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O Delirium na Pessoa em Situação Crítica: da realidade 

subdiagnosticada à intervenção do enfermeiro especialista 

Resumo 

 

O Delirium na Pessoa em Situação Crítica é uma realidade subdiagnosticada nas 

Unidades de Cuidados Intensivos, condicionando significativamente o prognóstico e 

recuperação da pessoa. Confrontados com o Delirium na Pessoa em Situação Crítica no 

âmbito do Estágio, decidiu-se explorar o tema e a realidade na Unidade de Cuidados 

Intensivos, tendo-se verificado que na unidade não são utilizadas medidas para a 

identificação, avaliação, prevenção e tratamento desta disfunção. Atendendo que os 

enfermeiros têm responsabilidades acrescidas na sua identificação, avaliação, 

intervenção e prevenção, nomeadamente os enfermeiros especialistas, por deterem 

competências na área da criação e manutenção de ambientes terapêuticos seguros, 

optou-se pela Metodologia de Projeto e desenvolveu-se um Projeto de Intervenção em 

Serviço sobre o Delirium na Pessoa em Situação Crítica com os objetivos de sensibilizar 

a equipa de enfermagem para a importância da identificação, da avaliação, da 

intervenção de enfermagem na prevenção e tratamento do Delirium na Pessoa em 

Situação Crítica; e desenvolver um algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e 

tratamento do Delirium. De forma a dar resposta aos objetivos definidos foi planeada 

uma atividade formativa e após a sua apresentação, a equipa de enfermagem procedeu à 

avaliação da mesma e do formador, considerando o tema pertinente e bem apresentado. 

Realça-se, ainda, o facto da atividade formativa ter permitido à equipa de enfermagem a 

aquisição de conhecimentos para o seu quotidiano profissional. Posteriormente, foi 

lançado à equipa de enfermagem o desafio de desenvolver intervenções específicas de 

enfermagem na prevenção, identificação, avaliação e tratamento do Delirium, iniciando 

a aplicação da escala de identificação e avaliação do Delirium e implementar, 

conjuntamente com a equipa médica, o algoritmo apresentado. Este algoritmo permite a 

implementação de uma monitorização eficiente do Delirium na Unidade de Cuidados 

Intensivos podendo despoletar uma mudança na ação face ao problema. 

 

Palavras-chave: Delirium; Intervenções de Enfermagem; Pessoa em Situação Crítica. 
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Delirium in Critical Person: from underdiagnosed reality to specialist 

nurse intervention 

Abstract 

 

Delirium in Critical Person is an underdiagnosed reality in Intensive Care Units, 

significantly conditioning the person's prognosis and recovery. Faced with Delirium in 

the Critical Person in the context of the Internship, it was decided to explore the theme 

and the reality in the Intensive Care Unit, having found that the unit doesn’t use 

measures for the identification, evaluation, prevention and treatment of this dysfunction. 

Given that nurses have increased responsibilities in their identification, evaluation, 

intervention and prevention, namely specialist nurses, as they have competences in the 

area of creating and maintaining safe therapeutic environments, the Project 

Methodology was chosen and a Intervention Project in Service on Delirium in Critical 

Person was developed with the objectives of sensitizing the nursing team to the 

importance of identifying, evaluating, and nursing intervention in the prevention and 

treatment of Delirium in Critical Person; and develop an algorithm for the prevention, 

identification, evaluation and treatment of Delirium. In order to respond to the defined 

objectives, a training activity was planned and after its presentation, the nursing team 

proceeded to evaluate it and the trainer, considering the relevant and well presented 

theme. It is also emphasized that the training activity allowed the nursing team to 

acquire knowledge for their daily professional life. Subsequently, the challenge of 

developing specific nursing interventions in the prevention, identification, evaluation 

and treatment of Delirium was launched to the nursing team, initiating the application of 

the Delirium identification and evaluation scale and implementing, together with the 

medical team, the algorithm presented. This algorithm allows the implementation of an 

efficient monitoring of Delirium in the Intensive Care Unit and can trigger a change in 

the action in the face of the problem. 

 

Keywords: Critical Person; Delirium; Nursing Interventions. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho sob a forma de relatório surge no âmbito da Unidade Curricular “Estágio e 

Relatório Final” inserida no plano de estudos do Curso de Mestrado em Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do 

Minho e Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A Enfermagem tem como objeto de estudo as respostas humanas aos processos de saúde 

e doença ao longo do ciclo de vida, ou seja, “prestar cuidados ao ser humano, são ou 

doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma 

que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima 

capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (Ordem dos Enfermeiros, 

2015, p. 99). 

O cuidar assume-se, assim, como a essência da Enfermagem e o foco central e 

unificador da sua prática (Watson, 1999). Cuidar significa a atenção especial que se dá a 

uma pessoa, que se encontra numa situação específica, de forma a ajudá-la, a contribuir 

para o seu bem-estar e a promover a sua saúde (Hesbeen, 2004). Envolve conhecimento, 

competência e ciência (Hesbeen, 2001; Pacheco, 2002), que o enfermeiro conjuga com 

a sua formação e experiência na prestação de cuidados globais e de qualidade à pessoa. 

O desiderato da enfermagem consiste em “prestar cuidados ao outro, para outro e com 

o outro” (Fernandes, 2010, p.38). O cuidado em enfermagem é um cuidado holístico, 

baseado em princípios éticos e deontológicos, em que a humanidade que o distingue 

nunca poderá ser descurada.  

Os Cuidados de Enfermagem assumem como foco de atenção a promoção dos projetos 

de saúde que cada pessoa vive e persegue. Neste contexto, procura-se, ao longo de todo 

o ciclo vital, prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procura-se a 

satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na 

realização das atividades de vida, procura-se a adaptação funcional aos défices e a 

adaptação a múltiplos fatores (Conselho de Enfermagem, 2012). 

Os padrões de qualidade dos Cuidados de Enfermagem especializados na Pessoa em 

Situação Crítica advogam que “Na procura permanente da excelência no exercício 
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profissional, o enfermeiro especialista previne complicações para a saúde da pessoa a 

vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica” (Regulamento 

nº 361/2015, p.17242). O enfermeiro com competências profissionais de especialista é 

detentor de “conhecimentos, capacidades e habilidades que mobiliza em contexto da 

prática clínica que lhe permitem ponderar as necessidades de caráter de saúde do 

grupo e atuar em todos os contextos de vida das pessoas, em todos os níveis de 

formação” (Ordem dos Enfermeiros, 2010, p.2). 

Neste sentido, a Pessoa em Situação Crítica requer cuidados de saúde altamente 

diferenciados e qualificados, prestados por profissionais dotados de competências 

específicas. O enfermeiro especialista detém competências que lhe permite dar resposta 

às necessidades da Pessoa em Situação Crítica, manter as suas funções vitais, prevenir 

complicações, diminuir incapacidades, tendo em vista a sua recuperação, ou seja, deve 

possuir variadíssimas habilidades e competências, entre as quais as de carácter técnico e 

científico, mas também as de carácter humano, assumindo-as de forma autónoma ou 

interdependente, no seio da equipa multidisciplinar. “Só a busca incessante pelo 

conhecimento de vanguarda e a sua integração permitem atingir o saber-saber, saber-

fazer e o saber-ser” (Fernandes, 2010, p. 38).  

Centrados no crescimento profissional e num maior desenvolvimento de competências 

específicas na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, optou-se pela 

realização do Estágio Final numa Unidade de Cuidados Intensivos de um Hospital 

Central da Região Norte do país, na expectativa de obter um maior leque de 

oportunidades e aprimorar competências enquanto enfermeira e futura enfermeira 

especialista. Nesta experiência clínica, fomos confrontados com Pessoas em Situação 

Crítica que apresentavam alteração da cognição e do comportamento, associada à 

disfunção cerebral, decorrente de inúmeras causas orgânicas (Faria & Moreno, 2013), 

ou seja, pessoa com Delirium.  

A prevalência e incidência do Delirium são superiores nas Unidades de Cuidados 

Intensivos face às outras unidades de cuidados, ocorrendo em cerca de 80% dos doentes 

com ventilação mecânica (American Psychiatric Association, 2014; Barr et al., 2013; 

Faria & Moreno, 2013; Souza, Azzolin & Fernandes, 2018). O Delirium é uma 

realidade subdiagnosticada nas Unidades de Cuidados Intensivos, não tendo o mesmo 

reconhecimento que outras disfunções orgânicas, por parte dos profissionais de saúde, 
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tornando-se a prevenção e o tratamento do mesmo, fundamentais para a segurança da 

Pessoa em Situação Crítica internada numa Unidade de Cuidados Intensivos. 

Considerando que os enfermeiros têm responsabilidades acrescidas neste âmbito, 

nomeadamente, os enfermeiros especialistas, por deterem competências na área da 

criação e manutenção de ambientes terapêuticos seguros, optou-se por desenvolver um 

Projeto de Intervenção em Serviço sobre o Delirium na Pessoa em Situação Crítica, 

recorrendo, para o efeito, à Metodologia de Projeto, que contempla seis etapas: 

diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento, execução, avaliação e 

divulgação dos resultados. 

Com a realização deste trabalho pretende-se: 

- Enquadrar teoricamente o objeto do estudo; 

- Descrever a operacionalização do Projeto de Intervenção em Serviço; 

- Sensibilizar os enfermeiros para a ocorrência do Delirium na Pessoa em Situação 

Crítica internada numa Unidade de Cuidados Intensivos, promovendo práticas de 

qualidade; 

- Desenvolver um algoritmo que permita a prevenção, identificação, avaliação e 

tratamento do Delirium na Pessoa em Situação Crítica; 

- Refletir sobre o desenvolvimento de competências específicas de enfermeiro 

especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 

Ao longo do relatório optou-se por utilizar, preferencialmente, o termo “pessoa”, pois é 

o conceito chave do Mestrado, a Pessoa em Situação Crítica. Além disso, o conceito de 

pessoa integra o metaparadigma de enfermagem, que fundamenta a sua prática, 

juntamente com o conceito de saúde, ambiente e cuidados de enfermagem. Segundo o 

Conselho de Enfermagem (2012), a pessoa é um ser social e agente intencional de 

comportamentos baseados nos valores, nas crenças e nos desejos individuais, o que 

torna cada uma, num ser único e indivisível, com autonomia e dignidade própria. 

Considera-se ainda que a designação de “pessoa” concede um teor mais humanista. 

O relatório que se apresenta pretende ser uma exposição objetiva e minuciosa sobre o 

modo como as experiências de estágio se desenvolveram e foram vivenciadas, os 

contributos e implicações da experiência para o desenvolvimento pessoal e profissional, 

demonstrando o percurso realizado com vista ao desenvolvimento de competências de 

mestre e especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. Encontra-se 
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organizado em cinco capítulos. Inicia-se com a presente introdução, onde se faz uma 

breve alusão à Enfermagem, ao cuidado em Enfermagem e à Pessoa em Situação Crítica 

com Delirium, se definem os objetivos, se explicita a metodologia utilizada para a 

consecução do projeto, bem como, a estrutura do relatório. O segundo capítulo centra-se 

na abordagem teórica do Delirium na Unidade de Cuidados Intensivos, mais 

especificamente, nos fatores de risco, nos critérios de diagnóstico, na avaliação através 

de escalas específicas, no tratamento, e na sua prevenção. O terceiro capítulo reporta-se, 

especificamente, ao Projeto de Intervenção em Serviço desenvolvido ao longo do 

estágio, onde se aborda o diagnóstico de situação, os objetivos, o planeamento, a 

execução, a avaliação e a divulgação dos resultados, no sentido de sensibilizar a equipa 

de Enfermagem para a importância da prevenção, identificação, avaliação e tratamento 

do Delirium na Pessoa em Situação Crítica internada numa Unidade de Cuidados 

Intensivos. O quarto capítulo foca os cuidados de Enfermagem especializados na área 

da Pessoa em Situação Crítica e as competências específicas do enfermeiro especialista 

nesta área. Considerando que a realização deste estágio visava o desenvolvimento de 

competências enquanto enfermeira especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica, centra-se, na reflexão e análise do desenvolvimento destas competências face às 

experiências vivenciadas. O quinto e último capítulo diz respeito à conclusão, onde se 

realiza uma síntese do trabalho desenvolvido, se reflete sobre o atingimento dos 

objetivos do relatório e se apresentam as dificuldades sentidas. Finaliza-se com a 

apresentação das referências bibliográficas e dos anexos. 

A metodologia utilizada na realização deste relatório assenta fundamentalmente numa 

análise descritiva, crítica e reflexiva, ancorada na revisão bibliográfica, que sustenta 

teórica e empiricamente o tema desenvolvido, e na Metodologia de Projeto. 
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2. Delirium: uma realidade subdiagnosticada 

 

As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) têm uma dinâmica operacional e um 

ambiente muito diferenciados de outros serviços hospitalares. Esta diferenciação 

influencia o comportamento da equipa multidisciplinar, bem como, o encarar da doença 

por parte da pessoa doente e família. 

A doença grave desencadeia um conjunto de respostas de stress a múltiplos estímulos 

que vão para além dos estímulos físicos, como a dor e o trauma, podendo desencadear 

situações clínicas com grande impacto na morbilidade das pessoas que resultam em 

novos desafios para os profissionais de Enfermagem e que incentivam à busca de novos 

saberes, constituindo o Delirium um desses exemplos.  

O Delirium é uma doença reversível da cognição e do comportamento, associada à 

disfunção cerebral, decorrente de inúmeras causas orgânicas (Faria & Moreno, 2013). É 

uma perturbação da atenção ou da consciência, acompanhada de uma mudança na 

cognição basal, que não pode ser explicada por algum transtorno neurocognitivo 

preexistente ou em desenvolvimento (American Psychiatric Association, 2014). 

Segundo a American Psychiatric Association (2014), o Delirium pode ser classificado 

em três subtipos, de acordo com as características que cada pessoa apresenta 

relativamente à atividade psicomotora e ao nível de vigília, nomeadamente, o Delirium 

hiperativo, o Delirium hipoativo e o Delirium misto. 

O Delirium hiperativo caracteriza-se por inquietação, agitação, hiperalerta e labilidade 

emocional da pessoa, sendo mais facilmente detetado. Este tipo de Delirium ocorre na 

maioria das vezes devido à abstinência ou intoxicação por álcool, drogas ou 

medicamentos. O Delirium hipoativo é definido pela presença de apatia, letargia, 

hipoalerta, lentificação e redução da capacidade de resposta da pessoa. É o tipo menos 

diagnosticado e, muitas vezes, é confundido com depressão, fadiga ou demência. Há 

evidências de que está relacionado com uma maior mortalidade, ocorrendo no contexto 

de desordens metabólicas. O Delirium misto é caracterizado pela alternância entre o tipo 

hipo e hiperativo, apresentando características flutuantes imprevisíveis dos dois 
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subtipos, ocorrendo nas pessoas internadas nas UCI submetidas ou não a ventilação 

mecânica. 

