte do doente crítico, com formação e treino específico e 

regular, é novamente destacada. Noutros estudos tais como os de Romanzini e Bock (2010), 

os enfermeiros, nos seus depoimentos, também manifestaram dificuldades e inquietações face 

à preparação insuficiente do médico. 

A condição clínica do doente, relacionada diretamente com a instabilidade hemodinâmica, é 

uma preocupação constante durante o transporte. “Transportamos muitas vezes doentes 

instáveis, com risco de vida…” (E2). Na verdade, “… a descompensação hemodinâmica do 

doente…” (E7) pode surgir de forma inesperada. Daí que o medo de “… não conseguir fazer 

face às exigências do doente…” (E4) é uma inquietação continua. Verifica-se que esta 

preocupação ocorre em dois momentos distintos do transporte. Numa primeira fase, a 

instabilidade configura-se como dificuldade na fase do planeamento, quando os enfermeiros 

percebem que o doente, ainda, não está estabilizado. Neste contexto, a estabilização não foi, 

até aquele momento iniciada pela equipa médica da unidade de origem. Numa segunda fase, 

durante a efetivação, configura-se preocupante para o enfermeiro acompanhar um doente que, 

por si só, não é possível estabilizar por causa da sua patologia e/ou por se prever o seu 

agravamento durante o transporte. Frisa-se, uma vez mais, que estes receios revelam o 

conhecimento da baixa reserva fisiológica do doente crítico que pode culminar numa rápida 

deterioração clínica, bem como o conhecimento do risco associado ao transporte, verificando-

se assim, a capacidade de antecipação e prevenção de potenciais problemas, característica do 

enfermeiro perito (Benner et al., 2011). Almeida et al. (2012) salientam que existem 

alterações fisiológicas do doente crítico transportado que podem ter consequências a médio e 

longo prazo. Neste sentido, um planeamento adequado, uma equipa treinada e a utilização de 

equipamentos adequados garantem o sucesso de todo o processo, assim como permitirá evitar 

as complicações durante o transporte intra-hospitalar. 

Acresce a estas configurações, a subcategoria da “responsabilidade acrescida” (n=6). Das 

declarações dos enfermeiros surge a ideia de que: “…nos é incutida … uma responsabilidade 

profissional muito grande” (E2). Embora a SPCI (2008) descreva que o médico que 

acompanha o transporte é o responsável, os enfermeiros automaticamente assumem que são 

igualmente responsáveis pelo transporte a partir do momento em que abandonam a unidade 

hospitalar de origem. “… Basicamente aquilo que nós estamos a fazer é assumir um doente 

cuja responsabilidade é de um hospital…” (E3). Tal como o descrito nas recomendações para 
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o transporte do doente crítico da SPCI (2008), a equipa de transporte que acompanha o doente 

assume todas as responsabilidades técnicas e legais que só terminam após a passagem do 

doente no hospital de destino.  

O entrevistado E6 aborda uma questão importante que se relaciona com a dificuldade de 

assumir a responsabilidade pela equipa durante a efetivação do transporte “…muitas vezes 

vamos assumir responsabilidade durante uma hora … pede-se a ambulância medicalizada 

para passar a „batata quente‟…” (E6). Neste contexto, parece estar também subjacente o 

princípio do respeito ao cuidado na saúde ou na doença. Citando o artigo 83º do código 

deontológico do enfermeiro: “o Enfermeiro assume o dever de co-responsabilizar-se pelo 

atendimento do indivíduo em tempo útil, de forma a não haver atrasos no diagnóstico da 

doença e respetivo tratamento (Lei n.º 111/2009, de 16 de setembro, p.6548). A OE (2009) 

emanou um parecer, realçando que é da responsabilidade do enfermeiro assumir todo ato que 

pratica, assim como a decisão de proceder ao acompanhamento da pessoa no transporte inter-

hospitalar, salvaguardando os eventuais riscos e a segurança da pessoa no decurso do mesmo. 

A responsabilidade é evidenciada como principal fator de stresse nos enfermeiros que 

exercem cuidados ao doente crítico porque a pessoa alvo de cuidados está sob a dependência 

do profissional de saúde (Ferreira, 2014; Rodrigues & Martins, 2012).  

De igual modo, a “carga da ambulância de SIV insuficiente” foi considerada por cinco 

entrevistados como uma das dificuldades durante o transporte. Na sua opinião, a carga da 

ambulância não está preparada para o transporte inter-hospitalar, embora e, tal como indicam 

as recomendações, antes de efetivar o transporte, os enfermeiros verificam se possuem todo o 

material e equipamento necessário. “Temos que obrigatoriamente levar material do hospital 

para nos precavermos” (E8).  

Assim, importa averiguar “… se a carga da ambulância irá adequar-se a tudo o que o doente 

possa precisar …porque muitas das vezes não está adequadamente preparada e completa…” 

(E1). Neste estudo, os participantes afirmam a não existência de “… equipamentos (…), 

nomeadamente fármacos e mesmo material…” (E8), o que constitui um entrave grave no 

transporte. O facto da ambulância de SIV não possuir os fármacos necessários à estabilização 

hemodinâmica do doente crítico “… fármacos que são utilizados no doente crítico e não faz 

parte da nossa carga…” (E4) é outra das preocupações referidas. Do mesmo modo, o recurso 

a material desconhecido que não faz parte da ambulância, tais como “… maquinaria, 

nomeadamente bombas perfusoras do SU … ventiladores, equipamentos que não fazem parte 
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da SIV … materiais novos com os quais não lidamos todos os dias…” (E2) são considerados 

obstáculos para um transporte eficaz. O participante (E8) destaca, ainda, que “nós só temos 

uma seringa perfusora o que se torna insuficiente. Não temos uma bomba perfusora…”, o 

que condiciona o acompanhamento de qualidade do doente crítico. O estudo realizado por H. 

Lopes e Frias (2014) demonstra, de igual modo, estas perceções.  

Importa sublinhar que o participante (E3) alude “… que a disposição do médico na célula 

sanitária é uma posição em que é impossível manter a vigilância sobre o doente”. De facto, a 

disposição da equipa nos bancos não beneficia a avaliação e a vigilância do doente de forma 

contínua. A este propósito, Slattery e Silver (2009) destacam que as características das 

ambulâncias, a sua configuração e respetivos equipamentos não favorecem a prática de 

cuidados prestados ao doente crítico no que concerne ao espaço físico, bem como a garantia 

da segurança da equipa que acompanha o doente. Configuram-se, ainda, como dificuldades 

vivenciadas nas transferências, a possibilidade de avarias ou falha dos equipamentos, bem 

como ambulâncias desadequadas aos cuidados prestados (H. Lopes & Frias, 2014; Martins & 

Martins, 2010). 

No presente estudo, os enfermeiros revelam a necessidade de saber manusear equipamentos e 

gerir protocolos terapêuticos complexos. Esta preocupação vai ao encontro de uma das 

unidades de competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem em pessoa 

em situação crítica, designadamente na gestão e administração desses protocolos (OE, 2010). 

Logo, verifica-se que os enfermeiros das ambulâncias de SIV, sendo ou não detentores do 

título de especialista em enfermagem em pessoa em situação crítica, mobilizam atitudes e 

procedimentos considerados de competência clínica especializada neste contexto dos 

cuidados.  

Apenas dois enfermeiros abordam a preocupação com a “ocorrência de acidentes” durante o 

transporte, associada à segurança do doente e da equipa. “Há sempre riscos inerentes … uma 

preocupação quer para nós quer para o doente … há sempre aquele medo de ter um 

acidente…” (E2). Assim, constata-se que os enfermeiros estão conscientes dos riscos que 

correm. Estes acidentes carecem de serem equacionados antes de se efetivar o transporte, tal 

como é recomendado pela SPCI (2008). Martins e Martins (2010) também apresentam os 

mesmos resultados. 
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Em síntese, os relatos dos participantes revelam inúmeras dificuldades percecionadas durante 

o transporte do doente crítico. Embora, estas se verifiquem em todas as fases do transporte, as 

mais relatadas são as relacionadas com a efetivação, por ser um momento mais crítico. A 

melhoria contínua da qualidade de cuidados só poderá ser possível através de um processo 

eficiente e minucioso de identificação dos fatores determinantes no transporte. Aprimorar a 

comunicação, adequar os equipamentos utilizados, identificar e solucionar as intercorrências, 

minimizando os erros e aumentando a segurança, são formas de normalizar o transporte 

(Almeida et al., 2012) e de ter sucesso no mesmo. Cuidar, neste contexto, implica uma 

vigilância com empenho para prevenir problemas potenciais, mas, essencialmente, com 

responsabilidade profissional e compromisso ético e deontológico. As preocupações e 

dificuldades expostas pelos entrevistados revelam, ainda, a necessidade de cada profissional 

atuar, de forma autónoma e em equipa, com segurança tendo por base as evidências 

científicas. 

2.2.3. Emoções e sentimentos dos enfermeiros percecionados no transporte inter-

hospitalar 

O transporte da pessoa em situação crítica é um processo difícil que envolve inúmeras 

questões e do qual resultam dificuldades e preocupações, tal como se depreende dos relatos 

dos participantes. Estes constrangimentos são expressos através de determinados sentimentos 

e emoções. As emoções são atos irrefletidos que dão origem aos sentimentos que canalizam a 

mente, conduzindo ao desenvolvimento da aprendizagem, favorecendo o desempenho 

profissional (Xavier et al., 2014). Da análise das entrevistas, constata-se que os enfermeiros 

percecionam durante o transporte múltiplos sentimentos e emoções que se relacionam entre si. 

No sentido de facilitar a interpretação dos resultados, os achados foram agrupados, tal como 

definem Xavier et al. (2014), pelo sentido favorecedor, ou não, da ação e do desenvolvimento 

profissional. Assim, emergem dos dados duas categorias distintas da respetiva área temática: 

i) emoções e sentimentos favoráveis à ação; e ii) emoções e sentimentos inibidores de ação. 

Acrescenta-se que as emoções e os sentimentos favoráveis à ação são considerados positivos, 

por oposição às emoções e sentimentos não favoráveis à ação, que são percecionados como 

desagradáveis e não promotores de desenvolvimento da ação. 



Enquadramento Teórico 

 

67 

 

Da categoria das “emoções e sentimentos favoráveis à ação” ressalta dos relatos de seis 

entrevistados que sublinham o “reconhecimento pessoal e profissional”, e de quatro o “bem-

estar e a satisfação profissional” (Tabela 6). 

Tabela 6. Emoções e sentimentos favoráveis à ação 

Palavras tais como desafio, enriquecimento e autoconfiança são parte integrante dos relatos. 

Os participantes consideram que os transportes inter-hospitalares que realizam “são 

desafiadores e enriquecedores a nível profissional … há o reconhecimento que os elementos 

que fazem SIV têm um know-how, um à vontade maior no transporte…” (E1). O 

reconhecimento dos outros profissionais de saúde torna-se importante. O entrevistado (E8) 

aponta o reconhecimento da equipa médica, “… A nossa valorização profissional…porque 

enriquecemos imenso … a equipa médica reconhece essa nossa diferenciação…” mas, no 

geral, subentende-se que existe também um reconhecimento da sociedade.  

Para além disso, perdura um autorreconhecimento das próprias capacidades e competências 

profissionais por considerarem que, em muitas situações, os enfermeiros podem fazer a 

diferença. A valorização e o reconhecimento parecem estar em sintonia durante o transporte. 

A prestação de cuidados à pessoa em situação crítica é evidenciada como uma fonte de 

valorização pessoal e profissional, portanto, à semelhança deste estudo, enriquecedora e 

favorecedora do desenvolvimento pessoal e profissional (Oliveira 2011; Oliveira & Martins 

2013; Rodrigues & Martins, 2012).  

Pelo exposto, reforça-se que os enfermeiros sentem-se valorizados e reconhecidos pela 

diferenciação dos cuidados que prestam. A satisfação profissional associa-se ao bem-estar e à 

diferença pelo desenvolvimento de competências. “É mais uma satisfação, um bem-estar 

profissional … sentimos que estamos a fazer a diferença…” (E7), “… há uma satisfação 

pessoal de podermos ser nós a fazer a diferença…” (E6). Contudo, a satisfação manifesta-se, 

ainda, através de sentimentos como o orgulho, autoconfiança e o autorreconhecimento de 

capacidades como se pode visualizar nas seguintes afirmações: 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Emoções e sentimentos 

favoráveis à ação 

Reconhecimento pessoal e profissional  X X   X X X X 

Bem-estar/Satisfação profissional X X   X X   
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“… haver autoconfiança, determinação porque há sempre tomadas de decisão que têm 

que ser feitas na hora…” (E2); 

 “… sinto orgulho se o doente chegar ao destino da melhor maneira … ganho 

autoconfiança…” (E5).  

Naturalmente, a satisfação nasce pelo facto do transporte se ter desenvolvido com êxito e pelo 

estado clínico do doente não ter sofrido agravamento. Estas perceções são também referidas 

no estudo de Rodrigues e Martins (2012), mais particularmente, a consciência de que o seu 

trabalho obteve resultados contribui para essa satisfação. Associado ao sucesso das suas 

intervenções e alicerçadas na experiência que adquirem neste contexto, os entrevistados 

consideram que estão favorecidas a autoconfiança e determinação necessárias, para se 

manterem despertos e atentos em situações futuras. Estes participantes estão convictos de que 

serão capazes de enfrentar qualquer situação, “… temos plena noção de que somos capazes 

caso alguma situação crítica se aproxime de enfrentá-la…” (E6). Relembra-se que o desafio 

profissional constante propicia a atenção e o foco, favorecendo a tomada de decisão 

fundamentada. A este propósito, também no estudo de Oliveira (2011), os enfermeiros que 

exercem funções em ambulância de SIV manifestaram satisfação profissional relacionada 

com o sucesso das suas intervenções.  

Não obstante os sentimentos positivos, os enfermeiros expõem igualmente sentimentos 

negativos durante o transporte inter-hospitalar, surgindo como “sentimentos inibidores de 

ação” (Tabela 7) e que se exteriorizam por: i) medo e apreensão; ii) insegurança/ansiedade/ 

preocupação/impotência; e iii) frustração/revolta.  

Tabela 7. Emoções e sentimentos inibidores de ação 

Medo e apreensão foram realçados por seis entrevistados, apontando que logo na fase inicial 

do transporte “… surge o medo e apreensão, porque na maioria das vezes não conheço bem o 

doente…” (E1). Estes dois sentimentos aparecem quase sempre associados e relacionados 

entre si pela situação crítica apresentada pelo doente “…lidamos diariamente com doentes 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Emoções e 

sentimentos 

inibidores de ação 

Medo e apreensão X X X  X X  X 

Insegurança/ansiedade/preocupação/ impotência  X   X X X X 

Frustração/revolta X  X X    X 



Enquadramento Teórico 

 

69 

 

críticos, instáveis…” (E2), pela eventualidade do insucesso das intervenções “… medo que 

alguma coisa corra mal…” (E5) ou pela necessidade de apoio “…medo que aconteça alguma 

coisa e eu precise de auxílio…” (E8).  

Constata-se, assim, que o medo está dependente de diferentes circunstâncias e variáveis. De 

facto, para uns, o medo estará relacionado com a possibilidade de necessitarem de apoio que, 

muitas vezes, o médico não poderá prestar por lacunas formativas, para outros, o medo está 

ligado à morte do doente, associado à instabilidade hemodinâmica em que se encontra e pela 

patologia. O medo do desconhecido e da própria segurança do doente e da equipa também 

estão bem presentes. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Oliveira (2011), onde 

os enfermeiros relatam o medo associado ao imprevisto e ao receio de falhar. 

Porém, a experiência profissional ajuda a atenuar esse sentimento, como podemos visualizar 

no excerto do entrevistado (E6) “… o medo agora é muito menor…”. Contudo, não 

desaparece na sua totalidade, pelas situações de urgência e emergência que exigem do 

enfermeiro uma resposta sempre adequada e em tempo útil. 

Dentro da categoria dos “sentimentos inibidores de ação”, sobressai, ainda, sentimentos 

como insegurança, ansiedade, preocupação e impotência. Para alguns enfermeiros, “… aquilo 

que mais predomina é a preocupação porque, muitas vezes, estamos a fazer transportes 

desnecessários…” (E6). Para outros, a ansiedade predomina e pode ameaçar o seu 

desempenho “… sinto ansiedade por vezes…” (E5). A complexidade do contexto de trabalho 

implica um questionamento constante, daí que a insegurança relacionada com as intervenções 

realizadas está, frequentemente, presente. “…Quando terminamos um transporte secundário 

acaba por haver um certo receio, uma certa insegurança relativamente ao que foi feito” (E2). 

A impotência perante os riscos que correm, bem como o doente crítico, configura-se na noção 

de que, em muitas situações, não conseguem dar resposta “… sentimo-nos impotentes porque 

sabemos que levamos doentes com situações que não temos como dar resposta” (E7). Por 

conseguinte, surgem sentimentos menos agradáveis na gestão emocional das situações 

descritas pelos participantes “… lidamos com sentimentos e emoções que não são fáceis de 

gerir…” (E2). Destas declarações, destaca-se a relevância da competência emocional do 

enfermeiro para fazer frente às situações ligadas ao contexto. Também no estudo realizado 

por Ferreira (2014), os enfermeiros vivenciam o sentimento de insegurança perante as 

situações. 
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A frustração e revolta foram outros sentimentos considerados como negativos “… algumas 

vezes sinto revolta, outras vezes frustração…” (E3). Por um lado, é evidente que estes 

sentimentos se justificam pela incapacidade de prestar os cuidados imprescindíveis ao doente 

crítico e que visem a estabilização das suas funções vitais. Assim, torna-se “… frustrante … 

porque não conseguimos estabilizá-lo…” (E1), e “… sinto-me revoltada … e frustrada 

porque não consigo fornecer ao doente aquilo que ele precisa…” (E4). Por outro lado, a 

revolta também se manifesta pelo recurso inadequado da ambulância de SIV, aspeto já 

analisado anteriormente. O envio injustificado da ambulância, quando existem outros recursos 

alternativos, converte-se numa situação injustificável para os entrevistados. Os excertos que 

se seguem são exemplos deste facto:  

 “… revolta é que há situações em que o transporte não é justificado pelo meio SIV e 

podia ser feito por uma ambulância normal dos bombeiros… ” (E4); 

“… estamos a fazer transportes que não se justificam, a frustração tem a ver com 

isso!” (E8). 