A prevalência e a incidência do Delirium são superiores nas UCI, ocorrendo em cerca 

de 70 a 87% das pessoas internados nestas unidades, sendo que 80% ocorre em pessoas 

com ventilação mecânica. (American Psychiatric Association, 2014; Barr et al., 2013; 

Faria & Moreno, 2013; Souza, Azzolin & Fernandes, 2018). 

O subdiagnóstico do Delirium é uma realidade nas UCI, não tendo o mesmo 

reconhecimento que outras disfunções orgânicas, por parte dos profissionais de saúde. 

De acordo com alguns estudos, cerca de 66% dos casos não chegam a ser 

diagnosticados (Barr et al., 2013; Faria & Moreno, 2013; Souza, Azzolin & Fernandes, 

2018). Na meta-análise de Zhang et al. (2013), esta situação constitui um problema face 

às consequências inerentes para a pessoa, tais como: alterações funcionais, cognitivas e 

emocionais a longo prazo; maior taxa de intercorrências: autoextubação, remoção de 

catéteres/dispositivos, quedas; maior tempo de internamento (cerca de 6 a 7 dias mais); 

sendo ainda um preditor de prognóstico negativo (American Psychiatric Association, 

2014; Barr et al., 2013; Carvalho, Almeida & Gusmão-Flores, 2013;  Faria & Moreno, 

2013; Souza, Azzolin & Fernandes, 2018). 

A prevenção e o tratamento do Delirium tornam-se fundamentais para a segurança das 

pessoas internadas numa UCI. Os enfermeiros têm responsabilidades acrescidas neste 

âmbito, nomeadamente os enfermeiros especialistas, por deterem competências na área 

da criação e manutenção de ambientes terapêuticos seguros, o que justifica a pertinência 

de intervenções de enfermagem específicas na prevenção, identificação, avaliação e 

tratamento do Delirium na Pessoa em Situação Crítica, tendo em vista a redução da 

prevalência desta perturbação, tão comum nas pessoas internada nas UCI. 

Na literatura, estão descritos vários fatores que contribuem para o Delirium, 

nomeadamente, fatores predisponentes, fatores relativos com a patologia aguda e fatores 

iatrogénicos e/ou ambientais.  

De acordo com Faria e Moreno (2013) e Lorentz e Mesquita (2012) constituem fatores 

predisponentes para o desenvolvimento do Delirium: idade superior a setenta anos; 

residência em lar; diminuição da acuidade visual ou auditiva; história de depressão, 
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demência, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, parkinson; hábitos etílicos; 

polimedicação; e o uso de psicofármacos (anticolinérgicos, benzodiazepinas e opioides). 

No que reporta aos fatores relacionados com a patologia aguda, estão relatados: a 

gravidade da doença; o consumo de drogas ilícitas; as alterações metabólicas (alterações 

da glicemia, hipo e hipernatrémia, alterações da função tiroideia, diminuição do valor da 

hemoglobina); a hipo ou hipertermia; a sépsis; a hipoxémia; as alterações da função 

renal (elevação dos níveis de ureia e creatinina); as infeções; a administração de 

anestesia; a realização de cirurgia; a administração de transfusões sanguíneas (Faria & 

Moreno, 2013; Lorentz & Mesquita, 2012). 

Os fatores iatrogénicos ou ambientais considerados são: a realização de medicação 

específica (sedativos; anticolinérgicos e analgésicos); a imobilização/repouso; a 

alimentação por sonda nasogástrica; a desidratação; a presença de dispositivos como 

catéter urinário, catéter venoso central, linha arterial (Faria & Moreno, 2013; Lorentz & 

Mesquita, 2012). 

No caso específico dos fármacos, está descrito que os opioides, os anticolinérgicos, os 

neurolépticos, os corticosteroides, os anti-inflamatórios não esteroides e os agentes 

quimioterápicos têm influência positiva no desenvolvimento de Delirium (Faria & 

Moreno, 2013; Lorentz & Mesquita, 2012). Por outro lado, as benzodiazepinas 

aumentam, consideravelmente, o risco de Delirium (Torres, Sánchez & Zarco, 2012), 

sendo maior risco quando a administração é realizada em bólus (Svenningsen et al,. 

2013). 

A etiologia do Delirium é complexa e normalmente multifatorial consoante a interação 

dos diversos fatores, podendo apresentar diversas causas, tais como: tóxicos, 

desidratação, falência orgânica; hipoxémia; infeção/sépsis; imobilização; alterações 

eletrolíticas (Intensive Care Unit Delirium & Cognitive Impairment Study Group, 

2013). 

O Delirium é multicausal apresentando componentes ambientais e mecanismos 

fisiopatológicos diversos que envolvem mecanismos neurológicos e várias causas 

bioquímicas não tornando, assim, tão óbvia a sua fisiopatologia. Concomitantemente, 

existem perturbações que, facilmente, podem ser confundidas com o Delirium, 
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nomeadamente o delírio, o delirium tremens e a demência, sendo importante realizar um 

diagnóstico diferencial. 

Segundo Lorentz e Mesquita (2012), a evidência mostra que ocorre uma função cortical 

elevada, com anormalidade em múltiplas áreas do cérebro, incluindo a área pré-frontal, 

frontal, córtex temporoparietal e tálamo. Sabe-se que estão presentes níveis anormais de 

neurotransmissores, como a acetilcolina e a dopamina, ocorrendo uma diminuição dos 

níveis de acetilcolina e aumento dos níveis da dopamina, indicando que o Delirium 

resulta de uma pior transmissão colinérgica central. 

No sentido de objetivar o diagnóstico de Delirium foram definidos critérios de 

diagnóstico. O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-V) 

(American Psychiatry Association, 2014) define cinco critérios, os quais têm que estar 

presentes para o diagnóstico de Delirium. O DSM-V é o gold standard no diagnóstico 

do Delirium, inserindo-o na área dos transtornos neurocognitivos. Os cinco critérios de 

diagnósticos descritos são: 

- perturbação da atenção (capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter e 

mudar a atenção) e da consciência (menor orientação para o ambiente); 

- a perturbação desenvolve-se durante um curto período de tempo (horas a poucos dias), 

representando uma mudança relativamente ao estado de base da atenção e consciência, e 

tendendo a apresentar flutuações ao longo do dia; 

- perturbação adicional da cognição, défices de memória, orientação, linguagem, 

capacidade visual e percepção; 

- estas perturbações não são justificadas de melhor forma por outra condição 

neurocognitiva preexistente, em evolução ou já estabelecida, nem ocorrem num 

contexto de depressão severa da vigília, como o coma; 

- existe evidência na história clínica, exame físico ou achados laboratoriais de que as 

perturbações são consequência fisiológica direta de determinada patologia, intoxicação 

ou abstinência de substâncias, ou constituem efeito adverso de fármacos (American 

Psychiatric Association, 2014). 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID – 10) define o Delirium como um síndrome orgânico cerebral de etiologia não 

específica, reconhecido por distúrbios de consciência, atenção, cognição, 
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psicomotricidade, emoção e interrupção do ciclo sono-vigília, e inclui critérios 

adicionais ao DSM-V, nomeadamente:  

- comprometimento da consciência e atenção em continuum de obnubilação ao coma, 

capacidade reduzida para dirigir, focar, sustentar e mudar a atenção; 

- perturbação global da cognição: distorções perceptivas, ilusões e alucinações mais 

frequentemente visuais; comprometimento do pensamento abstrato e compreensão, com 

ou sem delírios transitórios, mas tipicamente com algum grau de incoerência, 

comprometimento da memória imediata e recente, mas com a memória remota 

relativamente intacta; desorientação temporal, assim como, em casos mais graves, 

espacial e pessoal; 

- perturbações psicomotoras: hipo ou hiperatividade e mudanças imprevisíveis de uma 

para outra; tempo de reação aumentado; aumento ou diminuição do fluxo da fala; 

intensificação da reação de susto; 

- perturbação do ciclo sono-vigília: insónia ou, em casos graves, perda total do sono ou 

reversão do ciclo sono-vigília; sonolência diurna; agravamento noturno dos sintomas; 

sonhos perturbadores ou pesadelos, os quais podem continuar como alucinação após o 

acordar; 

- perturbações emocionais: depressão, ansiedade ou medo, irritabilidade, euforia, apatia 

ou perplexidade abismada; 

- o início é usualmente rápido, o curso flutuante ao longo do dia e a duração total da 

condição menor que seis meses (Organização Mundial de Saúde, 2007). 

O quadro clínico é tão característico que o diagnóstico pode ser feito mesmo que a 

causa subjacente não esteja completamente esclarecida (Organização Mundial de Saúde, 

2007). 

Segundo Carvalho, Almeida e Gusmão-Flores (2013), os critérios da DSM-V e do CID-

10 são os mais usados em pessoas capazes de comunicar verbalmente e embora se 

tratem de ferramentas dicotómicas, não possibilitam estratificar a gravidade do quadro. 

Especificamente para as pessoas que não verbalizam foram desenvolvidas escalas de 

avaliação, nomeadamente, a Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 

(CAM-ICU) e a Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

De acordo com as guidelines e considerando que o Delirium é um indicador de 

disfunção orgânica e é subdiagnosticado, impõe-se que a sua avaliação seja diária e de 
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abordagem multidisciplinar, uma vez que, a sua identificação constitui o elemento 

chave para o prevenir e tratar, tendo sido desenvolvidas ferramentas para o efeito, as 

escalas (American Psychiatric Association, 2014; Devlin et al., 2018; Faria & Moreno, 

2013). 

A dificuldade na participação e avaliação verbal de pessoas entubadas; o nível de 

consciência reduzido ou flutuante que impede a resposta a perguntas complexas e a 

instabilidade hemodinâmica são características das pessoas internadas nas UCI que 

restringem a utilização das escalas. Por esses motivos, a escala utilizada na UCI deve 

permitir avaliar os componentes primários do Delirium (como a consciência, a 

inatenção, o pensamento desorganizado e a evolução flutuante), ter comprovadas a 

validade e a fiabilidade na população da UCI, e ser de rápida e fácil aplicação pelos 

profissionais (Carvalho, Almeida & Gusmão-Flores, 2013; Faria & Moreno, 2013). 

As escalas CAM-ICU e ICDSC foram validadas para as pessoas internadas nas UCI e 

validadas e traduzidas para português, constituindo-se instrumentos válidos e precisos 

para a avaliação do Delirium (Carvalho, Almeida & Gusmão-Flores, 2013; Faria & 

Moreno, 2013). 

A CAM-ICU é uma escala amplamente estudada, precisa e de rápida aplicação (menos 

de 5 minutos). Apresenta alta sensibilidade e alta especificidade, uma vez que deteta 

mais de 90% das pessoas com Delirium e é negativo em quase 90% dos doentes sem 

Delirium (Carvalho, Almeida & Gusmão-Flores; 2013). Trata-se de uma escala 

diagnóstica, que não estabelece a gravidade do quadro, baseada nos critérios do DSM-

IV, com o objetivo de facilitar o diagnóstico do Delirium na UCI e permitir a avaliação 

de pessoas em ventilação mecânica. 

A aplicação da CAM-ICU requer a avaliação do nível de consciência da pessoa através 

da Escala de Agitação e Sedação de Richmond (RASS), ou seja, só pode ser aplicada 

caso o score obtido através da RASS for igual ou superior a menos três (-3). Caso seja 

inferior, deverá reavaliar-se posteriormente. A CAM-ICU contempla quatro critérios de 

avaliação: início e curso (1); a falta de atenção (2); o pensamento desorganizado (3); e a 

alteração do nível de consciência (4). O diagnóstico de Delirium é feito quando estão 

presentes os critérios um (1), dois (2) e três (3) ou quatro (4) (Anexo I). 
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A ICDSC é uma escala de avaliação/estratificação do Delirium, que também pode ser 

diagnóstica. Trata-se de uma escala dicotómica com oito variáveis, que permite, para 

além do diagnóstico, a comparação com avaliações anteriores, traduzindo níveis 

crescentes da escala uma maior gravidade (Anexo II). Considera-se uma boa escala de 

avaliação e acompanhamento do Delirium, possibilitando, ainda, a avaliação de pessoas 

com Delirium hipoativo (Carvalho, Almeida & Gusmão-Flores, 2013). O diagnóstico do 

Delirium é feito quando o resultado da ICDSC é igual ou maior que quatro. Se o score 

obtido for entre um e quatro, considera Delirium subsindromático. Trata-se de uma 

definição adicional ao Delirium, no qual os doentes apresentam um ou dois sintomas, 

mas não evoluem para Delirium (Faria & Moreno, 2013). 

Quando o Delirium é diagnosticado tem que se proceder ao seu tratamento. Preconiza-

se que antes de se instituir o tratamento farmacológico devem corrigir-se as causas 

fisiológicas do mesmo, diminuir/titular a medicação que aumenta o risco de Delirium, 

ponderar a sedação, mobilizar precocemente a pessoa e instituir o tratamento não 

farmacológico. 

O tratamento não farmacológico do Delirium descrito na literatura é tido como a 

implementação de intervenções que visam: controlar a dor; promover o conforto através 

de musicoterapia e relaxamento; mobilizar precocemente a pessoa; minimizar os 

dispositivos invasivos; promover um ambiente calmo e iluminado durante o dia; 

promover a manutenção do ciclo sono-vigília; reduzir o barulho; diminuir a exposição à 

luz artificial; otimizar a temperatura, e promover a presença dos familiares (Devlin et 

al., 2018). Contempla, ainda, a correção das alterações fisiológicas, a administração 

ponderada de opioides; a sedação ligeira, devendo ser suspensa mal seja possível; a 

avaliação da necessidade de ventilação invasiva; a titulação das benzodiazepinas, 

preferencialmente, perfusão intermitente e não contínua; uso de protocolos de sedação 

para minimizar o uso de sedativos; a avaliação da sedação através da RASS; a avaliação 

contínua da presença de Delirium através da aplicação de uma escala (Devlin et al., 

2018). 

Relativamente ao tratamento farmacológico, quando a administração da terapêutica se 

torna necessária, a abordagem do Delirium deve ser multidisciplinar. Para cada 

neurotransmissor relacionado há uma linha de raciocínio que pode direcionar o 

tratamento. Assim, como tratamento de primeira linha encontram-se os antipsicóticos 
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típicos, como o haloperidol, seguindo-se os antipsicóticos atípicos como a quetiapina, a 

risperidona e a olanzapina (segunda linha). A sedação com recurso ao propofol ou 

dexmedetomidina, em vez das benzodiazepinas, segundo estudos, está associada a uma 

menor incidência de Delirium (Devlin et al., 2018). 