Resultados similares emergiram no estudo de Oliveira (2011), em que os enfermeiros relatam 

sentimentos como o medo, receio, stresse, ansiedade, frustração e impotência, resultado da 

vivência de experiências negativas marcantes como o insucesso das intervenções. Na mesma 

ótica, os participantes no estudo efetuado por Rodrigues e Martins (2012) experienciam 

durante o transporte sentimentos desagradáveis, tais como: ansiedade, apreensão, insegurança, 

impotência, relacionados com determinados fatores, exempli gratia a incapacidade de resposta 

a determinadas situações de emergência por falta de recursos humanos ou de formação 

específica. Estes fatores já foram analisados no decorrer deste estudo. Os sentimentos 

negativos foram os mais reportados e, de forma geral, estão associados à possibilidade de 

falhar ou de imprevisibilidade das situações (Ferreira, 2014). 

2.2.4. Estratégias que os enfermeiros utilizam para ultrapassar dificuldades e 

gerir sentimentos relacionados com o transporte inter-hospitalar 

Tal como descrito anteriormente, o ambiente dos cuidados prestados à pessoa em situação 

crítica é complexo, exigente e decorre em circunstâncias pouco favoráveis, podendo, por isso, 

ser considerado altamente indutor de situações de stresse. Neste sentido, surgem mecanismos 

de resposta como estratégias para minimizar, ultrapassar ou até aceitar situações que o 
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indivíduo considere não dispor de recursos para as gerir (Lazarus & Folkman, 1984). O 

coping centrado no problema implica uma resposta comportamental e surge quando o 

indivíduo considera ter recursos para controlar e gerir os acontecimentos indutores de stresse, 

perspetivando a resolução do problema. Todavia, o coping centrado nas emoções pressupõe 

uma resposta cognitiva e emerge quando o indivíduo considera não ter recursos para enfrentar 

o problema, portanto, não é favorável à mudança da situação e visa regular a resposta 

emocional (Lazarus & Folkman, 1984).  

Das entrevistas, sobressaem duas grandes categorias denominadas de “estratégias sociais”, 

dentro das quais se poderão incluir as estratégias focadas nas emoções, descritas 

anteriormente, e a categoria das “estratégias que visam resolver o problema”, por 

englobarem as estratégias para resolução direta do problema (Tabela 8).  

Tabela 8. Estratégias que visam resolver o problema 

Tal como descrito anteriormente, conhecimentos insuficientes constituem uma dificuldade 

nos cuidados prestados durante o transporte da pessoa em situação crítica. Neste sentido, 

constata-se, nas declarações dos participantes, que a estratégia de “procura de formação/ 

informação/treino” são uma das medidas encetadas por seis enfermeiros para resolver o 

problema. Exemplo são as declarações “… vou sempre tentando ir em busca de mais 

formação“ (E2); “… tentando pesquisar por iniciativa própria … ter mais formação…“ (E4). 

Os enfermeiros entrevistados consideram a formação determinante para enfrentar as 

dificuldades e preocupações que ocorrem no decurso do transporte inter-hospitalar, 

desenvolvendo ações no sentido de obter mais formação complementar à formação formal, 

porque na sua perspetiva compete ao enfermeiro“…arranjar formação, buscar conhecimento, 

aprender muito e muito rápido…“ (E3).  

O entrevistado E6 considera que “… para sermos capazes [cuidar do doente no transporte] 

temos que buscar constantemente formação e informação…”. A formação que necessitam 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Estratégias que 

visam resolver 

o problema  

 

Procura de formação/informação/treino  X X X X X X  

Antecipação das necessidades e potenciais 

intercorrências 
X X  X   X  

Reflexão sobre a prática  X X  X   X 

Experiência X X    X X  

Respeito pelas normas X        
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carece de ser específica na área do doente crítico como se pode visualizar nas seguintes 

afirmações:“… ter mais formação acerca da pessoa em situação crítica…” (E5) ou “…só 

adquirindo conhecimentos e competências na área…” (E7). Contudo, a formação não pode 

centrar-se, apenas, na aquisição de conhecimentos teóricos, mas tem de ser complementada 

com a componente prática. Por isso, “… o treino também é muito importante nesta área…” 

(E2).  

Se anteriormente reconhecem que os conhecimentos adquiridos com a formação de base não 

são suficientes, naturalmente o investimento dos enfermeiros focaliza-se, sobretudo, em 

adquirir formação complementar à formação pré-graduada. Nesta subcategoria, verifica-se a 

relevância da formação contínua, prática e específica na área de cuidados críticos. O treino 

associado à formação especializada é, sem dúvida, uma mais-valia (F. Nunes, 2009; SPCI, 

2008). Está, assim, subjacente o contributo da formação contínua na prática profissional e o 

compromisso pela procura da evolução, progressão e atualização constantes, objetivando a 

melhoria e excelência dos cuidados prestados ao doente, à família e à comunidade. As 

conclusões do estudo de Anjos et al. (2016) enfatizam, igualmente, a importância da educação 

permanente na prática de enfermagem na emergência pré-hospitalar.  

De igual modo, Martins e Martins (2012) e Sevensson e Fridlund (2008), nas suas pesquisas, 

destacaram a importância da formação como estratégia, favorecendo a autoconfiança, e uma 

prática mais segura. Nesse sentido, os enfermeiros desenvolvem formas de compensar a 

lacuna formativa recorrendo a formação complementar e contínua (Romanzini & Bock, 

2010). Constata-se que os enfermeiros pretendem obter, e julgam imprescindível, um domínio 

de competências especializadas na sua prática profissional. Por esta razão, almejam obter um 

conhecimento como perito como forma de conhecimento competente, reconhecido 

recentemente como competência acrescida diferenciada, ou seja, conhecimentos, atitudes 

associados à experiência prática e treino (Regulamento n.º 226/2018, de 16 de abril).  

Surge, ainda, na categoria das “estratégias que visam resolver o problema”, ações que 

permitem a “antecipação das necessidades e potenciais intercorrências” (n=4). Através de 

planeamento eficiente “…conseguimos antever as dificuldades e evitar que elas 

aconteçam…” (E7) porque equacionar os riscos e intercorrências é, sem dúvida, essencial. Os 

enfermeiros questionam esse facto:“…porque não equacionamos devidamente os riscos 

associados ao transporte?” (E4). Na sua perspetiva, planear cuidados antecipatórios “… 

prevendo aquilo que poderei fazer ao doente…” (E2), é fundamental para ultrapassar os 
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problemas. O entrevistado E1 sublinha que “… o importante no início do transporte é tentar 

perceber o que aquele doente irá precisar … há coisas básicas, simples que poderiam ser 

feitas antes de iniciar o transporte, para termos a garantia de que aquele doente não vai 

descompensar … temos que fazer uma gestão daquilo que é aceitável para o doente e prever 

os riscos que podemos correr durante o transporte…”.  

As narrativas demonstram a preocupação dos enfermeiros em antecipar as necessidades do 

doente e potenciais intercorrências ou eventos adversos numa perspetiva de promoção da 

segurança e sucesso do transporte. Nesta procura da excelência do exercício, no que concerne 

à prevenção de complicações, os enfermeiros destacam a importância de um bom 

planeamento para uma efetivação bem-sucedida, sendo estes resultados concordantes com o 

emanado pela SPCI (2008), nas recomendações para o transporte do doente crítico e pela OE 

(2015). Estas estratégias remetem-nos automaticamente para os padrões de qualidade dos 

cuidados especializados em enfermagem em pessoa em situação crítica:  

…o enfermeiro especialista previne complicações para a saúde da pessoa a 

vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica. São 

elementos importantes face à prevenção de complicações na pessoa em situação 

crítica, entre outros: 

A identificação, tão rápida quanto possível, dos problemas potenciais da pessoa em 

situação crítica, relativamente aos quais o enfermeiro especialista tem competência 

(de acordo com o seu mandato social) para prescrever, implementar e avaliar 

intervenções que contribuam para evitar esses mesmos problemas ou minimizar-

lhes os efeitos indesejáveis (Regulamento n.º 361/2015, de 26 de junho, p.3). 

Outra das estratégias adotadas pelos enfermeiros deste estudo é a “reflexão sobre a prática”. 

Os enfermeiros relatam uma “… atenção redobrada sobre aquilo que está a acontecer…” de 

modo a que melhorem a sua prestação em situações futuras “… o que podia ter corrido 

melhor o que podemos vir a melhorar…” (E2). Neste âmbito, “… tento absorver aquilo que 

fiz mal para na próxima saída correr melhor…” (E8). Alegam numa perspetiva 

construtivista“… aprender com os erros e ver o que é que é possível mudar ou não…” (E3) e 

consideram nas suas intervenções “… refletir acerca disso o que poderia ter feito melhor … o 

que correu bem e o que podemos melhorar…” (E5).  

Neste sentido, podemos deduzir que os enfermeiros deste estudo encaram o erro como uma 

oportunidade de melhoria, um aspeto a melhorar, o que vai de encontro ao referido no artigo 

88º do código deontológico dos enfermeiros, “da excelência do exercício, o enfermeiro 

assume o dever de analisar com regularidade o trabalho que efetuou e reconhecer eventuais 
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falhas, merecedoras ou não, de mudança de atitude”. Está implícito que os participantes 

reconhecem a reflexão sobre a prática como veículo de aprendizagem, fornecendo um 

caminho para o desenvolvimento da mudança e consequente melhoria da prestação de 

cuidados. Deste modo, encontra-se subjacente a importância da aquisição de competências 

que mobilizem habilidades, como a capacidade de aprender e de pensamento crítico.  

Associada a esta oportunidade de aprendizagem e melhoria baseada no pensamento crítico, no 

discernimento ético e na responsabilidade, poder-se-á afirmar que os enfermeiros exercem 

uma prática ao nível da perícia, tal como defendido por Benner (2001). A autora e 

colaboradoras evidenciam a importância da reflexão sobre a ação como uma importante 

ferramenta no desenvolvimento da perícia na prática de enfermagem. Referem que a 

autorreflexão, o raciocínio e o pensamento sobre a ação são a base do julgamento clínico na 

prática de enfermagem em cuidados críticos e promotores da melhoria dos cuidados pela 

aprendizagem (Benner et al., 2011).  

Dos resultados obtidos, sobressai que os enfermeiros participantes exercem, como estratégia 

para ultrapassar as dificuldades, a reflexão sobre a prática, procurando melhorar a sua 

prestação de cuidados. Também no estudo de Rodrigues e Martins (2012), sobre vivências 

dos enfermeiros ao cuidar o doente crítico durante o transporte secundário, se destaca esta 

estratégia como desencadeadora de aquisição de experiência determinante para a segurança do 

doente e perspetivando melhoria da qualidade dos cuidados prestados. O estudo de Ferreira 

(2014) e de Romanzini e Bock (2010) evidenciam, também, que os enfermeiros adotam a 

autorreflexão como estratégia de coping para lidar com determinadas situações. De igual 

modo, Wihlborg, Edgren, Johansson e Sivberg (2017) salientam que os enfermeiros 

enfatizaram a importância da sua própria autoavaliação e de uma prática reflexiva para o 

desempenho profissional. No recurso a esta estratégia subjaz a observância do emanado pela 

OE no artigo 109º no código deontológico: “da excelência do exercício, o enfermeiro assume 

o dever de “analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas que 

mereçam mudança de atitude” (p.8080).  

Quatro dos enfermeiros recorrem à “experiência” decorrente da sua prática diária, como 

medida de auxílio para ultrapassar situações de vulnerabilidade adaptando-se às 

circunstâncias, como profere o entrevistado E1 “… acho que com a experiência uma pessoa 

se vai adaptando…”. Esta experiência é percebida como uma competência adquirida ao longo 

do tempo de forma empírica e não sistematizada, embora indissociável da formação formal 
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previamente adquirida. Assim, “… transformo as dificuldades em desafios … felizmente os 

anos de serviço que temos, o arcaboiço e a nossa formação já nos permite abraçar o 

transporte com alguma descontração…” (E6).  

Os participantes deste estudo canalizam as suas capacidades e conhecimentos adquiridos 

previamente ao longo dos anos de experiência, para enfrentar situações atuais e futuras:“… 

temos que ser nós a tomar capacidade de iniciativa pelos conhecimentos que temos…” (E7). 

Das declarações sobressai a valorização da experiência como fonte de desempenho e 

desenvolvimento pessoal e profissional. Poder-se-á afirmar, mais uma vez, que a perspetiva 

dos participantes vai ao encontro da filosofia de Benner. “A perita que tem uma enorme 

experiência, compreende, agora, de maneira intuitiva cada situação e apreende diretamente o 

problema sem se perder num largo leque de soluções e de diagnósticos estéreis” (Benner, 

2001, p.58). A perícia profissional é obtida mediante a aprendizagem experiencial que, por 

sua vez, promove o desenvolvimento de competências que visam a excelência do exercício. 

Poder-se-á, portanto, considerar que a experiência adquirida pelos participantes do estudo no 

decurso dos inúmeros transportes inter-hospitalares que realizam confere-lhes conhecimento e 

competências de perito profissional. Oliveira (2011) expressa que a experiência adquirida é 

um aspeto facilitador dos cuidados prestados nas ambulâncias de SIV. 

O seguinte depoimento “… há que seguir as guidelines e as regras…” (E1) demonstra o 

“respeito pelas normas” de modo a fundamentar os cuidados e a tomada de decisão, com o 

objetivo de minimizar a ocorrência do erro. Embora tenha sido referida apenas por um 

participante, é de destacar que o respeito pelas normas pode ser entendido como uma das 

linhas orientadoras para uma prática sustentada de cuidados. Verifica-se, assim, o domínio de 

competência de uma prática com responsabilidade profissional, ética e legal (regulamento 

n.º122/2011, de 18 de fevereiro). Autores como Rua (1999), cit. por Martins e Martins (2010), 

defendem que grande parte das complicações associadas ao transporte poderá ser evitada 

através da aplicação das normas e recomendações para o transporte do doente crítico. Seguir 

os protocolos institucionais permite funcionar como medida para subsidiar a tomada de 

decisão e a prestação de cuidados em determinadas situações da prática, nomeadamente 

naquelas em que o enfermeiro se sentirá mais vulnerável (Anjos et al., 2016).  

A segunda categoria “estratégias de coping sociais” foi subdividida em quatro 

subcategorias: i) comunicação entre pares; ii) comunicação aos superiores 

hierárquicos/registos; iii) sensibilização dos intervenientes; e iv) coping ineficaz (Tabela 9). 
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Tabela 9. Estratégias de coping sociais 

As estratégias sociais ajudam os enfermeiros a lidar melhor com os sentimentos que 

vivenciam no transporte. Das estratégias de coping adotadas, a mais relatada pelos 

enfermeiros é a “comunicação entre os pares” que foi incluída nas estratégias sociais, na 

medida em que é focada nas emoções, mas envolve a procura de suporte social entre os pares 

(colegas de trabalho), bem como a família e os responsáveis hierárquicos. Esta categoria 

pressupõe uma interação com os envolvidos no processo. É evidente que a busca da resolução 

do problema de forma partilhada gere interação social na procura de apoio e suporte. 

Comunicar e partilhar experiências revelam-se estratégias úteis e esclarecedoras, como 

podemos analisar nos seguintes relatos.  

“… acabo sempre por buscar um bocadinho de apoio nos colegas de trabalho partilhar 

experiências profissionais, conhecimentos, conversar sobre determinada saída…” 

(E2); “… tento partilhar experiências com os colegas…” (E4);  

“…apoiar-nos nos nossos colegas e ter a experiência deles…” (E5);  

“… As pessoas têm que conversar e têm que ajudar a esclarecer e a ter alguma lucidez 

de pensamento…” (E3).  

Na verdade, a evidência científica demonstra que os enfermeiros comunicam entre si e 

partilham mutuamente as suas experiências com o intuito de ultrapassar situações 

consideradas complexas e stressantes (Bohstrom, Carlstrom & Sjostrom, 2017; Gustafsson et 

al., 2010). Acresce, ainda, que, tal como no estudo de Ferreira (2014), esta é a principal 

estratégia que os enfermeiros das ambulâncias de SIV aplicam para lidar com situações 

indutoras de stresse. Neste âmbito, um estudo internacional desenvolvido por Jan, Kour e Para 

(2017) evidencia que os enfermeiros adotam estratégias de coping focadas nas emoções e 

valorizam o apoio psicológico, bem como a importância dos debriefings, após situações 

indutoras de stresse. A partilha de experiências com os colegas de trabalho é, deste modo, 

benéfica na redução do stresse.  

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

 

Estratégias de 

coping sociais  

 

Comunicação entre pares  X X X X    

Comunicação aos superiores hierárquicos/ registos   X     X 

Sensibilização dos intervenientes X  X      

Coping ineficaz    X X X X X 
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Dos resultados obtidos sobressai, ainda, a subcategoria “comunicação a superiores 

hierárquicos/registos” como estratégia de coping social relevante para dois dos participantes. 

Os enfermeiros recorrem aos registos como ferramenta significativa para descrever as 

intervenções de enfermagem realizadas durante o transporte, facilitar a continuidade dos 

cuidados, dar visibilidade ao seu desempenho, mas, essencialmente, servir como uma 

proteção legal. Neste sentido, “… faço os registos para me salvaguardar …e tento reportar 

aos nossos superiores … pedindo, muitas vezes, o seu parecer em relação à situação vivida 

para nos salvaguardar…” (E8). Registar as informações relevantes permite identificar a 

evolução da situação do doente crítico e identificar as necessidades, alertando as chefias “… 

comunicar aos meus superiores hierárquicos com vista a corrigir-se e normalizar-se algumas 

situações … nós temos que ter a competência de comunicar…” (E3). 

Estes resultados vão de encontro ao preconizado pela OE (2015) ao reconhecerem a 

importância dos registos de enfermagem para a eficácia, organização e melhoria contínua dos 

cuidados. Se por um lado, estas estratégias parecem traduzir um sentimento de 

responsabilidade e de autonomia, por outro, afiguram auxiliar a segurança, qualidade e 

satisfação de todos na prestação de cuidados. Não obstante, é importante salientar que os 

enfermeiros, não perspetivando a resolução do problema, remetem esta questão para os 

responsáveis hierárquicos. Gustafsson et al. (2010) asseguram que os enfermeiros comunicam 

determinadas situações aos responsáveis, de forma a obter instruções precisas que visam 

minimizar as preocupações e os constrangimentos.  