A prevenção envolve a compreensão dos fatores de risco predisponentes e é considerada 

a forma mais eficaz de reduzir a incidência de Delirium. Numerosos fatores de risco são 

modificáveis com intervenções relativamente fáceis e de baixo custo e a prevenção deve 

ser a linha prioritária de intervenção dos profissionais de saúde. 

A forma mais eficaz de prevenir o Delirium envolve múltiplas estratégias. Num estudo 

desenvolvido por Pereira et al. (2016) foram evidenciadas como estratégias de 

prevenção: 

- a promoção de uma nutrição e hidratação adequadas por via oral, quer ajustando a 

dieta ao gosto da pessoa, quer incentivando à utilização de próteses dentárias, quer 

ainda mantendo uma boa higiene e hidratação da mucosa oral, evitando sempre que 

possível a alimentação por sonda nasogástrica;  

- a prevenção e controlo de infeções associadas aos cuidados, tendo em consideração a 

gestão adequada dos dispositivos invasivos;  

- a promoção da visita de familiares, estimulando a sua interação com a pessoa mediante 

diálogos que a orientem no tempo e no espaço; 

- a promoção do uso de próteses visuais e auditivas já existentes, melhorando a 

capacidade da pessoa percepcionar o meio e interagir com ele;  

- a gestão adequada da medicação prescrita sem horário; 

- o uso sistemático das técnicas não farmacológicas para tranquilizar a pessoa;  

- a promoção de posicionamentos e oxigenoterapia adequados, coadjuvados por uma 

aspiração oportuna de secreções, retardando ao máximo a necessidade de instituir 

ventilação mecânica ou diminuindo o tempo de ventilação mecânica. 

As diretrizes da prática clínica para a prevenção do Delirium, indo de encontro ao 

estudo de Pereira et al. (2016), evidenciam como estratégias de prevenção: boa 

iluminação (facilidade visual); uso de óculos e dos aparelhos auditivos, relógio e 

calendário (lugar facilmente visível); alimentação/hidratação adequada e via oral; 

eliminação urinária e intestinal adequada; promoção do sono; mobilização precoce; 

evitar medicação psicoativa; visita frequente da família e amigos; diálogo com a pessoa 
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(onde estão, a data, quem somos, notícias atuais – orienta a pessoa e ajuda-a a lembrar o 

que aconteceu) (Devlin et al., 2018; Souza, Azzolin & Fernandes, 2018). 

A redução da incidência de Delirium na UCI deve ser considerada um indicador de 

qualidade dos cuidados de enfermagem, uma vez que condiciona a segurança da Pessoa 

em Situação Crítica. A identificação e avaliação do Delirium são os primeiros passos 

para a evidência da realidade, da prática e da qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados. Considera-se importante a intervenção específica e direcionada do enfermeiro 

especialista em enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, sendo fundamental a 

elaboração de um algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e tratamento do 

Delirium. 

Em suma, o Delirium traduz-se numa alteração reversível da consciência, da atenção, da 

cognição e do comportamento com elevada prevalência nas UCI. O subdiagnóstico do 

Delirium é, ainda, uma realidade na Pessoa em Situação Crítica e a sua presença 

acarreta consequências nefastas para a pessoa, comprometendo o seu processo de 

recuperação e a sua segurança, sendo considerado um indicador de mau prognóstico. De 

etiologia multifatorial, sabe-se que o Delirium envolve mecanismos neurológicos, 

alterações eletrolíticas e várias causas bioquímicas. No sentido de contrariar o 

subdiagnóstico do Delirium, importa definir nas UCI estratégias de identificação e 

avaliação. O DSM-V e a CID-10 definem critérios de diagnóstico do Delirium, no 

entanto, a avaliação fidedigna deste na pessoa internada na UCI é alcançada através da 

aplicação das escalas CAM-ICU ou ICDSC. A definição de intervenções e estratégias 

de prevenção do Delirium deve ser priorizada, contudo, quando o Delirium é uma 

realidade enfatiza-se o tratamento não farmacológico em prol do farmacológico. O 

enfermeiro especialista detém um importante papel na prevenção, identificação, 

avaliação e tratamento do Delirium, no sentido de criar ambientes seguros, contribuindo 

significativamente para a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados, e promover 

na equipa multidisciplinar uma mudança de cultura. 
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3. Projeto de Intervenção em Serviço 

 

A Metodologia de Projeto encerra um conjunto de etapas específicas, assente numa 

investigação centrada na resolução de um problema real identificado e na 

implementação de estratégias e intervenção para a sua resolução. Esta metodologia tem 

como objetivo a aquisição de capacidades e competências na concretização de projetos 

numa situação real tendo em vista a resolução de um problema, promovendo uma 

prática fundamentada e baseada na evidência (articulação entre a teoria e a prática) 

(Ruivo & Ferrito, 2010). 

A Metodologia de Projeto é constituída por seis etapas, designadamente: diagnóstico de 

situação; definição de objetivos; planeamento; execução; avaliação; e divulgação dos 

resultados (Ruivo & Ferrito, 2010). 

Sustentado na Metodologia de Projeto, desenvolveu-se um Projeto de Intervenção em 

Serviço (PIS) com base num problema identificado na prática, que se descreverá de 

seguida. O PIS encontra-se estruturado de acordo com as etapas da Metodologia de 

Projeto e como se baseia num problema real torna-se fundamental caracterizar a 

realidade do contexto do problema identificado.   

 

3.1. Unidade de Cuidados Intensivos: contexto de estágio 

A Medicina Intensiva é uma área sistemática e diferenciada das Ciências Médicas que 

aborda especificamente a prevenção, diagnóstico e tratamento de situações de doença 

aguda, potencialmente reversíveis, em doentes que apresentam falência de uma ou mais 

funções vitais, eminente(s) ou estabelecida(s). Tendo como objetivo primordial suportar 

e recuperar disfunções, a Medicina Intensiva visa, ainda, criar condições para tratar a 

doença subjacente e, por essa via, proporcionar oportunidades para uma vida futura com 

qualidade (Direção Geral de Saúde, 2003; Ministério da Saúde, 2017). 

A Medicina Intensiva assume a responsabilidade por todas as decisões referentes aos 

doentes que lhe são atribuídos, nomeadamente critérios de admissão e alta, planificação 

e hierarquização de tratamentos, e definição dos limites éticos de intervenção 
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terapêutica, sem prejuízo da necessária articulação com o médico assistente e com 

outros clínicos implicados no tratamento do doente e, evidentemente, da participação de 

doente e família na definição da estratégia terapêutica (Ministério da Saúde, 2017). 

As UCI são unidades diferenciadas e multidisciplinares que visam a prevenção de 

complicações, o diagnóstico e o tratamento da pessoa em condições fisiopatológicas que 

ameaçam a vida, ou que apresentam falência de uma ou mais funções vitais 

potencialmente reversíveis. Atualmente, reconhece-se a necessidade de concentrar 

competências, conhecimento, tecnologias, assim como, assegurar em tempo útil o 

acesso a cuidados diferenciados de qualidade a todos os cidadãos do território nacional 

(Direção Geral de Saúde, 2003; Ministério da Saúde, 2017) 

A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) onde decorreu o estágio está 

inserida num Hospital Central da Região Norte do país, que abrange diretamente uma 

área de 275 000 habitantes. Esta área é alargada para cerca de 1 100 000 habitantes no 

que diz respeito às especialidades de neurocirurgia e laboratório de hemodinâmica. Esta 

UCI é referência de primeira linha para a área de Braga, Famalicão, Barcelos e 

Esposende e de segunda linha para a área de Guimarães, Fafe e Alto Minho. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), trata-se de uma unidade de nível III, 

classificação esta que corresponde aos chamados serviços de Medicina 

Intensiva/Unidade de Cuidados Intensivos que devem ter preferencialmente quadros 

próprios, ou, pelo menos, equipas funcionalmente dedicadas (médica e de enfermagem), 

assistência médica qualificada por intensivistas, e em presença física 24 horas por dia. 

Pressupõe a possibilidade de acesso aos meios de monitorização, diagnóstico e 

terapêutico necessários; deve dispor ou implementar medidas de controlo contínuo da 

qualidade; ter programas de ensino e treino em cuidados intensivos. 

Considerando-se a fragilidade e dependência da Pessoa em Situação Crítica, a 

necessidade de assistência permanente por profissionais de saúde qualificados e, a 

necessidade de equipamentos complexos e altamente diferenciados, torna a UCIP numa 

unidade de cuidados com características muito específicas, distinguindo-se 

substancialmente dos internamentos e das outras unidades hospitalares, permitindo dar 

resposta à especificidade e complexidade dos cuidados de saúde à Pessoa em Situação 

Crítica.  
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A UCIP é constituída por uma sala ampla, com 14 unidades; um balcão central de 

trabalho, que contém o stock de medicação e onde é preparada a terapêutica; dois 

balcões laterais para realização de registos e passagem de turno. Anexa a esta sala, 

existe uma sala de equipamentos, uma rouparia, uma sala de apoio, uma farmácia, uma 

arrecadação com todo o material clínico, uma sala de limpos, uma sala de sujos, casas 

de banho dos profissionais, uma copa e um vestiário misto. Integram ainda o espaço 

físico da UCIP uma receção administrativa, uma sala de espera de visitas, gabinetes 

médicos, o gabinete da enfermeira chefe e uma sala de reuniões. 

A UCIP dispõe de diversos equipamentos de monitorização, vigilância e tratamento da 

Pessoa em Situação Crítica, nomeadamente, a título de exemplo, ventiladores 

mecânicos invasivos: Servo-i e Evita XL; ventiladores mecânicos não invasivos: Resmed 

e V60; ventiladores mecânicos invasivos portáteis; a Primasflex para a hemofiltração 

contínua; monitores de sedação; aparelho de gasometria; seringas e bombas perfusoras. 

A medicação da UCIP está armazenada na Pyxis, trata-se de um sistema de dispensa de 

medicamentos automatizado com acesso restrito através de código. 

Relativamente ao número de unidades de doentes, a UCIP está dotada com 14 unidades 

devidamente equipadas. No entanto, estão apenas contratualizadas com a Administração 

Regional de Saúde, 12 unidades efetivas, sendo 4 destas, unidades de isolamento. Cada 

unidade do doente é complexa, constituída por uma mesa de apoio, com material 

diverso como: compressas esterilizadas e não esterilizadas, seringas, agulhas, 

manómetro de pressão, termómetro, lancetas, tiras de glicemia e glicómetro, unidoses 

de soro fisiológico, desinfetante cutâneo, luvas, sondas de aspiração; uma cama 

articulada elétrica com balança integrada; um ventilador mecânico invasivo; um 

monitor; bombas e seringas perfusoras; “braço giratório” com sistema de aspiração, 

saída de oxigénio e de ar comprimido, luz; insuflador manual e máscara; um carro com 

material de apoio à higiene, com lençóis, fraldas, resguardos, aventais de proteção, fitas 

de nastro, esponjas de higiene oral, sacos de despejo; suporte com sacos do lixo e roupa 

suja; computador e cadeira; mesa de apoio e cadeira. 

As quatro unidades de isolamento estão dotadas com uma antecâmara com lavatório e 

cestos com equipamento de proteção como: luvas, aventais de proteção, toucas e 

máscaras. 
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3.1.1. Recursos Humanos 

A UCIP é dotada de uma equipa multidisciplinar numerosa, composta por médicos, 

enfermeiros, assistentes operacionais e assistente técnica, com diferentes funções e tipos 

de contrato de trabalho. 

A equipa médica é constituída por doze médicos especialistas: quatro médicos de 

anestesiologia, quatro médicos de medicina interna, três médicos de pneumologia e um 

médico de intensivismo. Esta equipa integra, ainda, médicos internos e especialistas que 

prestam cuidados esporádicos na unidade.  

No que reporta à equipa de enfermagem é constituída por 36 enfermeiros, 

especificamente: 12 enfermeiros especialistas, dos quais 1 enfermeiro desempenha 

funções de coordenação e gestão do serviço (enfermeira chefe); 8 enfermeiros com 

especialidade médico-cirúrgica; 3 enfermeiros com a especialidade de reabilitação; e 24 

enfermeiros de cuidados gerais, sendo que 6 deles têm pós-graduação: 1 na área de 

cuidados intensivos; 2 na área de trauma emergência e catástrofe; 1 na área de cuidados 

paliativos; 1 na área de ventilação não invasiva; 1 na área de feridas; e 1 na área de 

supervisão clínica. 

A equipa de Assistentes Operacionais é constituída por 10 elementos que apresentam 

diferente número de anos de trabalho na unidade. 

A UCIP dispõe ainda de 1 assistente técnica partilhada com a Unidade de Cuidados 

Intermédios Cardíacos e com a Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos, que 

tem como função desenvolver todo o trabalho ao nível de secretariado. 

A gestão dos recursos humanos é efetuada através da realização de horários mensais, 

para os cada grupo profissional, pelo respetivo responsável. O horário mensal é efetuado 

de acordo com as diretrizes emanadas pela instituição, preconizando-se o horário 

rotativo de 35 ou 40 horas por semana, de acordo com o tipo de contrato de trabalho de 

cada profissional. 

O turno da manhã, da tarde e da noite é assegurado, normalmente, por 6 enfermeiros, 

diferindo de acordo com o número de doentes internados. Acresce à equipa, no turno da 

manhã, uma enfermeira com especialidade de Enfermagem de Reabilitação que presta 

cuidados de enfermagem especializados nessa área aos doentes. O rácio determinado 
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para a UCIP enfermeiro/doente é 1:2. O horário preconizado é o de turnos rotativos de 

12 horas e 30 minutos, turno diurno e turno noturno, com 30 minutos de sobreposição 

entre os dois turnos, para a passagem de turno. 

Diariamente é elaborado o plano de trabalho dos enfermeiros, preconizando-se que a 

distribuição dos mesmos permita a continuidade dos cuidados pelo enfermeiro de 

referência, que é atribuído aquando da admissão do doente. Além disso, a distribuição 

tem em consideração a necessidade de cuidados dos doentes (carga de trabalho). A 

carga de trabalho de enfermagem por doente na UCIP é avaliada a cada 24 horas através 

da Nursing Activities Score (NAS). A prestação de cuidados é feita de acordo com 

método individual de trabalho promovendo-se, no entanto, o trabalho em equipa e o 

espírito de interajuda. 