A “sensibilização dos intervenientes” foi considerada por dois participantes como forma de 

lutar contra sentimentos negativos e dificuldades “… tento que o doente vá acompanhado por 

um especialista … a própria equipa … acaba por reforçar isso … tentamos sensibilizar…” 

(E1). Perante esta situação, o entrevistado E3 considera que “… temos que ser um bocadinho 

pedagogos … dar algumas instruções e esclarecer dúvidas … porque as pessoas e os serviços 

não estão sensibilizados…”.  

Dos relatos dos participantes, ressalta que os enfermeiros, perante determinadas situações que 

consideram inconformes, tentam consciencializar as equipas e sensibilizá-las para o devido 

cumprimento das recomendações emanadas pelas entidades que regulam o transporte da 

pessoa em situação crítica. O mesmo participante reconhece que as equipas da unidade de 

origem podem não estar a cumprir as recomendações, eventualmente, porque não as 

conhecem na íntegra, como se subentende na seguinte unidade de contexto “… deve-se 
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esclarecer de vez os serviços de origem que pedem os transportes secundários sobre como os 

transportes funcionam, quais são os critérios, ou então estamos a nadar pela cintura!” (E3). 

Neste seguimento, torna-se importante procurar ativamente mobilizar esforços. Os 

enfermeiros envolvem-se diretamente, no sentido de desenvolver políticas específicas para a 

melhoria do transporte do doente crítico. A ENA (2010) advogou que os enfermeiros deverão 

colaborar ativamente na definição de estratégias direcionadas para a melhoria dos cuidados 

prestados ao doente no transporte inter-hospitalar. 

Da análise dos dados, emerge, ainda, que os enfermeiros, não perspetivando a melhoria e/ou 

resolução do problema em estudo, desenvolvem estratégias de evitamento/ajustamento e/ou 

adaptação como medida para reduzir o desconforto emocional.  

“… Aplicando aquela máxima de que „se Deus quiser tudo vai correr bem‟…” (E4);  

“Tem que haver uma maturidade pessoal para tentar abstrair-nos disso… “ (E6);  

“… quando saímos do hospital sairmos um bocadinho deste mundo fazer outras coisas 

que nos façam sentir bem…” (E7);  

“… sinceramente não penso nisso … chego a casa e desligo…” (E8).  

Das declarações supracitadas está implícito o evitamento como estratégia adotada pelos 

enfermeiros para gerir emoções e sentimentos. A adaptação surge também como estratégia 

“… desde há muito tempo que uma pessoa habitua-se um bocadinho a lidar com esta 

dificuldade…” (E5). Estas estratégias integram a subcategoria de “coping ineficaz” e poder-

se-á equiparar ao coping centrado nas emoções defendido por Lazarus e Folkman (1984). 

Em suma, e relativamente às estratégias para ultrapassar dificuldades e gerir sentimentos, 

pode-se ressaltar que os enfermeiros encaram as dificuldades do transporte como um 

problema, ou seja, indutor de stresse e sentimentos desagradáveis. O problema é visto como 

uma necessidade para a qual será necessário planear intervenções, implementar um plano de 

cuidados e avaliar o resultado dessas intervenções. Neste sentido, os participantes esperam 

influenciar os cuidados prestados ao doente, no sentido de melhorar o contexto em que 

decorrem essas mesmas intervenções. Nesta perspetiva, está implícito o recurso ao processo 

de enfermagem como modelo metodológico para o desempenho profissional, em que o 

enfermeiro investiga, diagnostica um problema, planeia e implementa intervenções, bem 

como avalia os respetivos resultados. O processo de enfermagem surge como um método 

sistemático de organizar o pensamento para a tomada de decisão clínica. O enfermeiro, pela 
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sua visão holística, atua numa perspetiva global do fenómeno, identificando, não só as 

necessidades do indivíduo, como também as do meio que o envolve e influencia. 

2.2.5. Sugestões dos enfermeiros para a melhoria do transporte inter-hospitalar 

Relativamente às sugestões de melhoria para o transporte inter-hospitalar apontadas pelos 

enfermeiros deste estudo, estas convergem para aumentar a prática formativa, a decisão e o 

planeamento em equipa/cooperação e o transporte especializado do doente crítico. É 

praticamente unânime a sugestão de que se deverá aumentar a prática formativa especializada, 

mais especificamente para médicos (n=6) e, ainda, para a equipa de enfermagem (n=3) 

(Tabela 10). 

Tabela 10. Sugestões dos enfermeiros para a melhoria do transporte inter-hospitalar – Formação 

A “formação especializada da equipa médica” permitirá lidar com a “… falta de 

conhecimento e de treino de muitos médicos…” (E2), uma vez que “…muitos médicos não 

têm conhecimento nem estão à vontade, porque não têm prática…” (E1). Assim, estes 

deveriam ter “formação em SAV [suporte avançado de vida]…” (E5). Este tipo de formação 

contribuirá, sem dúvida, para ter uma equipa de “… médicos com conhecimentos, 

competências e experiência neste tipo de situações…” (E7).  

Quanto à “formação especializada da equipa de enfermagem”, também é crucial, na opinião 

dos participantes, “… apostar na formação dos profissionais, nos treinos…” (E4) porque “… 

enquanto enfermeiros não temos uma formação específica em cuidados intensivos … 

formação e treino nesta área…” (E2). De uma forma geral, é necessário “… mais formação 

para todos os envolvidos no processo…” (E3), formação prática e formação teórica em 

cuidados intensivos e doente crítico. Esta evidência permite-nos afirmar que a formação 

suplementar e específica é condição necessária para o transporte do doente crítico em 

segurança. Esta noção já foi amplamente defendida pelas organizações nacionais e 

internacionais que regulam o transporte (ANZCA, 2015; ENA, 2010; SPCI, 2008). Ressalta, 

ainda, que a formação teria de ser mais regular e mais direcionada para o contexto da prática. 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Aumentar a 

prática formativa 

Formação especializada da equipa médica X X  X X  X X 

Formação especializada de enfermagem  X X X     
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De igual modo, Doucet et al. (2017) concluem que o treino da equipa que acompanha o 

transporte inter-hospitalar é um importante indicador da qualidade dos cuidados no transporte 

da pessoa em situação crítica. De acordo estão as recomendações da SPCI (2008), ao emanar 

que é importante promover a formação específica no transporte de doentes críticos, mesmo 

nos profissionais que já o exercem frequentemente. F. Nunes (2009) corrobora esta ideia ao 

defender que os órgãos de gestão deverão incentivar a promoção da qualificação, idealmente 

fixa e específica, das equipas de transporte de doentes críticos, através de uma formação 

complementar. O aumento da formação médica e de enfermagem torna-se, assim, condição 

necessária para a melhoria dos cuidados ao doente crítico. 

O trabalho em equipa é fundamental no transporte inter-hospitalar da pessoa em situação 

crítica porque obriga a um exercício de comunicação, colaboração e de cooperação entre os 

vários intervenientes no transporte. Trabalhar em equipa possibilita interligar distintos 

processos de trabalho, relacionando o conhecimento e a valorização da participação do outro 

na produção de cuidados. No presente estudo, as perceções dos enfermeiros sublinham a 

importância da decisão e planeamento em equipa, valorizando a cooperação. Esta questão 

interliga-se com a segunda área temática analisada neste estudo. A revisão do score (n=4) e a 

participação do enfermeiro na tomada de decisão (n=4) são destacados e vão ao encontro das 

dificuldades já sentidas (Tabela 11). 

Tabela 11. Sugestões dos enfermeiros para a melhoria do transporte inter-hospitalar – Decisão e planeamento 

Na perspetiva dos entrevistados, a “revisão do score” de avaliação é primordial “… antes de 

mais rever a grelha, rever os scores … delimitar os critérios, estes são muito abrangentes…” 

(E7). Esta revisão requer “…ser [um processo] mais dinâmico para os meios do INEM, e não 

tão linear…” (E1). Os enfermeiros consideram que os scores de avaliação carecem de revisão 

porque são considerados ambíguos, subjetivos e demasiado abrangentes, podendo de alguma 

forma propiciar o seu condicionamento, como acontece pelo descrito em relatos anteriores. 

Neste sentido, os enfermeiros defendem a sua revisão com base na evidência científica, de 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Decisão e 

planeamento em 

equipa/Cooperação 

Revisão do score X X   X  X  

Participação do enfermeiro na tomada de 

decisão 
X X     X X 
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modo a, evitar erros de interpretação. De facto, guidelines ambíguas contribuem para 

preocupações e constrangimentos (Gustafsson et al., 2010). 