De acordo com o plasmado na Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de 

Referenciação: Medicina Intensiva (Ministério da Saúde, 2017) relativamente aos 

recursos humanos, verifica-se que a UCIP vai de encontro com o estipulado, uma vez 

que, a nível médico tem um diretor com especialidade de Medicina Intensiva e corpo 

clínico próprio constituído por especialistas de Medicina Intensiva; e tem, pelo menos, 

um médico em presença física permanentemente. No que reporta aos enfermeiros é 

dotada de um enfermeiro-chefe com o perfil e competências adequadas de acordo com a 

missão do serviço e da instituição; tem um rácio enfermeiro/doente de acordo com o 

referido no Regulamento nº 533/2014, Norma para o cálculo de Dotações Seguras dos 

Cuidados de Enfermagem, o qual recomenda rácios mínimos de 1:2 em camas de nível 

III. Ao nível de assistentes operacionais tem um rácio de um assistente operacional para 

cada 6 doentes e quanto aos assistentes administrativos tem secretariado clínico, sendo 

recomendável um rácio não inferior a um assistente administrativo por 16 camas. 

 

3.2. Diagnóstico de Situação 

O diagnóstico de situação é a primeira etapa da Metodologia de Projeto e tem como 

finalidade realizar “um mapa cognitivo sobre a situação, problema identificado, ou 

seja, elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e 

mudar” (Ruivo & Ferrito, 2010. p. 10). 
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Os doentes internados na UCIP do hospital onde o estágio decorreu são 

predominantemente pessoas a vivenciar processos complexos de doença e em situação 

crítica, com necessidade de cuidados especializados, vigilância e controlo de sinais e 

sintomas diferenciados. 

Durante a realização do estágio, tornou-se evidente a necessidade de identificar uma 

área temática pertinente, de interesse para a nossa aprendizagem, e que servisse de base 

para a elaboração do PIS. Foi neste sentido que realizámos entrevistas informais com a 

enfermeira tutora, e destas surgiram alguns temas pertinentes passíveis de ser 

desenvolvidas no projeto. Optou-se pelo tema Delirium por percebermos que na UCIP 

não são utilizadas quaisquer medidas que visem a identificação, avaliação, prevenção e 

tratamento desta situação. 

Instigada pela curiosidade que o tema suscitou, realizou-se pesquisa de informação em 

bases de dados científicas que posteriormente partilhámos e debatemos com a 

enfermeira tutora. O confronto com estudos que identificaram uma elevada prevalência 

do Delirium nos doentes internados numa UCI, principalmente nos doentes ventilados, 

concomitantemente com o subdiagnóstico do Delirium, estimulou um interesse ainda 

maior pelo tema e almejar conhecer melhor a realidade e a intervenção que era feita na 

UCIP. 

Posteriormente, decidimos abordar o assunto informalmente com alguns enfermeiros da 

unidade, para aquilatar se este seria um tema pertinente, tendo o feedback sido positivo 

e permitiu, ainda, verificar que existiam lacunas no conhecimento sobre o tema. O 

desafio que surge ao abordar este tema tornou-se interessante para nós, pelo que 

validámos a sua pertinência com a enfermeira chefe. 

Face à importância da intervenção dos enfermeiros na identificação, avaliação, 

prevenção e tratamento do Delirium, para a segurança do doente e para a qualidade dos 

cuidados prestados, e tendo conhecimento da realidade da UCIP, problema 

frequentemente subdiagnosticado e não valorizado pelos enfermeiros, identificou-se o 

Delirium como uma problemática da prática clínica na UCIP com necessidade de 

intervenção. 
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3.3. Objetivos 

Intersetando os dados anteriores e tendo presente a necessidade de informar, esclarecer 

e sensibilizar a equipa de enfermagem sobre o Delirium e no sentido de desenvolver 

uma intervenção que vá de encontro à problemática identificada, definiu-se como 

atividade de intervenção uma atividade formativa em serviço sobre o Delirium, com os 

objetivos de: 

- Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância da identificação e avaliação 

do Delirium na Pessoa em Situação Crítica internada na UCI; 

- Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância da intervenção de 

enfermagem na prevenção e tratamento do Delirium na Pessoa em Situação Crítica 

internada na UCI; 

- Desenvolver um algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e tratamento do 

Delirium. 

A população alvo definida foram os enfermeiros que exercem funções na UCIP de um 

Hospital Central da Região Norte do país. Após a definição dos objetivos e da 

população alvo procedeu-se ao planeamento e preparação da atividade formativa. 

 

3.4. Planeamento 

Após a seleção do tema, elaboração do diagnóstico de situação e a definição de 

objetivos, tornou-se fundamental planear o PIS.  Nesta fase desenvolveu-se um plano de 

gestão de projeto ao identificar-se as atividades, as estratégias e os recursos de maneira 

a proceder à plena concretização dos objetivos, tal como o preconizado por Ruivo e 

Ferrito (2010). Assim, foi elaborado um cronograma de atividades, onde estão 

estabelecidas as datas dos vários momentos em que se desenrolou este projeto (Anexo 

III). 

Atendendo ao tema em questão, e tendo como objetivo geral “promover práticas de 

qualidade que permitam identificar, prevenir, avaliar e tratar o Delirium na Pessoa em 

Situação Crítica”, ficou desde logo explícito que a intervenção deveria centrar-se na 

sensibilização da equipa de enfermagem para a temática em causa e no desenvolvimento 

de um algoritmo que permita identificar, avaliar, prevenir e tratar o Delirium na Pessoa 

em Situação Crítica. 
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De seguida, para cada objetivo específico identificado, são enumeradas as 

atividades/estratégias definidas, para que cada um deles fosse atingido com sucesso: 

 Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância da identificação, 

avaliação, prevenção e tratamento do Delirium na Pessoa em Situação Crítica, 

internada na UCI 

 Pesquisar bibliografia sobre Delirium; 

 Planear a atividade formativa; 

 Reunir com a enfermeira tutora; 

 Reunir com o Professor orientador do Estágio; 

 Reunir com a enfermeira chefe para calendarização da atividade formativa;  

 Realizar a atividade formativa e apresentar o algoritmo; 

 Avaliar a atividade formativa. 

 Desenvolver um algoritmo que permita identificar, avaliar, prevenir e tratar o 

Delirium na Pessoa em Situação Crítica, internada na UCI 

 Pesquisar bibliografia sobre Delirium; 

 Reunir com a enfermeira tutora; 

 Reunir com o professor orientador do Estágio; 

 Elaborar o algoritmo; 

 Reunir com a enfermeira chefe para apresentação e discussão do algoritmo; 

 Apresentar o algoritmo aos enfermeiros da UCIP, na atividade formativa. 

 

3.5. Execução 

A etapa da execução do PIS é a etapa onde se materializa a realização e onde se coloca 

em prática tudo o que foi projetado anteriormente na fase de planeamento (Ruivo & 

Ferrito, 2010). 

A execução deste projeto centrou-se por um lado na formação dos profissionais, numa 

tentativa de sensibilização para a problemática do Delirium na Pessoa em Situação 

Crítica internada na UCI e, por outro, na construção de uma ferramenta de trabalho, um 

algoritmo, que permita identificar, prevenir, avaliar e tratar o Delirium. 

Optou-se por elaborar uma atividade formativa que, enquanto meio de divulgação do 

conhecimento, revestiu-se de especial importância para a concretização dos objetivos 
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estabelecidos para este PIS, uma vez que a divulgação do conhecimento constitui forma 

de sensibilização dos profissionais de enfermagem para o problema em causa, 

permitindo projetar o caminho a seguir, delineando estratégias e a forma de 

minimizar/anular esse problema nos vários contextos, indo de encontro ao objetivo 

principal do projeto (Ruivo & Ferrito, 2010). 

A contínua pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas permitiu documentar-

nos sobre a temática e desta forma planearmos a atividade formativa (Anexo IV). 

Posteriormente, construímos a apresentação da mesma em ficheiro PowerPoint (Anexo 

V) e solicitou-se, no mês maio de 2019, uma reunião com a enfermeira chefe da UCIP, 

que demonstrou uma enorme disponibilidade. Nesta reunião foi agendada a data, hora, 

local e duração da atividade formativa, tendo sido acordado que a sua divulgação fosse 

efetuada por e-mail pela enfermeira chefe. 

A formação decorreu no dia 7 de junho de 2019, às 9 horas, na sala de reuniões da 

UCIP, teve a duração de uma hora e a participação de 16 enfermeiros. O plano da 

atividade formativa, definido previamente, foi cumprido. Inicialmente, foram 

apresentados o tema, o sumário e os objetivos, prosseguindo-se para a abordagem sobre 

o Delirium. Foram, também, apresentadas as escalas de identificação e avaliação do 

Delirium, o tratamento farmacológico e não farmacológico, e por fim, foi abordada a 

prevenção desta disfunção fazendo-se referência a intervenções específicas de 

enfermagem. Ao longo da sessão foram criados momentos de interação e interpelação 

dos enfermeiros, com partilha de opiniões, experiências e sugestões, facto que tornou a 

formação mais enriquecedora e construtiva. Finalizou-se a atividade formativa com a 

apresentação de uma sugestão de um algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e 

tratamento do Delirium (Anexo VI).  

O algoritmo sugerido preconiza uma avaliação diária do Delirium no doente internado 

na UCIP. Primeiramente, deverá ser avaliado o nível de consciência do doente através 

da aplicação da RASS. Caso o score obtido seja inferior a menos três (-3), ou seja, 

menos quatro (-4) ou menos cinco (-5), não se poderá prosseguir com a aplicação da 

escala de avaliação do Delirium, devendo reavaliar-se posteriormente a RASS. Se o 

score obtido na RASS for igual ou superior a menos três (-3) dever-se-á proceder à 

aplicação da CAM-ICU. Se o resultado desta for Delirium positivo dever-se-á 

identificar as causas e corrigi-las, controlar a dor e iniciar o tratamento não 
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farmacológico e, só depois o farmacológico, caso as medidas anteriores não forem 

suficientes. Se o resultado da CAM-ICU for Delirium negativo dever-se-á controlar a 

dor e implementar medidas de prevenção do Delirium e, paralelamente, manter a 

avaliação do Delirium diária e a titulação da sedação. 

No final da atividade formativa procedeu-se à avaliação da mesma, com participação de 

todos os presentes, o que permitiu entender os aspetos positivos e negativos da mesma. 

 

3.6. Avaliação 

De acordo com Ruivo e Ferrito (2010) a avaliação constitui mais uma etapa do PIS e 

deve fornecer os elementos necessários que nos permitam melhorar a coerência, a 

eficiência e a eficácia. 

Após terminar este PIS, verificamos que nem tudo correu como inicialmente planeado. 

Foi necessário proceder a ajustes relativamente ao planeamento inicial, redefinição de 

objetivos, atividades e estratégias. Em forma de avaliação final do projeto realizado, 

considera-se que este conseguiu responder ao desafio colocado inicialmente e tendo em 

consideração que a avaliação é um processo dinâmico e globalizante, procedemos à 

mesma de forma contínua e permanente, o que nos permitiu realizar uma análise e 

reflexão sobre as opções que íamos fazendo.  

Relativamente à atividade formativa, a sessão decorreu dentro do tempo previsto, sendo 

cumprido o plano definido. Proporcionaram-se momentos de interação positiva entre os 

enfermeiros e obteve-se um feedback positivo.  

Com o objetivo de avaliar a atividade formativa foi adaptado o Questionário de 

Avaliação de Satisfação da Formação do hospital onde decorreu o estágio (Anexo VII) e 

aplicado aos 16 enfermeiros que participaram na formação, aos quais se solicitou para 

responder voluntariamente, com sinceridade e de forma anónima ao mesmo. 

Este questionário avalia o grau de concordância dos enfermeiros a 12 afirmações, que se 

subdividem em três avaliações: a avaliação global onde os enfermeiros são questionados 

acerca de temas gerais da formação, tais como, a clareza dos objetivos, a duração da 

formação, a adequação das instalações entre outros; a avaliação do impacto da 

formação, onde é avaliada a importância do tema, a forma como este foi apresentado, 
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bem como o impacto da formação no desenvolvimento profissional de cada enfermeiro; 

e por fim, a avaliação do formador. 

Na avaliação global, o primeiro de oito parâmetros avaliados questiona os enfermeiros 

se “Os objetivos da formação foram claros”, sendo que 13 enfermeiros (81%) 

concordaram totalmente com a clareza dos objetivos da formação, enquanto, que os 

restantes 3 (19%) concordaram (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Os objetivos da formação foram claros 

 

Quando questionados os enfermeiros sobre se “Os conteúdos foram adequados aos 

objetivos”, 14 enfermeiros (87,5%) concordaram totalmente com a adequação dos 

objetivos delineados, com os restantes 2 (12,5%) a concordar (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Os conteúdos foram adequados aos objetivos 
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No que reporta ao parâmetro “A duração da formação foi adequada”, das 16 respostas 

obtidas, 15 enfermeiros (94%) concordaram totalmente, ao passo que 1 (6%) concordou 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – A duração da formação foi adequada 

 

Relativamente ao parâmetro “O relacionamento foi positivo entre os enfermeiros”, das 

16 respostas obtidas, 13 enfermeiros (81%) concordaram totalmente que o 

relacionamento entre enfermeiros foi positivo, enquanto que 3 (19%) responderam que 

concordaram (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – O relacionamento foi positivo entre os enfermeiros 
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Inquiridos os enfermeiros sobre se as “As instalações e os meios audiovisuais foram 

adequados”, este revelou-se o parâmetro com maior distribuição de respostas. Assim, 

14 enfermeiros (87,5%) concordaram totalmente com a afirmação, 1 enfermeiro referiu 

concordar e outro (6,3%) discordou desta afirmação (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – As instalações e os meios audiovisuais foram adequados 

 

Quanto ao parâmetro se “A formação permitiu adquirir novos conhecimentos”, 14 

enfermeiros (87,5%) concordaram totalmente e 2 (12,5%) concordaram (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – A formação permitiu adquirir novos conhecimentos 
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Inquiridos sobre se “Os conhecimentos adquiridos são úteis para a sua prática e vão 

permitir melhorar o seu desempenho”, 14 enfermeiros (87,5%) concordaram totalmente 

com esta afirmação, enquanto 2 enfermeiros (12,5%) concordaram (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Os conhecimentos adquiridos são úteis para a prática e permitem melhorar o 

desempenho 

 

Relativamente ao parâmetro “Os conhecimentos adquiridos contribuíram para o 

desenvolvimento profissional”, mais uma vez, 14 enfermeiros (87,5%) concordaram 

totalmente que os conhecimentos adquiridos contribuíram para o desenvolvimento 

profissional e 2 enfermeiros (12,5%) concordaram (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Os conhecimentos adquiridos contribuíram para o desenvolvimento 

profissional 
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No que reporta à avaliação do formador, no parâmetro “O formador revelou dominar o 

assunto” 15 enfermeiros (94%) concordaram totalmente que o formador revelou 

dominar o assunto e 1 (6%) concordou (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9 – O formador revelou dominar o assunto 

 

Sobre o parâmetro “A metodologia utilizada foi adequada”, novamente, 15 enfermeiros 

(94%) concordaram totalmente com a afirmação e 1 (6%) concordou (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10 – A metodologia utilizada foi adequada 
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Quando inquiridos se “A exposição dos assuntos foi clara”, 15 enfermeiros (94%) 

concordaram totalmente com a afirmação e 1 (6%) concordou (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11 – A exposição dos assuntos foi clara 

 

Por último, relativamente ao parâmetro “A relação estabelecida com os enfermeiros foi 

positiva”, também 15 enfermeiros (94%) concordaram totalmente e 1 (6%) concordou 

(Gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12 – A relação estabelecida com os enfermeiros foi positiva 
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Do questionário, fazia parte uma questão aberta onde se convidavam os enfermeiros a 

apresentarem sugestões ou que fizessem referência ao que consideraram mais útil. Os 

enfermeiros referiram que o tema abordado foi pertinente e muito útil para a sua prática 

clínica, uma vez, que desta forma estariam mais atentos e sensibilizados para uma 

problemática quotidiana no seu desempenho profissional, e que tantas vezes lhes “passa 

ao lado”. 

Perante a atividade formativa e os resultados obtidos pelo questionário de avaliação da 

mesma, pode-se afirmar que os objetivos definidos para a atividade formativa foram 

alcançados, uma vez, que se sensibilizou a equipa de enfermagem para a importância da 

identificação e avaliação do Delirium na Pessoa em Situação Crítica, e para a 

importância da intervenção de enfermagem na prevenção e tratamento desta alteração 

cognitiva, tantas vezes subdianosticada e se desenvolveu e apresentou um algoritmo de 

prevenção, identificação, avaliação e tratamento do Delirium. 

Importa realçar que teria sido importante a repetição da atividade formativa, para que os 

enfermeiros que não puderam estar presentes na sessão tivessem a oportunidade de 

participar e, consequentemente, abranger uma maior população alvo.   

 

3.7. Divulgação dos Resultados 

A divulgação dos resultados obtidos, após a execução de um projeto, permite dar a 

conhecer à população em geral e a outras entidades a pertinência do projeto e o caminho 

que se percorreu para se solucionar um determinado problema (Ruivo & Ferrito, 2010). 

Assente neste pressuposto, o presente relatório vai ser divulgado no Repositório da 

Universidade do Minho, acessível a todos, e no contexto de estágio, de forma que seja 

possível a sua consulta e análise.   
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4. O Cuidar Especializado à Pessoa em Situação Crítica 

 

A Pessoa em Situação Crítica requer cuidados de enfermagem especializados, sendo o 

domínio da Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica uma das áreas emergentes que se 

insere na especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Entende-se por Pessoa em 

Situação Crítica “aquela cuja vida está ameaçada pela 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 429/2018). 

A abordagem de forma global, integrada e multidisciplinar à Pessoa em Situação 

Crítica, que requer cuidados complexos, é cada vez mais importante num mundo de 

crescente fragmentação e especialização de conhecimento. O crescimento dos custos 

relativos à saúde impõe decisões e cuidados assentes em critérios de qualidade, eficácia 

e eficiência (Ministério da Saúde, 2017). 

Os cuidados de enfermagem à Pessoa em Situação Crítica são cuidados altamente 

diferenciados e qualificados, prestados de forma contínua à pessoa com uma ou mais 

funções vitais em risco eminente, permitindo manter as funções básicas de vida, 

prevenindo complicações e limitando incapacidades, tendo em vista a sua recuperação 

total. Assim, é exigido ao enfermeiro especialista uma observação e vigilância contínua, 

de forma sistémica e sistematizada, com os objetivos de conhecer continuamente a 

condição de saúde da pessoa, de prever, detetar e intervir precocemente sobre as 

complicações, de assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo 

útil. Considera-se igualmente, que o enfermeiro especialista deve dar resposta a 

situações de catástrofe ou emergência multivítima, bem como, maximizar a sua 

intervenção na prevenção e controlo da infeção perante a Pessoa em Situação Crítica e 

ou falência orgânica (Regulamento n.º 429/2018). 

 

4.1 Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica 

A especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica engloba cuidados de enfermagem 

especializados em diferentes e abrangentes áreas emergentes de atuação, 
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particularmente, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, em situação 

paliativa, em situação perioperatória e em situação crónica. Por conseguinte, de acordo 

com o alvo e contexto de intervenção, reconhecendo-se a necessidade de especificar as 

competências específicas dos enfermeiros, foi elaborado o Regulamento de 

competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

(Regulamento n.º 429/2018). Este regulamento integra a área de Enfermagem à Pessoa 

em Situação Crítica e visa prover um enquadramento regulador para a certificação das 

competências e comunicar aos cidadãos o que podem esperar dos enfermeiros 

especialistas. 

“O enfermeiro especialista é habilitado com um curso de especialização em 

enfermagem ou com um curso de estudos superiores especializados em 

enfermagem, a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece 

competência científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de 

enfermagem gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua 

especialidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2015, p.99).  

O enfermeiro especialista na área da Pessoa em Situação Crítica, dotado com 

competências específicas, deverá identificar a evidência científica relevante e incorporá-

la na prática clínica, demonstrando níveis elevados de julgamento clínico e tomada de 

decisão. 

As competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa Situação Crítica são: 

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

doença crítica e/ou falência orgânica; 

- Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 

conceção à ação; 

 - Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos perante a Pessoa em Situação Crítica e/ou falência orgânica, 

face à complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e 

adequadas” (Regulamento n.º 429/2018, p.19359). 
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4.2. Aquisição de Competências Específicas de Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 

A Pessoa em Situação Crítica e família constituem o foco do cuidar do enfermeiro 

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

Situação Crítica. As competências inerentes ao cuidar especializado foram o fio 

condutor ao longo do estágio para a prática clínica e para o desenvolvimento 

profissional.  

Numa fase inicial, elaborámos um quadro com as competências genéricas, as 

competências comuns dos enfermeiros especialistas, as competências específicas do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica e as competências 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, 

que permitiu uma análise estruturada das competências emanadas pela Ordem dos 

Enfermeiros (OE) e a consciencialização das mesmas. 

Os objetivos definidos para o estágio foram de encontro ao desenvolvimento de 

conhecimentos teóricos e de competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. Para além destes, definiram-se os seguintes:  

- identificar o modelo de conceção e prestação de cuidados;  

- agir em conformidade com o conhecimento ético, normas e procedimentos legais;  

- conhecer e integrar a dinâmica da UCI e a equipa multidisciplinar; 

- consolidar a intervenção em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica; 

- identificar uma área problemática no contexto da prática de Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica e propor soluções para a resolução da problemática identificada. 

O primeiro contacto com a UCIP gerou sentimentos mistos, desde o receio pela 

complexidade da Pessoa em Situação Crítica e da unidade, à curiosidade e ao estímulo 

por inúmeras oportunidades de aprendizagem e crescimento. O impacto da Pessoa em 

Situação Crítica, dos equipamentos/dispositivos, das rotinas e da linguagem entre os 

profissionais gerou receio e apreensão. Sentimo-nos retroceder no nosso percurso 

profissional, como se estivessemos novamente num percurso inicial de aprendizagem de 

Enfermagem. Refletindo sobre este sentimento, facilmente se faz a analogia com o 

modelo de aquisição de competências desenvolvido por Benner (2001), que divide o 

desenvolvimento do enfermeiro em cinco estadios, de iniciado a perito. A autora 

defende que todos os enfermeiros, independentemente dos anos de trabalho e 
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experiência, que integram um novo serviço, em que não conhecem os doentes nem as 

rotinas, situam-se no estadio de iniciado. Atendendo à pouca experiência na prestação 

de cuidados de enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, efetivamente, no início do 

estágio, sentimo-nos iniciados. 

No entanto, o confronto com a Pessoa em Situação Crítica e as especificidades da UCIP 

constituíram-se um desafio, sentindo-nos aliciados pela expectativa de novas 

aprendizagens e desenvolvimento de competências. Assim, no sentido de consolidar 

conhecimentos e desenvolver competências em Enfermagem, articulámos a teoria com a 

experiência prática e efetuámos momentos de reflexão com a enfermeira tutora, que 

foram fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 

Inicialmente começamos por identificar o modelo de conceção e prestação de cuidados. 

O método de trabalho adotado pela equipa de enfermagem é o método do enfermeiro de 

referência, que visa o cuidado holístico da pessoa, minimizando a fragmentação e dando 

uma maior autonomia ao enfermeiro. O enfermeiro que admite o doente na UCIP 

assume o plano/prestação de cuidados do mesmo sempre que estiver a trabalhar, sendo 

também o enfermeiro de referência para os familiares. Atualmente, o método do 

enfermeiro de referência é considerado como o método ideal para a prestação de 

cuidados holísticos, humanizados e individualizados, e para a continuidade de cuidados 

de enfermagem. 

Decorrente desta identificação, surgiu o conhecimento da dinâmica da UCIP e só desta 

forma foi possível gerir com eficácia e eficiência os recursos da mesma, e desenvolver a 

relação multidisciplinar, integrando-nos gradualmente, não só na equipa de 

enfermagem, mas também na equipa multidisciplinar.  

No sentido de nos ajudar a refletir sobre a nossa prática clínica, ao longo do estágio, 

elaborámos um diário, no qual registávamos as intervenções de enfermagem realizadas, 

as oportunidades vivenciadas, as dificuldades percebidas, os progressos/evolução, a 

aquisição de saberes e as emoções sentidas. Tendo por base todo o percurso, segue-se a 

reflexão e análise da prática clínica e do desenvolvimento profissional ao longo do 

estágio, alicerçada nas competências definidas pela OE, como fundamentação e 

evidência do desenvolvimento de competências específicas do enfermeiro especialista 

na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 
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4.2.1 Cuida da pessoa, família/cuidador a vivenciar processos complexos de 

doença crítica e/ou falência orgânica 

A Pessoa em Situação Crítica/família, pela complexidade da sua condição de saúde, 

requer cuidados de enfermagem integrais e complexos, que compreendem uma grande 

área de conhecimentos e competências específicas. 

Admissão da Pessoa em Situação Crítica na UCI 

A prestação de cuidados à Pessoa em Situação Crítica e família inicia-se desde o 

momento da sua admissão na UCI. A admissão requer a preparação minuciosa da 

unidade. O enfermeiro tem que testar o ventilador, verificar o funcionamento do 

insuflador manual, da saída de oxigénio e do sistema de aspiração. Os cabos de pressão 

para avaliação da tensão arterial, da saturação de oxigénio e da linha arterial são 

conectados e testa-se o monitor. De seguida, verifica-se se a balança da cama está 

operacional e escreve-se na cama a tara e a identificação da pessoa nos locais 

destinados. A obtenção de alguma informação prévia do estado de saúde do doente e da 

terapêutica necessária no imediato facilita o processo de admissão. Entretanto, monta-se 

a “rampa” de cinco vias, com prolongador e torneira de três vias com dois frascos de 

soro fisiológico por bomba perfusora e prepara-se a régua da linha arterial. A unidade 

fica, assim, preparada para se admitir o doente de forma mais diligente possível. 

Ao longo do estágio vivenciámos a oportunidade de desenvolver competências na 

preparação da unidade do doente. Inicialmente, tivemos necessidade de consultar o 

procedimento de admissão da UCIP e apontar detalhadamente os passos que tínhamos 

que realizar, principalmente para testar os ventiladores, pois existem dois tipos de 

ventiladores que exigem diferentes testes. O estudo, a ajuda da enfermeira tutora e a 

prática permitiram-nos, de forma independente, preparar a unidade do doente de forma 

eficaz. 

Consideramos que a admissão da Pessoa em Situação Crítica na UCIP é um momento 

complexo e de grande tensão para a equipa multidisciplinar, face à instabilidade 

hemodinâmica que apresenta à chegada e à necessidade de uma abordagem estruturada, 

ágil e direcionada no sentido de estabilizar a mesma. Os elementos das equipas 

mobilizam-se, entreajudam-se e procuram de forma coordenada tornar este processo o 

mais seguro, eficaz e sereno possível.  
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O momento da admissão requer grande concentração, competência e agilidade do 

enfermeiro para receber a informação sobre a situação clínica da pessoa, monitorizá-la e 

avaliá-la. Na admissão da Pessoa em Situação Crítica, preconiza-se uma abordagem 

ABCDE, designadamente, avaliação da via aérea (A), da respiração (B), da circulação, 

medicação e acessos venosos e/ou centrais (C), do estado neurológico (D) e exposição, 

estado da pele, dispositivos (E). Esta abordagem permite verificar de forma 

sistematizada e estruturada o estado da pessoa e alertar para focos de instabilidade, 

permitindo estabilizar a pessoa o mais rapidamente possível. Paralelamente, procede-se 

com a administração e ajuste da terapêutica e fluidoterapia.  

Numa fase inicial, aquando da admissão da Pessoa em Situação Crítica na UCIP, 

assumimos uma postura mais de observação/colaboração e interiorização. Sentimos 

necessidade de realizar apontamentos e refletir sobre as intervenções de enfermagem. 

Gradualmente, fomos colaborando com a equipa de enfermagem na admissão dos 

doentes e, consequentemente, ganhando confiança e interiorizando os procedimentos. 

Seguir a avaliação pela abordagem ABCDE foi o que sentimos mais dificuldade, pois, 

por vezes, omitíamos passos. O estudo, a persistência e as várias oportunidades que 

surgiram permitiram-nos colmatar essas lacunas, admitindo o doente mais fluentemente 

e desenvolvendo competências e destreza na abordagem ABCDE. 

Durante este processo, não é esquecida a família. O acolhimento à família é realizado 

fora da unidade, quando o doente está mais estável e a unidade organizada. 