Embora seja da responsabilidade médica a decisão de transferir o doente crítico, os 

entrevistados sugerem que a “participação do enfermeiro na tomada de decisão e 

planeamento em equipa” precisaria de ser mais efetiva, “… preocupa-me a decisão porque 

nós também devíamos dar a nossa opinião…” (E7). Esta deveria “… passar a ser realizado 

quer pelo médico quer pela equipa de enfermagem…” (E2). A cooperação é algo de positivo 

porque é compreensivo que os doentes“… devem ser primariamente avaliados pela equipa … 

depois de serem devidamente estabilizados, deve ser feito o transporte…” (E1). Pelo exposto, 

os enfermeiros consideram que o processo de decisão deve ser em cooperação e colaboração 

com a equipa interdisciplinar, ou seja, os vários intervenientes devem ser incluídos no 

transporte inter-hospitalar, designadamente o enfermeiro que acompanha o doente e promove 

o planeamento.  

Resultados similares foram desenvolvidos no estudo de Sobreiro (2017), onde os enfermeiros 

defendem a participação na decisão de transferir a pessoa em situação crítica como aspeto 

importante, certificando-se que são cumpridas as recomendações emanadas pelos órgãos 

reguladores. O mesmo autor refere, ainda, que o enfermeiro pode ter um papel importante de 

aconselhamento, numa visão de trabalho de equipa. Noutros estudos (e.g. Tavares, 2012), os 

enfermeiros também percecionam o trabalho de equipa como estratégia fundamental, num 

esforço de afirmação profissional. De igual modo, Gonçalves (2016) destaca de tal forma o 

trabalho de equipa que obtém consenso entre os peritos que se trata de um domínio de 

competência de enfermagem determinante neste contexto da prática.  

Graça et al. (2017) aludem que os recursos humanos que acompanham o doente no transporte 

inter-hospitalar são a base da tomada de decisão através da antecipação e resolução de 

eventuais intercorrências, contribuindo para um transporte bem-sucedido. Partindo deste 

pressuposto, faz todo o sentido que os enfermeiros participem no processo de transferência 

desde o primeiro momento. Colaboração e cooperação interdisciplinar com recurso a 

comunicação otimizada são também consideradas essenciais no sucesso das transferências 

inter-hospitalares (ANZCA, 2015; Doucet et al., 2017).  

No sentido de minimizar a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, considera-se 

essencial investir na decisão e no planeamento do transporte, bem como na sua avaliação, 
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com recurso a articulação e cooperação ótimas entre as equipas, refletindo sobre a prática, 

objetivando a melhoria dos cuidados prestados ao doente (H. Lopes & Frias, 2014). 

Relativamente a esta problemática, também a OE (2009) emitiu em parecer nº CJ-157/2009:  

É aconselhável que quando o médico tem iniciativa de decidir sobre o 

acompanhamento do cliente pelo enfermeiro, tal “decisão” seja equacionada e 

analisada pelos dois intervenientes de modo a que não se desperdicem recursos e os 

clientes não corram riscos mantendo, todavia, a clareza de que o exercício 

autónomo de enfermagem obriga a que seja o enfermeiro a decidir sobre os 

cuidados que planeou e não outro profissional (p.2). 

Neste sentido, está igualmente implícita uma tomada de decisão partilhada e não 

exclusivamente médica, tal como defendem os participantes deste estudo. Ainda neste âmbito, 

F. Nunes (2009), no seu artigo sobre tomada de decisão do enfermeiro, defende que este é um 

elemento preponderante na tomada de decisão, contribuindo para a promoção da mudança de 

postura pelos diversos intervenientes, em que volvidos quase dez anos ainda permanece 

inalterada.  

À luz das recomendações emanadas e consistentemente divulgadas ao longo da última década, 

persiste a urgência da necessidade de revisão e atualização das respetivas recomendações, 

reconhecendo as dificuldades na sua implementação e aplicação (F. Nunes, 2009). De igual 

modo, neste estudo, a perspetiva dos enfermeiros coincide com o defendido pelo autor, 

apontando como sugestões para a melhoria do transporte inter-hospitalar, idealmente, a 

criação de equipas fixas e especializadas para o transporte (Tabela 12).   

Tabela 12. Sugestões dos enfermeiros para a melhoria do transporte inter-hospitalar – Transporte especializado 

Como sugestões de melhoria para o transporte inter-hospitalar, os enfermeiros deste estudo 

apontam o “transporte especializado do doente crítico”, intitulando a categoria, cujas 

subcategorias sugerem a criação de “equipas especializadas para o transporte” e atualização 

das guidelines portuguesas. Dos relatos dos enfermeiros participantes emergem soluções 

como a criação de uma equipa exclusiva, “… tinha que haver equipas médicas para 

acompanhar devidamente este tipo de doentes…” (E7); especializada“… seria uma boa 

Categoria Subcategorias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Transporte 

especializado do 

doente crítico 

Equipas especializadas para o transporte   X X X X X  

Atualização do guia/Recomendações X  X   X  X 
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opção mandarem connosco um anestesista…” (E5) e especifica para este tipo de transportes 

“… criar uma rede de transportes inter-hospitalares…” (E6).“… Começar de uma vez por 

todas com o transporte regional do doente crítico, em que tu tens uma equipa que está 

formatada para este efeito…” (E3) é uma das soluções apontadas pelos enfermeiros. Esta 

mesma solução foi defendida pelo INEM no Despacho n.º 10109/2014, de 03 de novembro, 

que previa a criação do transporte regional do doente crítico. Contudo, assistiu-se a 

dificuldades na sua implementação, sendo definido como alternativa o transporte integrado do 

doente crítico. O transporte integrado do doente crítico compreende a realidade atual que 

vemos descrita pelos participantes deste estudo. A este respeito, também a SPCI (2008) 

destacou nas suas recomendações, como solução proposta, a criação de equipas institucionais 

específicas para o transporte do doente crítico como sendo uma prioridade.  

Das sugestões de melhoria para o transporte inter-hospitalar apontadas pelos enfermeiros, 

sobressai a subcategoria “atualização do guia/recomendações”. Na opinião dos participantes, 

“… tem de existir um protocolo muito específico que equacione as dificuldades que foram 

levantadas no passado… isto, tem que ser regulamentado…” (E3). Acresce a esta sugestão, a 

“…consciencialização das equipas que acionam efetivamente a SIV, ou então as 

administrações…” (E6) para a construção de um novo guia de recomendações. De facto, o 

guião sobre o transporte inter-hospitalar “…já tem alguns anos … uma revisão deste guia de 

transporte seria uma mais-valia…” (E8).  

Da análise destes relatos, constata-se que os enfermeiros sugerem que o guia para o transporte 

do doente crítico, desenvolvido pela Ordem dos Médicos e SPCI, no ano de 2008, carece de 

revisão e atualização. Nos seus relatos, referem ainda que, decorridos dez anos desde a última 

revisão, não se assistiu a qualquer atualização, o que contraria o recomendado pela ANZCA 

(2015). Na verdade, esta emana a revisão regular das diretrizes, garantindo a sua atualização 

baseada na evidência, dada a constante evolução do conhecimento, bem como a evolução 

tecnológica. Neste sentido, as equipas que acionam a ambulância de SIV, nomeadamente as 

administrações hospitalares, neste caso, da unidade de origem, devem ser sensibilizadas para 

a atualização destas normas, porque cabe às instituições que desenvolvem o transporte inter-

hospitalar a responsabilidade pela devida organização e regulamentação (SPCI, 2018). 

Com o objetivo de sintetizar a temática em estudo, foi elaborada uma estrutura gráfica 

representativa do objeto de estudo (Figura 1), as categorias emergentes da análise das 

entrevistas e a sua interrelação. Esta estrutura pretende representar o fenómeno como é vivido 
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e interpretado na perspetiva dos enfermeiros do estudo. Do tema central “Perspetiva dos 

enfermeiros sobre transporte inter-hospitalar em ambulâncias de Suporte Imediato de Vida” 

surgem as categorias relacionadas com este contexto específico, tais como: fatores que 

levaram ao aumento do número de transportes inter-hospitalares. O aumento dos transportes e 

o próprio transporte, em si, condicionam o aparecimento de dificuldades e preocupações 

experienciadas pelos enfermeiros. Estas dificuldades, por sua vez, conduzem a emoções e 

sentimentos negativos mas também geram emoções e sentimentos que conduzem à adoção de 

estratégias para ultrapassar as dificuldades e que, de certa forma, também contribuem para a 

melhoria do transporte inter-hospitalar, constituindo, assim, as sugestões de melhoria do 

transporte inter-hospitalar apontadas pelos enfermeiros. 
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 Figura 1. Representação esquemática da perspectiva dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em 

ambulâncias de Suporte Imediato de Vida 
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CONCLUSÃO 

Na linha final deste estudo, surge a necessidade de sintetizar algumas ideias sobre o trajeto 

desenvolvido. Nesta última secção, apresenta-se um resumo dos principais resultados teórico-

empíricos obtidos nesta investigação.  

Hodiernamente, a prática dos cuidados em saúde torna-se um desafio, cada vez mais 

complexo, diversificado e exigente, que acompanha os avanços científicos, tecnológicos e do 

conhecimento humano. Paralelamente, a enfermagem tem registado um percurso notável, 

demonstrando a sua importância no desenvolvimento de competências ajustadas e adaptadas à 

crescente exigência e dignificação dos cuidados. Neste sentido, a preocupação com o 

reconhecimento, a aquisição e obtenção de competências especializadas à pessoa em situação 

crítica durante o transporte inter-hospitalar, foram aspetos importantes que levaram ao 

desenvolvimento do presente estudo.  