Concomitantemente, prepara-se a família para o aspeto do doente e da unidade, sendo 

dado suporte emocional. Procura-se, também, apresentar a UCIP e o procedimento das 

visitas em vigor. Posteriormente, em sistema informático, elabora-se o processo de 

enfermagem e realizam-se os registos. A abordagem à família aquando da admissão foi 

sentida como outra dificuldade, uma vez que a família, na maioria das vezes, está em 

estado de choque/negação, possui pouca informação sobre o estado de saúde do 

familiar, questionando sobre o prognóstico e evolução. É difícil de lidar com este estado 

emocional, assim como, saber qual a informação que se pode/deve dar. Conjuntamente 

com a enfermeira tutora, desenvolvemos estratégias de adaptação e comunicação, assim 

como de doseamento da informação, o que permitiu desenvolver competências no 

acolhimento à família da Pessoa em Situação Crítica. O primeiro contacto com a família 

era feito fora da unidade, como já referido, onde procurávamos compreender qual a 

informação que detinham sobre o estado de saúde do doente, a história clínica do 
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mesmo e o contexto social, executando uma escuta ativa, ao mesmo tempo que 

respondíamos às questões dos familiares, sendo empáticos, dando orientações e 

doseando a informação de forma a tranquilizá-los e a dar suporte emocional. Desta 

forma, foi possível o desenvolvimento de estratégias de comunicação verbais, como o 

questionamento, o encorajamento, a clareza, a sinceridade, o doseamento de 

informação, e o desenvolvimento de estratégias de comunicação não verbais, como 

escuta ativa, o toque afetivo, a expressão facial de interesse e empatia, o uso de tom de 

voz sereno, o contacto visual e o respeito do silêncio.  

Intervenção Especializada de Enfermagem  

A prestação de cuidados de enfermagem especializados numa UCI requer enfermeiros 

dotados de conhecimentos e competências. O desenvolvimento de competências exige a 

detenção de conhecimentos específicos na área de atuação. Cientes destas premissas, o 

desenvolvimento de conhecimentos na área da Pessoa em Situação Crítica foi um eixo 

estruturante ao longo do estágio, estando presente num continuum. Ao longo dos dias 

surgiram diversas oportunidades que nos permitiram desenvolver conhecimentos 

teóricos e teórico-práticos, através da revisão de conteúdos e pesquisa sobre situações 

específicas dos doentes, nomeadamente, sobre patologias, medicação, tratamentos, 

intervenções técnicas de enfermagem e médicas. Simultaneamente, houve um esforço 

na mobilização dos conhecimentos adquiridos para a aplicação na prática o que permitiu 

o crescimento e desenvolvimento enquanto enfermeiros especialistas. 

A enfermeira tutora foi um agente facilitador deste processo, adotando estratégias que 

dirigiram o estudo. Optou-se por um estudo mais aprofundado, estruturado por áreas, 

sendo dados tópicos principais, como “fios guia”, pela enfermeira tutora. A posterior 

partilha/reflexão com a enfermeira tutora sobre o que tínhamos estudado/pesquisado 

permitiu validar e consolidar a informação, focando-nos na mais importante e 

adquirindo um conhecimento mais sustentado. 

Aquando da prestação de cuidados fomos sempre instigados a mobilizar os 

conhecimentos, sendo questionados sobre o doente, a patologia, o tratamento, e ao 

mesmo tempo a definir os focos de atenção prioritários e a antecipar possíveis focos de 

instabilidade de acordo com a condição atual do doente. Inicialmente, as questões 

colocadas deixavam-nos apreensivos e intimidados, pois éramos confrontados com as 

nossas lacunas de conhecimento e de raciocínio. No entanto, as questões eram 
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desafiantes, obrigando-nos a refletir e a raciocinar sobre a situação clínica de cada 

doente e a pesquisar/estudar sobre o que não sabíamos ou tínhamos dúvidas, permitindo 

adquirir e consolidar conhecimentos. Com o passar dos dias, fomos desenvolvendo 

estratégias de adaptação, encarando as questões e a definição de prioridades como 

desafio, motor de aprendizagem e impulso para o desenvolvimento profissional. 

Com o estudo e a colaboração da enfermeira tutora desenvolvemos competências na 

avaliação e prestação de cuidados à Pessoa em Situação Crítica, identificando focos de 

atenção prioritários e estabelecendo prioridades na prestação de cuidados de 

enfermagem. Por conseguinte, desenvolvemos competências na identificação precoce 

dos focos de instabilidade na Pessoa em Situação Crítica e na intervenção antecipada 

nos focos de instabilidade, promovendo uma prática de cuidados especializados mais 

seguros e autónomos. 

A gestão da terapêutica é uma componente fundamental na intervenção antecipada nos 

focos de instabilidade e consequente identificação precoce dos mesmos. O enfermeiro 

especialista carece de conhecimentos específicos e sustentados sobre a medicação para 

que faça uma gestão segura, eficaz e eficiente da mesma, tendo em vista a estabilidade 

do doente, alvo dos seus cuidados. 

A gestão da medicação constituiu-se, também, um desafio. Primeiramente, fomos 

confrontados com a necessidade de estudar pormenorizadamente a medicação 

específica, principalmente a que exigia maior gestão pelo enfermeiro, nomeadamente, 

aminas, sedativos, anestésicos, analgésicos e curarizantes. Como estratégia elaborámos 

um quadro resumo com os medicamentos, a categoria, as indicações, a ação, os efeitos 

adversos, as vigilâncias, o pico de ação, a duração do efeito, a via de eliminação e os 

cuidados especiais/preparação. A informação foi partilhada e validada com a enfermeira 

tutora. A prática clínica e a necessidade de mobilizar os conhecimentos e gerir a 

medicação em cada situação particular permitiu-nos demonstrar conhecimentos sobre 

medicação específica da Pessoa em Situação Crítica e desenvolver competências na 

preparação e gestão da medicação de acordo com a estabilidade hemodinâmica da 

mesma. Embora fosse das áreas que sentimos mais insegurança, desenvolvemos 

autonomia na administração e gestão da terapêutica de forma segura e ajustada à 

condição da Pessoa em Situação Crítica.  
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Execução de procedimentos técnicos complexos 

A intervenção técnica de enfermagem, autónoma e interdependente, numa UCI é 

diversificada e complexa, exigindo o conhecimento de uma panóplia de procedimentos, 

materiais e competência na programação, otimização e interpretação de equipamentos e 

dispositivos. 

As oportunidades ao longo do estágio foram variadas e diversificadas, permitindo-nos 

adquirir conhecimentos e competências na execução autónoma e interdependente de 

procedimentos técnicos complexos, na monitorização da Pessoa em Situação Crítica e 

na programação, otimização e interpretação dos dados dos equipamentos e dispositivos 

da UCIP. A aquisição de competências técnicas exigiu também estudo, pesquisa, 

consulta de protocolos e procedimentos específicos, orientação e partilha de ideias com 

a enfermeira tutora para fundamentação e consolidação das mesmas. 

Designadamente, desenvolvemos competências na: (i) monitorização não invasiva da 

Pessoa em Situação Crítica (eletrocardiografia, tensão arterial, temperatura auricular e 

esofágica, oximetria, capnometria, frequência respiratória, Índice Bispectral de Sedação, 

bloqueio neuromuscular, avaliação das pupilas); (ii) na monitorização invasiva (tensão 

arterial, pressão venosa central, pressão intracraniana, pressão intraabdominal); (iii) na 

preparação do material para execução de técnicas de monitorização invasiva, como 

colocação de catéter venoso central, linha arterial, sensor de pressão intracraniana e 

pressão venosa central; (iv) na otimização da linha arterial, de catéter venoso central, do 

sensor de pressão intraabdominal e do sensor de pressão intracraniana; (v) na 

otimização da ventilação mecânica invasiva e não invasiva; (vi) na aspiração de 

secreções na cavidade oral e no tubo endotraqueal; (vii) na prestação de cuidados, 

manutenção e otimização do tubo endotraqueal; (viii) na prestação de cuidados, 

manutenção e otimização de traqueostomias; (ix) no processo de desmame ventilatório e 

extubação da Pessoa em Situação Crítica; (x) na prestação de cuidados ao doente a 

realizar técnica de substituição renal contínua; (xi) na otimização da alimentação 

entérica e parentérica; (xii) na prestação de cuidados de higiene e conforto ao doente 

monitorizado e ventilado; (xiii) no tratamento de feridas complexas. 

No caso específico dos equipamentos e dispositivos da UCIP desenvolvemos 

conhecimentos e competências na otimização, programação e interpretação dos dados: 

dos ventiladores mecânicos invasivos; dos ventiladores mecânicos não invasivos; dos 
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monitores de monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva; do monitor Sedline; 

do dispositivo de compressão pneumática intermitente; do equipamento de terapia de 

substituição renal contínua Prismaflex. Desenvolvemos, ainda, competências na 

execução de teste aos ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos e ao 

equipamento de terapia de substituição renal contínua. 

Refletindo sobre todo o percurso, consideramos que sentimos maior dificuldade no 

desenvolvimento de competências na otimização da ventilação mecânica invasiva, no 

desmame ventilatório e na programação e interpretação dos parâmetros ventilatórios. A 

insegurança e o receio, na fase inicial, em cometer alguma falha interferiram com o 

desenvolvimento de competências para uma intervenção autónoma, apresentando uma 

evolução mais lenta e com menor destreza. A prática contínua, o ensino, instrução e 

treino da técnica e incentivo pela enfermeira tutora, assim como o respeito pelo nosso 

ritmo de execução, permitiu-nos desenvolver confiança, autonomia e segurança, tendo 

adquirido competências nesta área. 

Prevenção de complicações na Pessoa em Situação Crítica  

A atuação do enfermeiro especialista na intervenção antecipada e prevenção de 

complicações na Pessoa em Situação Crítica é fundamental. Ao longo do estágio, como 

já mencionado, com as diversas experiências proporcionadas e à medida que os 

conhecimentos foram sendo consolidados, fomos adquirindo competências na avaliação 

da condição de saúde e estado hemodinâmico da pessoa, sendo capazes de antecipar 

focos de instabilidade e intervir no sentido de prevenir complicações. 

O Delirium na Pessoa em Situação Crítica surgiu como uma problemática presente na 

UCIP, carecendo da intervenção especializada do enfermeiro para sua prevenção, 

diagnóstico e tratamento, como já abordado anteriormente.  

No sentido de sensibilizar os enfermeiros para esta problemática e prevenir as situações 

de Delirium, as quais ocorrem se não houver qualquer tipo de intervenção, desenvolveu-

se um PIS, já descrito no capítulo anterior. Este projeto, decorrente da identificação de 

uma problemática atual na UCIP, representa um contributo ativo na prevenção de 

complicações, na segurança do doente e na melhoria dos cuidados de enfermagem 

prestados.  
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A elaboração de um algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e tratamento do 

Delirium permite conduzir e simplificar a intervenção da equipa multidisciplinar neste 

problema, sendo uma medida efetiva para a prevenção de complicações e um impulso 

para a mudança de cultura na atuação face ao Delirium na UCIP. 

A avaliação da dor na Pessoa em Situação Crítica 

A avaliação e o tratamento da dor são áreas sensíveis aos cuidados de enfermagem e, 

embora considerada o quinto sinal vital, a dor, pela subjetividade que a caracteriza, nem 

sempre é avaliada de forma correta, nem o tratamento é o mais eficaz. A Pessoa em 

Situação Crítica pela sua condição (alteração do estado de consciência, sedação), 

geralmente, não consegue exprimir verbalmente se sente dor e que tipo de dor sente. 

Assim, carece por parte do enfermeiro, de uma avaliação precisa e adaptada ao seu 

estado de consciência e que este intervenha com medidas farmacológicas e não 

farmacológicas ajustadas no controlo da dor. 

A prática clínica permitiu desenvolver competências na avaliação da dor na Pessoa em 

Situação Crítica, através da aplicação das escalas de monitorização, implementadas na 

UCIP, principalmente, a Escala Comportamental da Dor, e na gestão de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas para o controlo da mesma. A necessidade de 

avaliar a dor em doentes sedados, com a aplicação da respetiva escala conduziu ao 

desenvolvimento de competências na identificação de sinais específicos de dor através 

da avaliação da expressão facial, do movimento dos membros superiores e da adaptação 

à ventilação. Para além da administração de terapêutica, medidas farmacológicas de 

controlo da dor, a musicoterapia, a massagem, a gestão do ambiente (luz, temperatura e 

ruído) são medidas não farmacológicas de controlo da dor passíveis de ser 

implementadas no doente internado numa UCI e que produzem efeitos positivos no 

controlo da mesma. 

A prática, conjuntamente com as pesquisas realizadas, evidenciou a importância da 

intervenção efetiva na avaliação e controlo da dor, e a importância da analgesia no 

tratamento à Pessoa em Situação Crítica, não podendo ser substituída pela sedação, pois 

um doente sedado não significa que não sinta dor. Preconiza-se que o doente possua 

uma analgesia ajustada, associada a uma sedação leve, titulada em função dos objetivos 

individualizados traçados para o doente (Devlin, 2018). Cientes que a sedoanalgesia 

ajustada aos objetivos terapêuticos é fundamental para a recuperação do doente e para a 
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prevenção de complicações inerentes à sedação excessiva ou deficitária e à dor não 

controlada, aplicámos e interpretámos as escalas de sedação/agitação utilizadas na 

UCIP, especificamente, a escala de sedação de Ramsay e a RASS. A escala mais 

utilizada na UCIP é a escala de RASS, sendo também a que apresenta uma avaliação 

mais completa e específica do nível de sedação do doente. A sua aplicação na prática 

clínica permitiu o desenvolvimento de competências na avaliação da sedação/agitação 

do doente, assim como, a aplicação da Escala Comportamental da Dor permitiu uma 

avaliação mais fidedigna da dor dos doentes e, consequentemente, uma intervenção 

mais ajustada no seu controlo, aprimorando as competências nesta área. 

A comunicação numa UCI 

O exercício profissional de Enfermagem centra-se na relação interpessoal do enfermeiro 

com a pessoa, família ou comunidade (Conselho de Enfermagem, 2012) fazendo parte 

da mesma o processo de comunicação. 

A comunicação assume-se como uma importante “arma” para a prestação de cuidados 

de enfermagem. Numa UCI a maioria dos doentes apresentam alterações do estado de 

consciência e/ou estão sedados, o que compromete a comunicação e exige do 

enfermeiro estratégias adaptativas.  