Com o objetivo de explorar a perspetiva dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar 

em ambulâncias SIV, optou-se por um estudo exploratório descritivo com uma abordagem 

qualitativa, uma vez que permitiu obter um conhecimento mais completo e adequado à 

realidade experienciada. A aplicação das entrevistas semiestruturadas a oito enfermeiros 

possibilitou uma narrativa mais realista do contexto em estudo. 

A partir da revisão da literatura construiu-se um referencial teórico, no qual se descreveu a 

evolução da emergência médica pré-hospitalar e do transporte inter-hospitalar nas 

ambulâncias SIV em Portugal e até aos dias de hoje. Esta descrição permitiu contextualizar e 

compreender as experiências e dificuldades dos enfermeiros no transporte inter-hospitalar e 

identificar os fatores que poderão estar na sua génese. De seguida, abordou-se o cuidado à 

pessoa em situação crítica, identificando particularmente os principais conhecimentos e 

competências mobilizados pelos enfermeiros, desde os cuidados gerais aos cuidados do 

enfermeiro especialista em pessoa em situação crítica, neste âmbito.  

Quer da literatura pesquisada, quer dos discursos dos enfermeiros entrevistados, evidenciou-

se que as experiências do transporte inter-hospitalar têm repercussões pessoais e profissionais 

de capital importância. No que diz respeito aos resultados, esses foram apresentados em cinco 

áreas temáticas: i) perspetiva dos enfermeiros sobre a evolução dos transportes inter-

hospitalares; ii) dificuldades e preocupações percecionadas pelos enfermeiros no transporte; 
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iii) emoções e sentimentos; iv) estratégias que os enfermeiros adotam para enfrentar as 

dificuldades e gerir sentimentos; e v) sugestões de melhoria para o transporte inter-hospitalar.  

Na primeira área temática, surgiu apenas uma categoria “fatores que levaram ao aumento do 

número de transportes inter-hospitalares”. De acordo com a perspetiva dos enfermeiros 

participantes, conclui-se que existe unanimidade de opinião relativamente ao aumento do 

número de transportes inter-hospitalares nas últimas décadas. A carência de especialidades 

médicas, secundária à constante reformulação da rede de urgências, a necessidade de 

encaminhamento do doente para unidades mais diferenciadas, a adoção de critérios que visam 

a poupança de recursos financeiros e humanos pela unidade de origem, sobressaem como 

principais razões para o incremento de transportes. Os enfermeiros deste estudo consideram, 

ainda, que existe um recurso inadequado da ambulância de SIV, por parte da unidade de 

origem, que indiretamente poderá ser um dos fatores condicionadores do aumento verificado 

nos transportes inter-hospitalares. Nesta linha de pensamento, poderá assumir-se que a gestão 

económico-financeira é o principal motivo para justificar esse aumento. 

A segunda área temática prende-se com as dificuldades e preocupações percecionadas pelos 

enfermeiros no transporte inter-hospitalar. Esta tipologia de transporte constitui-se como alvo 

de inúmeras dificuldades e preocupações, específicas e particulares de cada fase: decisão, 

planeamento e efetivação.  

No processo de tomada de decisão, destacam-se como dificuldades a existência de uma 

participação passiva por parte da equipa de enfermagem. Os participantes acreditam que, com 

uma participação mais ativa, se poderá minorar o enviesamento dos critérios de decisão para 

acionamento das ambulâncias por parte do hospital de origem. A última etapa na decisão 

médica para transporte inter-hospitalar em ambulância de SIV é da competência do CODU, 

na pessoa do médico regulador. Na opinião dos participantes, por vezes, a ambulância de SIV 

é acionada para transporte inter-hospitalar, aparentemente, sem critérios suficientemente 

válidos. Porém, a decisão tomada inicialmente é mantida pelo médico regulador mesmo que o 

enfermeiro informe sobre eventuais enviesamentos dos critérios, facto considerado 

inquietante pelos enfermeiros. 

De um modo geral, os enfermeiros consideram a fase de efetivação como a mais preocupante. 

Reconhecem que a sua principal intervenção deverá incidir na fase do planeamento, no 

sentido de antecipar, prevenir intercorrências e minimizar a probabilidade de eventos 
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adversos. De facto, estes profissionais estão despertos para os riscos associados e 

desenvolvem ações com vista à melhoria do transporte do doente crítico, nomeadamente pela 

antecipação das necessidades do doente, alicerçado num planeamento adequado. As principais 

dificuldades prendem-se com a falta de preparação e estabilização clínica do doente na 

unidade de origem, justificando estes acontecimentos com a escassez de tempo. De salientar, 

ainda, que um dos constrangimentos apontados se relaciona com o comprometimento do 

socorro pré-hospitalar. Os participantes acreditam que a sua missão de socorro às populações 

poderá estar comprometida, pela realização de transportes inter-hospitalares indiscriminados. 

Aspetos considerados muito relevantes na fase de efetivação foram a insuficiência de 

conhecimentos e de competências médicas. Os participantes associam a esta dificuldade, o 

decréscimo da qualidade de cuidados verificado durante o transporte. 

Associadas às dificuldades descritas, surge a terceira área temática “emoções e sentimentos 

percecionados no transporte inter-hospitalar”. Se, por um lado, emergem sentimentos e 

emoções negativos, considerados inibidores ao desenvolvimento profissional (e.g., medo, 

apreensão, insegurança, ansiedade, preocupação, impotência, frustração e revolta), por outro, 

manifestam-se sentimentos positivos, tais como: o reconhecimento pessoal e profissional e a 

sensação de bem-estar profissional. Destaca-se que estes favorecem a ação com vista à 

resolução de problemas, contornando, em certa medida, os constrangimentos e promovendo o 

desenvolvimento pessoal e profissional pela aquisição de novas competências.  

Neste sentido, na quarta área temática “estratégias que os enfermeiros adotam para enfrentar 

as dificuldades e gerir sentimentos” surgem duas categorias. Na primeira “estratégias que 

visam a resolução do problema”, os participantes manifestam interesse pela procura de 

formação formal, contínua e regular. A melhoria do processo de transporte inter-hospitalar é 

uma preocupação constante, de modo que a antecipação das necessidades dos doentes e 

potenciais intercorrências, a reflexão sobre a prática, o respeito pelas normas, associada à 

experiência profissional neste contexto, a ponderação do risco benefício em cada situação 

específica, foram estratégias descritas nesta categoria. Na segunda “estratégias de coping 

sociais”, foi possível identificar ações relacionadas com a comunicação, nomeadamente entre 

pares e superiores.  

Na quinta área temática, as sugestões de melhoria que foram apontadas encontram-se em 

concordância com as dificuldades reportadas pelos participantes. Pelos seus relatos, entende-

se que, numa equipa que acompanha o doente crítico, tem de se valorizar o domínio da 
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tecnologia, dos procedimentos técnicos e dos conhecimentos científicos. Neste sentido, a 

formação, em geral, constitui uma pedra basilar do fenómeno em estudo. Os enfermeiros 

percecionam-na e referem-na em três dimensões distintas. Numa primeira fase, consideram-na 

como dificuldade, na medida em que os próprios enfermeiros e as equipas médicas carecem 

de mais conhecimentos para além dos obtidos nas formações de base. Numa segunda fase, 

uma vez identificada esta lacuna, mobilizam recursos procurando obter mais formação 

contínua, complementar, específica e treino, como estratégia com vista à resolução do 

problema no sentido de o ultrapassar ou minimizar. Os cuidados de enfermagem de qualidade 

são uma forma de dar visibilidade à enfermagem e de tornar esta profissão mais autónoma. As 

dificuldades surgidas durante o transporte são um obstáculo à sua qualidade. 

Nesta perspetiva, como oportunidade de melhoria, os participantes reforçaram a necessidade 

de formação da equipa profissional (médicos e enfermeiros) como condição fundamental para 

garantir um transporte inter-hospitalar da pessoa em situação crítica seguro e bem-sucedido. 

Defendem, ainda, a urgência na constituição de equipas específicas e especializadas nesse tipo 

de transporte. Recomendam, de igual modo, a reformulação e atualização das recomendações 

em vigor.  

Conclui-se que os enfermeiros do presente estudo desenvolvem quotidianamente uma prática 

diferenciada no cuidar da pessoa em situação crítica ao nível da perícia: i) agem na 

identificação e resolução de problemas clínicos; ii) antecipam e previnem problemas 

potenciais; iii) gerem alterações fisiológicas que sustentam a vida de pessoas agudamente 

doentes e instáveis; iv) promovem medidas de conforto, prevenindo riscos relacionados com o 

ambiente tecnológico; v) priorizam a segurança da pessoa; e vi) privilegiam a comunicação e 

defendem a melhoria do trabalho em equipa. Deste modo, o enfermeiro é um dos profissionais 

de saúde mais capacitado para cuidar a pessoa em situação critica no transporte inter-

hospitalar. 