De acordo com os estudos de Ballard, Robley, Barrett, Fraser e Mendoza (2006), 

Barlem, Rosenheim, Lunardi e Lundardi Filho (2008) e Storli, Lindseth e Asplund 

(2008) o diálogo com o doente (mesmo que este não verbalize) e o toque são as 

principais formas de comunicar com os doentes. Mesmo sedados, conseguem ouvir e 

sentir, apresentando memórias de algumas vivências durante o internamento nas UCI. A 

prática clínica e a necessidade de comunicar com o doente permitiu desenvolver 

competências na gestão da comunicação, na aplicação de estratégias facilitadoras da 

mesma e na relação terapêutica com a Pessoa em Situação Crítica. Nomeadamente, no 

doente sedado, começámos a falar com ele com tom de voz sereno, dizer-lhe o dia e 

hora, onde estava, o que lhe aconteceu, como estava a reagir, dar ânimo e força para 

recuperar e realizávamos o toque. Na pessoa consciente, mantínhamos as mesmas 

estratégias e procurávamos que esta interagisse connosco através de ordens simples e 

solicitação de respostas verbais e/ou não verbais simples consoante a capacidade de 

resposta verbal. 
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A família da Pessoa em Situação Crítica 

A família da Pessoa em Situação Crítica encontra-se fragilizada e num estado emocional 

alterado pelas inúmeras dúvidas face ao estado do doente e incertezas face ao futuro. A 

família faz parte do foco da prestação de cuidados do enfermeiro especialista e num 

contexto de uma UCI, face à sua especificidade, o enfermeiro assume um papel 

importante no acolhimento, formação e acompanhamento da família. Ao longo do 

internamento, o enfermeiro assume um importante papel no acompanhamento da visita 

da família, na gestão de expectativas de acordo com a evolução do estado do doente, e 

no incentivo à interação verbal e não verbal com o mesmo. 

No decurso da nossa aprendizagem implementámos estratégias de comunicação e de 

relação terapêutica com a família, assumindo numa fase inicial uma postura mais de 

observação. Muitas das histórias e situações vivenciadas sensibilizaram-nos, não sendo 

sempre possível um distanciamento terapêutico. Lidar com o estado emocional da 

família na fase de choque e com as questões por ela colocadas, foi, por vezes, difícil e 

exigiu controlo emocional, doseamento da informação e consciência da comunicação 

não verbal. À medida que fomos estabelecendo relação com as diversas famílias, fomos 

adquirindo e melhorando as estratégias adotadas na comunicação e na relação 

terapêutica com a família, assumindo uma intervenção autónoma e espontânea, no 

acolhimento, orientação, ensino e apoio aos familiares da Pessoa em Situação Crítica 

internada na UCI. 

O transporte da Pessoa em Situação Crítica 

O transporte da Pessoa em Situação Crítica, inter e intrahospitalar, é considerado um 

momento crítico pela instabilidade que a mobilização do doente pode causar e requer a 

preparação e intervenções específicas que garantem a segurança e a maior estabilidade 

possível do doente. De acordo com a Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de 

Cuidados Intensivos ([OM & SPCI], 2008), o transporte do doente crítico é composto 

por três fases: a decisão, o planeamento e a efetivação, de forma a minimizar os riscos e 

assegurar um transporte seguro.  

A decisão de transferência e o consequente transporte do doente é de âmbito médico e 

sabe-se que os riscos e os benefícios devem ser ponderados, devido ao risco clínico e ao 

risco da deslocação associados (OM & SPCI, 2008). A OM e SPCI (2008) aconselham 
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o recurso ao algoritmo de decisão para transporte secundário, para auxiliar a tomada de 

decisão. Apesar da decisão do transporte ser um ato médico, a responsabilidade pelo 

transporte é partilhada pelos elementos que constituem a equipa de transporte, médico e 

enfermeiro. O enfermeiro deve certificar-se de que estão garantidas todas as condições 

para se efetuar o transporte, podendo recusar fazê-lo caso tal não se verifique. Compete 

ao enfermeiro, na fase de decisão, aconselhar. O planeamento é efetuado tanto pela 

equipa médica, como pela a equipa de enfermagem e pressupõe que o enfermeiro 

precise o que é imprescindível para acompanhar o doente, perspetive o que poderá 

necessitar face às complicações possíveis, selecione e prepare o equipamento específico, 

como, por exemplo, o ventilador e o monitor de transporte, certificando-se da 

operacionalidade e funcionalidade dos mesmos. No planeamento, o enfermeiro assume, 

também, o papel de prestar cuidados de forma a estabilizar o doente antes da efetivação 

do transporte. A estabilização do doente, antes da saída para o transporte e manutenção 

dos acessos e dispositivos, é fundamental, dado que as condições durante o transporte 

não serão as mesmas da UCI. A efetivação corresponde ao momento do transporte até à 

passagem da Pessoa em Situação Crítica a outra equipa do destino, ou no regresso à 

UCI, caso a transferência seja apenas para a realização de um exame ou execução de um 

ato terapêutico (OM & SPCI, 2008). Na fase de efetivação, compete ao enfermeiro, 

garantir a vigilância do doente e intervir de acordo com as necessidades detetadas. 

O enfermeiro exerce um papel essencial na garantia da qualidade e da eficácia do 

transporte da Pessoa em Situação Crítica, uma vez, que deve assegurar todas as 

condições para que o transporte ocorra de forma calma e segura, permitindo manter a 

vigilância do doente de forma contínua, para prevenir possíveis complicações e atuar de 

imediato, em caso de instabilidade do mesmo. O transporte interhospitalar requer, para 

além do cumprimento das fases de transporte já referidas, a definição conjunta entre 

médicos e enfermeiros de estratégias a adotar para o transporte. O transporte deverá 

seguir o que está preconizado nas recomendações da Pessoa em Situação Crítica (OM & 

SPCI, 2008). Destaca-se que o transporte deverá ser feito pelo enfermeiro responsável 

pelo doente, com formação e experiência em suporte avançado de vida, trauma e 

monitorização, para uma segurança efetiva do doente. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de realizar o transporte da Pessoa em 

Situação Crítica quer para a realização de exames, quer para transferência 

intrahospitalar. Inicialmente, tivemos a percepção da complexidade da realização do 
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transporte da Pessoa em Situação Crítica e surgiram inúmeras dúvidas, o que conduziu à 

consulta do procedimento específico da UCIP sobre o transporte, à pesquisa e leitura de 

guidelines e recomendações sobre o tema, e à partilha com a enfermeira tutora. A 

simples realização de uma tomografia axial computorizada pode implicar um dispêndio 

de duas horas de cuidados de enfermagem, compreendidos entre a decisão, preparação, 

realização e chegada/estabilização do doente na unidade. 

A morte e a morte Cerebral 

Os cuidados intensivos caracterizam-se por cuidados específicos, complexos e com 

recurso a meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica, tendo em vista a 

estabilização e recuperação da Pessoa em Situação Crítica. Perante a instabilidade da 

mesma, a morte, é uma possibilidade, e nem sempre os planos terapêuticos complexos e 

intensivos instituídos revertem a falência das funções vitais, culminando na morte do 

doente. Neste sentido, o enfermeiro deverá demonstrar conhecimentos e habilidades 

facilitadores da “dignificação da morte” e dos processos de luto. Em estágio 

vivenciamos situações de fim de vida e foi nosso propósito dignificar a morte e 

humanizar os cuidados ao doente e família. 

Os doentes com suspeita de morte cerebral são submetidos a provas de morte cerebral, 

que apenas são realizadas mediante a certificação de condições específicas definidas 

(Ministério da Saúde, 1994). O diagnóstico de morte cerebral define-se pela ausência de 

respiração espontânea e de atividade clínica no tronco cerebral. A certificação de morte 

cerebral requer a demonstração da cessação das funções do tronco cerebral e da sua 

irreversibilidade e caso se confirme o doente poderá ser um possível dador de órgãos, se 

obedecer aos critérios para isso definidos (Ministério da Saúde, 2013). No caso 

específico de ser um dador de órgãos, institui-se tratamento direcionado para o suporte e 

proteção dos órgãos a serem transplantados, prevenindo e revertendo distúrbios 

fisiopatológicos associados à morte cerebral até à recolha dos órgãos. 

Ao longo do estágio assistimos a provas de morte cerebral, que confirmaram o 

diagnóstico e tivemos oportunidade de prestar cuidados à pessoa dadora de órgãos. 

Estas oportunidades permitiram desenvolver conhecimentos na abordagem e 

identificação do doente em morte cerebral e na prestação de cuidados à pessoa dadora 

de órgãos. A consulta dos procedimentos específicos da UCIP e dos regulamentos de 

morte cerebral e doação de órgãos sustentou o conhecimento adquirido. Paralelamente, 
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permitiu desenvolver a relação com a família da pessoa em morte cerebral. A maioria 

das famílias tem dificuldade em compreender a morte cerebral e recusam-se a aceitar a 

interrupção das medidas de suporte de vida, assim como, se recusam a aceitar que o 

familiar seja dador de orgãos. Os familiares necessitam de apoio, suporte e informação, 

sendo essencial a intervenção de enfermagem junto dos mesmos. Torna-se fundamental 

que o enfermeiro adote estratégias facilitadoras que atenuem o sofrimento da família e 

contribuam para um processo de aceitação mais sereno, nomeadamente, aborde a 

família gradualmente sobre o tema, preparando-a e doseando a informação, permita que 

a família tenha “espaço” para assimilar a situação e expresse as suas dúvidas e 

inquietações. A maioria destas situações é de difícil gestão para o enfermeiro, face à 

elevada carga emocional que comportam. 

A documentação e continuidade dos cuidados de enfermagem 

O processo de enfermagem direciona e organiza de forma sistematizada os cuidados de 

enfermagem, sustentando a intervenção e a tomada de decisão do enfermeiro. 

Atendendo às especificidades da Pessoa em Situação Crítica no decurso da prática 

clínica utilizámos o processo de enfermagem como ferramenta de trabalho, 

nomeadamente: na avaliação inicial e identificação de focos sensíveis aos cuidados de 

enfermagem; na formulação de diagnósticos de enfermagem; no planeamento dos 

cuidados à Pessoa em Situação Crítica; na implementação das intervenções; na 

avaliação dos cuidados de enfermagem prestados e na atualização do plano de cuidados 

de acordo com a avaliação realizada sobre resultados e ganhos em saúde obtidos pelo 

doente. 

A OE (2003) define os registos de enfermagem como o conjunto de informações 

escritas, produzidas pelo enfermeiro na prática clínica, nas quais compila a informação 

resultante das intervenções autónomas, das intervenções interdependentes e de toda a 

informação necessária para a continuidade dos cuidados. 

Os registos de enfermagem revestem-se de grande importância na evidência da prática 

clínica, na prestação e continuidade de cuidados de enfermagem, e evidenciam a 

autonomia, a tomada de decisão e a responsabilidade profissional (Martins et al., 2008). 

O que não é registado assume-se que não foi efetuado.  
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Os sistemas de informação em saúde têm sido desenvolvidos no sentido de facilitar a 

documentação da informação, o acesso a essa mesma informação e a continuidade de 

cuidados. A UCIP dispõe de um programa informático específico, distinto do programa 

informático dos internamentos, o B-Simple. No sentido de documentar e evidenciar a 

prestação de cuidados necessitámos de adquirir conhecimentos e competências na sua 

utilização, consulta, documentação, registo e atualização dos planos de cuidados. Com a 

utilização contínua do programa e exploração do mesmo, o apontamento e o 

esclarecimento de dúvidas com a enfermeira tutora, gradualmente ficámos autónomos e 

dominámos a utilização do programa nas suas diversas vertentes.  

A passagem de turno é fundamental para a garantia e qualidade da continuidade dos 

cuidados. A adoção de modelos que estruturem a informação sobre o doente e de uma 

linguagem adequada permitem a eficácia e segurança da passagem de turno, evitando a 

perda de informação relevante. No início do estágio sentimos grande impacto, quer na 

estrutura da informação, quer na linguagem utilizada pelos profissionais da UCIP, o que 

exigiu um grande esforço da nossa parte, adaptação e treino da linguagem. Começámos 

por fazer redações da informação do doente e, posteriormente, elaborámos numa folha 

uma tabela para a passagem de turno (Anexo VIII), que permitiu estruturar a 

informação, sendo uma mais valia. A prática consecutiva e a colaboração da enfermeira 

tutora permitiram-nos ser capaz de estruturar a informação mentalmente, desenvolver a 

linguagem específica utilizada na UCIP e efetuar passagens de turno estruturadas com a 

informação pertinente dos doentes, garantindo a continuidade dos cuidados.  

 

4.2.2 Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da 

conceção à ação 

Presume-se que o enfermeiro especialista perante uma situação de emergência, exceção 

ou catástrofe atue de forma pronta e sistematizada, no sentido da sua eficácia e 

eficiência, sem descurar a preservação dos vestígios de indícios de prática de crime.  

“Uma situação de emergência resulta da agressão sofrida por um indivíduo 

por parte de um qualquer fator, que lhe causa a perda de saúde, de forma 

brusca e violenta, afetando ou ameaçando a integridade de um ou mais órgãos 

vitais, colocando a vítima em risco de vida. A assistência à vítima deve ser 

realizada de forma imediata. Uma situação de exceção consiste 
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fundamentalmente numa situação em que se verifica, um desequilíbrio entre as 

necessidades e os recursos disponíveis que vai exigir a atuação, coordenação e 

gestão criteriosa dos recursos humanos e técnicos disponíveis. A catástrofe é 

definida pela Lei de bases da Proteção Civil — Decreto-Lei n.º 27/2006, no seu 

artigo 3.º, ponto 2 como “acidente grave ou a série de acidentes graves 

suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, 

vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico 

em áreas ou na totalidade do território nacional” (Regulamento n.º 429/2018, 

p. 19362). 

As catástrofes, quer de origem natural, quer de origem humana ocorrem e geram 

dificuldades, stress e caos, sendo necessários profissionais de saúde preparados e com 

competências para atuar nestes cenários. A intervenção do enfermeiro especialista em 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica é de suma importância, pois, este está dotado 

de competências que lhe permitem definir prioridades de atuação; sistematizar as ações 

a desenvolver em situação de emergência ou catástrofe; liderar a atribuição dos papéis 

da equipa; avaliar a eficiência da equipa; adequar a resposta e introduzir medidas 

corretivas face à evolução da situação de emergência ou catástrofe. Numa situação de 

catástrofe o foco é salvar o máximo de vidas possíveis, invertendo-se as prioridades, ou 

seja, os esforços são no sentido de intervir junto dos que têm maior probabilidade de 

sobrevivência, tendo em conta a escassez de recursos.  

Durante o estágio não ocorreram situações de exceção, catástrofe ou multivítimas nem 

nos deparamos com indícios de prática de crime, no entanto, adquirimos conhecimentos 

que permitiriam atuar nas situações enumeradas, caso ocorressem, nomeadamente 

através da: consulta do plano de evacuação e partilha de ideias com enfermeira 

responsável da gestão de risco da UCIP; consulta do plano de emergência e catástrofe 

do hospital, compreendendo como se organizam os recursos humanos e a articulação 

feita pelas diversas entidades; consulta do protocolo de atuação em situações de vítimas 

de crime; partilha de ideias e formas de atuação com a enfermeira tutora. 
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4.2.3 Maximiza a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos perante a Pessoa em Situação Crítica e/ou falência orgânica, face à 

complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas 

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) são um problema crescente à 

escala mundial, assumindo uma maior importância em Portugal e no mundo. À medida 

que a esperança de vida aumenta e que dispomos de tecnologias cada vez mais 

avançadas e invasivas, aumenta também o risco de infeção. As IACS são um problema 

major para a segurança da Pessoa em Situação Crítica, não só pela morbilidade e 

mortalidade associada, com o agravamento do prognóstico, como também pelos custos 

que acarretam. Estudos internacionais revelam que cerca de um terço das infeções 

adquiridas no decurso da prestação de cuidados são seguramente evitáveis (Direção 

Geral da Saúde, 2007, 2017). 