Assim, com a realização desta investigação, foi possível, de forma pioneira, explorar a 

perceção dos enfermeiros de uma ambulância de SIV na região em estudo, identificar várias 

lacunas em relação à prática atual dos transportes inter-hospitalares e descrever soluções e 

estratégias com vista à excelência dos cuidados. Considera-se que este poderá ser um 

contributo na implementação de sistemas de melhoria contínua da qualidade dos cuidados, em 

que o enfermeiro tem um papel fundamental. Reconhece-se que a produção de guias 
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orientadores de boas práticas de cuidados de enfermagem, baseados na evidência empírica, é 

uma base primordial para a melhoria contínua da qualidade do exercício profissional.  

Como limitações deste estudo, aponta-se; i) a escassez de estudos publicados e direcionados 

para a área de estudo, particularmente nas ambulâncias de SIV; ii) a inexperiência em 

investigação da investigadora em pesquisas qualitativas; iii) o reduzido tempo disponível para 

a concretização do estudo; e iv) os parcos recursos financeiros para abranger outras 

realidades. 

Chegada ao fim deste trabalho, importa salientar algumas perspetivas de investigações 

futuras. Considera-se importante dar continuidade e ampliar a pesquisa noutros contextos 

profissionais, de modo a acrescentar novas perceções, que promovam discussões pertinentes 

sobre um tema que agora se começou a investigar. Identificar as intercorrências, aumentar a 

segurança e a satisfação do doente e dos profissionais são de primordial relevância. Não se 

pode esquecer que a excelência do cuidar em enfermagem da pessoa em situação crítica 

implica um conhecimento construído e cimentado ao longo do tempo. 
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Anexo A 

Grelha de avaliação para transporte secundário INEM 
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Anexo B 

Lista de verificação para transporte secundário 
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Apêndice A 

Guião da entrevista 

Grupo I 

Grupo I - Caracterização socioprofissional dos participantes 

1. Sexo: ____ F _____M 

2. Idade: ____anos 

3. Qual a sua formação académica? ____________ 

4. Há quanto tempo é enfermeiro? ____ Meses ____ Anos 

5. Possui alguma formação específica na área da pessoa em situação crítica? 

6. Qual a experiência profissional em ambulância SIV?___________ 

 

Grupo II 

1. Qual a sua perspetiva acerca da evolução do número de transportes inter-hospitalares 

ao longo do tempo?  

1.1. A que se deverá essa evolução? 

2. Considerando as várias fases do transporte inter-hospitalar (Decisão, Planeamento e 

Efetivação) Quais as principais dificuldades/ preocupações com que se depara quando 

realiza um transporte inter-hospitalar? Especifique, por favor! 

2.2 De que forma lida com essas dificuldades? 

3. Quais as principais emoções e/ou sentimentos (positivos e negativos) que percebe 

durante o transporte? Especifique, por favor.  

3.1. De que forma lida com essas emoções ou sentimentos?  

 

4. De um modo geral, o que pensa sobre a prática diária desta SIV no que diz respeito ao 

transporte inter-hospitalar e as recomendações que constam do Guia para o transporte 

do doente crítico? 

 

5. Considerando as várias etapas do transporte julga que alguma delas é alvo de maior 

preocupação/ atenção por parte dos Enfermeiros? Especifique/ Desenvolva por favor. 

 

6. Quer destacar alguma particularidade ou algum aspeto do transporte que gostaria de 

ver otimizada/ melhorada?  
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Apêndice B 

Pedido de autorização ao conselho diretivo do INEM 
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Apêndice C 

Pedido de autorização ao conselho de administração do hospital da região norte do país 

 

 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de entrevistas para estudo de investigação. 

Exmo. Senhor Presidente, 

 

Olga Cristiana Ferreira Mota, enfermeira a exercer funções na ambulância de Suporte Imediato de 

Fafe, vem junto de V. Ex.ª solicitar a autorização para a realização de entrevistas aos enfermeiros do 

Serviço de Urgência que exercem funções na Ambulância Suporte Imediato de Vida, em regime de 

integração neste serviço, no contexto de um estudo de investigação subordinado ao tema “Perspetiva 

dos enfermeiros sobre transporte inter-hospitalar em ambulância de Suporte Imediato de Vida”, 

inserido no plano curricular do curso de Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, 

ministrado pela Escola Superior de Saúde da UTAD, sob orientação da Professora Doutora Maria 

Cristina Antunes, da UTAD e da Professora Doutora Maria de Fátima da Silva Vieira Martins, da 

UMinho. 

Este estudo é de natureza qualitativa e tem como objetivo explorar e descrever a perspetiva dos 

enfermeiros das ambulâncias de suporte imediato de vida com a finalidade de otimizar os cuidados de 

enfermagem ao doente durante o transporte inter-hospitalar. 

Previamente à realização das entrevistas serão explicados, a cada enfermeiro, o objetivo do estudo, 

pedida a sua colaboração, assegurado o anonimato, confidencialidade e a liberdade de aceitação. 

Dado que a anuência de V. Ex.ª ao meu pedido é imprescindível para a efetivação deste estudo de 

investigação, desde já agradeço a prestimosa colaboração que solicito, colocando-me à disposição para 

esclarecimento de qualquer dúvida. 

  
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO/ 

UNIVERSIDADE DO MINHO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA UTAD 
  

Universidade do Minho 
 Escola Superior de Enfermagem 
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Atenciosamente, aguardo deferimento. 

Data: ______/______/______ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

 

Autorizo [   ] 

Não autorizo [   ] 

Data: ______/______/______ 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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Apêndice D 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia
1
 e a Convenção de Oviedo

2
 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não hesite em solicitar mais 

informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

Título do estudo: PERSPETIVA DOS ENFERMEIROS SOBRE O TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR EM AMBULÂNCIAS DE 

SUPORTE IMEDIATO DE VIDA 
 

Enquadramento: No âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica Escola Superior de Saúde de Vila Real, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro eu, Enfermeira Olga Cristiana Ferreira Mota, pretendo realizar o meu trabalho final de 

mestrado, sob orientação da Professora Doutora Maria Cristina Antunes e coorientação da Professora Doutora Maria Fátima Martins, 
desenvolvendo um estudo sobre a perspetiva dos enfermeiros sobre o transporte inter-hospitalar em ambulâncias de Suporte Imediato Vida. 
 
Explicação do estudo: Este estudo será realizado com enfermeiros das ambulâncias SIV de um centro hospitalar da região norte entre 

Janeiro e Fevereiro de 2018, através da realização de uma entrevista semiestruturada. Neste sentido, solicitamos a sua disponibilidade para 

colaborar no estudo. Não existem respostas corretas ou incorretas, o que nos interessa é a sua opinião. Posteriormente, serão destruídos todos 
os registos, garantindo-se assim a confidencialidade dos dados e o seu anonimato. 

Condições e financiamento: O estudo não implica despesas para o participante e assegura-se o carácter voluntário da sua participação, pelo 

que a qualquer momento pode recusar participar, sem prejuízo para a sua consulta ou outro. O estudo mereceu parecer favorável da 
Comissão de Ética do Centro Hospitalar da Região Norte. 

Confidencialidade e anonimato: Os dados recolhidos com o presente estudo serão confidenciais e anónimos e garantimos que o nosso 

contacto será efetuado em ambiente de inteira privacidade. 

A equipa de investigação agradece a sua preciosa colaboração! 

A coordenadora do estudo de investigação: Maria Cristina Antunes, Docente da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real (ESEVR).  

A Coorientadora do estudo de Investigação: Maria Fátima Martins, Docente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho 

A investigadora: Olga Cristiana Ferreira Mota, enfermeira, estudante de Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica.  

Contactos: 914649291-olgacrismota@gmail.com 

Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima 
assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. 

Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas 

serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……/……/……….. 

 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE …../..… /…..... 

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 

ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 1 PÁGINA/S E FEITO EM DUPLICADO: UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA 

QUE CONSENTE 

 

                                                           
1
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf 

2http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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Apêndice E 

Autorização dos participantes 

 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Exmo. Senhor Enfermeiro Participante, 

Assunto: Pedido de autorização para realização de entrevista para estudo de investigação. 

Sou Olga Cristiana Ferreira Mota, enfermeira a exercer funções na ambulância de Suporte Imediato de 

Vida de Fafe. No contexto do estudo de investigação subordinado ao tema “Perspectiva dos 

enfermeiros sobre transporte inter-hospitalar em ambulância de Suporte Imediato de Vida”, inserido 

no plano curricular do curso de Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, ministrado 

pela Escola Superior de Saúde da UTAD, sob orientação da Professora Doutora Maria Cristina 

Antunes e da Professora Doutora Maria de Fátima da Silva Vieira Martins. 

Venho junto de V. Ex.ª solicitar colaboração para participar no estudo e a autorização para a realização 

de uma entrevista e sua gravação áudio. 

Este estudo é de natureza qualitativa e tem como objetivo explorar e descrever a perspetiva dos 

enfermeiros das ambulâncias de suporte imediato de vida com a finalidade de otimizar os cuidados de 

enfermagem ao doente durante o transporte inter-hospitalar. 

Com o compromisso do cumprimento das normas éticas que presidem este tipo de trabalho, sendo 

assegurado o anonimato, a confidencialidade e a liberdade de aceitação. 

Investigador: ___________________________________________________________ 

Enfermeiro participante: __________________________________________________ 

 

  
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO/ 

UNIVERSIDADE DO MINHO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA UTAD 
  

Universidade do Minho 
 Escola Superior de Enfermagem 

 