De acordo com o relatório Health at a Glance da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico da União Europeia ([OCDE/UE], 2018), entre 2016 e 

2017 os tipos mais comuns de IACS foram: a pneumonia (responsável por 26% de 

todos os casos), as infeções do trato urinário (19%), as infeções do local cirúrgico 

(18%), as infeções da corrente sanguínea (11%), e as infeções gastrointestinais (9%). 

Em Portugal, a pneumonia constitui a principal causa de mortalidade por doença 

respiratória, assumindo o nosso país a mais elevada taxa de mortalidade por pneumonia 

dos países da OCDE/UE. 

Ainda de acordo com o mesmo relatório (OCDE/UE, 2018), em 2012, 10,5% das 

pessoas internadas nos hospitais portugueses apresentava pelo menos uma IACS, sendo 

a média europeia de 6,1%. Em 2017, Portugal apresentou o valor de 7,8%. Perante estes 

dados, o nosso país está entre os países com piores indicadores de IACS, quer nos 

cuidados hospitalares, quer nos cuidados continuados, apresentando um valor superior à 

percentagem prevista de 6,6% e quase o dobro da média dos países da OCDE/UE 

(4,9%).  

Para agravar o impacto das IACS, existem as infeções causadas por bactérias resistentes 

a antimicrobianos, que acarretam complicações, internamentos mais longos e custos 

adicionais de tratamento. Ainda, segundo o relatório Health at a Glance (OCDE/UE, 

2017), no período entre 2016-2017, 38% das bactérias isoladas eram resistentes a 

antibióticos. O uso inadequado e excesivo de antibióticos contribuiem para bactérias 
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resistentes a antimicrobianos. Para além de outros fatores justificativos, o fácil acesso a 

cuidados de saúde e a valorização dos sintomas, contribuem, também, para os elevados 

valores de resistência aos antimicrobianos existente em Portugal.  

No que diz respeito ao valor das IACS por especialidade, as UCI representaram 13,4% 

das IACS (OCDE/UE, 2018). As UCI revelam uma taxa de incidência de IACS alta, 

sendo desenvolvidos vários estudos nesta área e implementadas diversas medidas de 

controlo de infeção. A Pessoa em Situação Crítica internada numa UCI tem maior 

predisposição à infeção, devido aos procedimentos invasivos, de diagnóstico e 

terapêuticos, a que está sujeita para a recuperação e manutenção da vida, tornando-se, 

assim, fundamental que o enfermeiro especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica identifique a evidência científica e a incorpore na prática diária no sentido de 

maximizar a prevenção, intervenção e controlo da infeção e de resistência a 

antimicrobianos. 

Cientes da necessidade de intervir na prevenção, intervenção e controlo da infeção e de 

resistência a antimicrobianos, adotámos as medidas de prevenção e controlo de infeção 

aquando da prestação de cuidados. Consultámos o Plano Nacional de Controlo de 

Infeção e de resistência a Antimicrobianos e as diretivas das Comissões de Controlo de 

Infeção; consultámos os protocolos de prevenção e controlo da infeção da UCIP; 

aplicámos os protocolos de prevenção e controlo de infeção aquando da prestação de 

cuidados à Pessoa em Situação Crítica, nomeadamente: feixes de intervenção de 

prevenção de infeção associada: à colocação, manutenção e remoção do catéter urinário; 

à colocação, manutenção e remoção do catéter venoso central; à presença de pneumonia 

associada à ventilação; realizámos os rastreios séticos e microbiológicos aos doentes de 

acordo com o protocolado na UCIP; sensibilizámos os familiares/visitas para a adoção e 

cumprimento das medidas de prevenção e de controlo de infeção aquando do momento 

da visita. Deste modo, considerámos que contribuimos para a prevenção, intervenção e 

controlo da infeção e de resistência a antimicrobianos perante a Pessoa em Situação 

Crítica e/ou falência orgânica. 

A pesquisa, o estudo e as experiências vivenciadas no decorrer do estágio despertaram-

nos para novas aprendizagens e potencializaram o nosso desenvolvimento profissional 

enquanto enfermeiros e, enquanto, futuros enfermeiros especialistas. 
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A diversidade dos diagnósticos dos doentes internados na UCIP proporcionou diversas 

oportunidades, sendo facilitador da aquisição e desenvolvimento de um grande leque de 

conhecimentos e competências na intervenção específica à Pessoa em Situação Crítica 

como enfermeiros especialistas, permitindo alcançar os objetivos delineados. 

Perante esta análise, reflexão e fundamentação da prática desenvolvida ao longo do 

estágio, considerámos ter desenvolvido competências específicas de enfermeiro 

especialista, sendo de momento detentores de conhecimentos e competências que nos 

permitem assumir os cuidados de enfermagem especializados à Pessoa em Situação 

Crítica/família numa UCI. O percurso foi moroso, exigindo esforço, estudo, reflexão e 

capacidade de adaptação. As conversas informais com a enfermeira tutora, as reflexões 

e pontos de situação realizados, assim como a elaboração do diário da prática clínica 

foram aspetos fundamentais e facilitadores para a análise e reflexão sobre o nosso 

desenvolvimento e aquisição de competências específicas. 

Contudo, o desenvolvimento de competências foi mais além do que a aquisição de 

competências específicas. O aprofundamento das competências divide-se em 

competências comuns, partilhadas pelas diversas áreas de especialização, e 

competências específicas de cada área de especialização (Ordem dos Enfermeiros, 

2010). Consideramos que a prática clínica ao longo do estágio contribuiu também para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento das nossas competências comuns, nomeadamente 

na área da responsabilidade profissional, ética e legal, na área da melhoria contínua da 

qualidade, na área da gestão dos cuidados e na área da aprendizagem profissional. 

Aquando de uma especialização, o desenvolvimento profissional do enfermeiro ocorre 

num todo, adquirindo este novas competências e aprimorando as competências que já 

detém. Salienta-se, assim, que o enfermeiro especialista em Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica integra no seu saber profissional, essencialmente, quatro domínios de 

competências, representadas na Figura 1, especificamente: competências genéricas do 

enfermeiro; competências comuns do enfermeiro especialista; competências específicas 

do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; e competências 

específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da 

Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. 
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Figura 1 – Domínio de competências do enfermeiro especialista em Enfermagem à 

Pessoa em Situação Crítica 
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5 – Conclusão 

 

O Delirium associado ao internamento em UCI caracteriza-se por uma disfunção 

orgânica cerebral que origina um declínio cognitivo. Clinicamente manifesta-se por 

alteração do nível de consciência e alteração comportamental. Constitui um problema 

atual, com impacto negativo na condição de saúde da Pessoa em Situação Crítica, que 

ocorre com frequência e que carece de intervenção direcionada e especializada na 

prevenção, diagnóstico, avaliação e tratamento. 

A fisiopatologia do Delirium é multiftorial, sendo evidente a ocorrência de disfunções 

corticais e subcorticais relacionadas com alterações nos valores das concentrações dos 

neurotransmissores. O subdiagnóstico do Delirium é uma realidade nas UCI, 

aumentando significativamente a morbilidade e a mortalidade da Pessoa em Situação 

Crítica, sendo que afeta 80% dos doentes admitidos nas UCI (Faria & Moreno, 2013), 

comprometendo, assim, a segurança e a recuperação dos mesmos e a qualidade dos 

cuidados pretados. 

Cientes que prevenir é melhor do que tratar, a intervenção precoce permite diminuir a 

incidência do Delirium, a sua severidade e a duração dos sintomas. Assim, é necessário 

que as UCI tenham políticas de prevenção, avaliação e tratamento do Delirium, que 

passem em primeira instância por identificar as pessoas mais suscetíveis, bem como, os 

fatores de risco associados ao seu desenvolvimento (Barr et al., 2013; Faria & Moreno, 

2013).  

A realização do estágio final no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica revelou-se um campo fértil para o desenvolvimento de 

competências de enfermeiro especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, 

permitindo constatar situações de Delirium instaladas e que estavam subdiagnosticadas, 

constituindo esta condição o fio condutor para a elaboração de um Projeto de 

Intervenção em Serviço, segundo a Metodologia de Projeto. 

Efetuado o diagnóstico da situação, foram definidos os objetivos do Projeto de 

Intervenção em Serviço e planeadas as atividades/estratégias a desenvolver. Neste 

sentido, foi planeada uma atividade formativa, com os objetivos de sensibilizar a equipa 
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de enfermagem para a importância da identificação e avaliação do Delirium na Pessoa 

em Situação Crítica internada na UCI; sensibilizar a equipa de enfermagem para a 

importância da intervenção de enfermagem na prevenção e tratamento do Delirium na 

Pessoa em Situação Crítica internada na UCI e desenvolver um algoritmo de prevenção, 

identificação, avaliação e tratamento do Delirium. Após a atividade formativa, a equipa 

de enfermagem procedeu à avaliação da mesma e do formador, considerando o tema 

pertinente e bem apresentado. Considerando que o objetivo geral do Projeto de 

Intervenção em Serviço se centrou na promoção de práticas de qualidade que permitam 

identificar, prevenir, avaliar e tratar o Delirium na Pessoa em Situação Crítica é de 

realçar o facto de os enfermeiros avaliarem que a formação lhes possibilitou a aquisição 

de conhecimentos para o seu quotidiano profissional. 

Posteriormente, como desafio, foi lançado à equipa de enfermagem, principalmente ao 

grupo de trabalho já definido pela enfermeira chefe para trabalhar o Delirium, para dar 

seguimento à atividade formativa. A apresentação sobre o Delirium foi-lhes cedida, bem 

como o algoritmo elaborado, para possíveis reformulações e aprovação, e posterior 

divulgação e utilização. O desafio pressupôs o desenvolvimento de intervenções 

específicas de enfermagem na prevenção, identificação, avaliação e tratamento do 

Delirium, iniciando a aplicação da escala de identificação e avaliação do Delirium, já 

introduzida no sistema informático, a Confusion Assessment Method for the Intensive 

Care Unit, e implementar, conjuntamente com a equipa médica, o algoritmo de 

prevenção, identificação, avaliação e tratamento do Delirium. O algoritmo desenvolvido 

permite uma monitorização eficiente do Delirium na UCI podendo despoletar uma 

mudança da cultura face ao problema. A redução da incidência do Delirium nas UCI 

deve ser considerada um indicador de qualidade com o intuito de melhorar a prestação 

de cuidados prestados à Pessoa em Situação Crítica (Faria & Moreno, 2013). 

O enfermeiro especialista em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica é o mais 

capacitado para uma avaliação diagnóstica e uma monitorização constante, de modo a 

conhecer a condição de saúde da pessoa, prever e antecipar possíveis alterações, 

atuando de forma eficaz, tendo em vista a segurança da mesma e a melhoria da 

qualidade dos cuidados. 

As UCI são unidades específicas e complexas que permitem o desenvolvimento de 

competências específicas de Enfermagem no cuidado à Pessoa em Situação Crítica. Ao 
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longo destes meses de estágio, constatou-se que a UCIP esteve maioritariamente lotada, 

com a ocupação das doze unidades. Verificou-se, ainda, que os principais diagnósticos 

médicos à Pessoa em Situação Crítica internada na UCIP agruparam-se em seis grandes 

áreas, nomeadamente: respiratório, cerebral, cardíaco, pós-operatório imediato, trauma e 

choque sético. Esta diversidade de patologias e de situações clínicas graves e complexas 

potencializaram o desenvolvimento de conhecimentos e competências no estudante que 

detinha experiência profissional numa área completamente distinta, facto que contribuiu 

para a vivência de dificuldades que foram sucessivamente ultrapassadas com o estudo, 

esforço, motivação, dedicação e apoio da enfermeira tutora, e de uma equipa clínica 

sempre disposta a partilhar conhecimentos. Só desta forma, foi possível ultrapassar as 

dificuldades iniciais e adquirir competências específicas no cuidado à pessoa que 

vivencia processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica, e na prevenção e 

controlo da infeção e resistência a antimicrobianos. Perante este facto, o estudante 

considera que é detentor das competências necessárias para intervir perante a Pessoa em 

Situação Crítica, estando, no entanto, consciente que embora já tenha feito uma longa 

caminhada de aprendizagem, haverá sempre mais um caminho a percorrer.  

Em síntese, o presente relatório de estágio cumpre os objetivos inicialmente definidos, 

enquadrando teoricamente a importância de prevenir, identificar, avaliar e tratar as 

situações de Delirium na Pessoa em Situação Crítica, descrevendo a operacionalização 

do PIS, traçando intervenções fundamentais para a promoção de práticas de qualidade 

dos cuidados prestados à Pessoa em Situação Crítica e descrevendo de que forma o 

Estágio final do Curso do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica 

contribuiu para a aquisição de competências específicas de enfermeiro especialista em 

Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica.  
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Anexo I 
 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit – CAM-ICU 
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Anexo II 
 

Intensive Care Delirium Screening Checklist – ICDSC 
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     Anexo III 

              Cronograma de Atividades do Projeto de Intervenção em Serviço 

 

  2019 
Fase Atividades janeiro fevereiro março abril maio junho 

Diagnóstico de 
situação 

 Reunir com a enfermeira tutora 
 Pesquisar bibliografia 
 Identificar a necessidade a intervir 
 Reunir com os enfermeiros da UCIP 
 Reunir com a enfermeira chefe 

    

  

Planeamento 

 Pesquisar bibliografia sobre o Delirium 
 Elaborar o cronograma 
 Selecionar documentação pertinente 
 Reunir com enfermeira tutora 
 Reunir com Professor orientador de estágio 
 Reunir com a enfermeira chefe para calendarização da atividade 

formativa 

    

  

Execução 

 Pesquisar bibliografia sobre o Delirium 
 Elaborar a atividade formativa 
 Reunir com a enfermeira tutora 
 Reunir com o Professor orientador do Estágio 
 Reunir com a enfermeira chefe  
 Elaborar o algoritmo 
 Realizar a atividade formativa e apresentar o algoritmo 
 Debater ideias com os enfermeiros na atividade formativa 

    

  

Avaliação  Avaliar a atividade formativa através do questionário de 
avaliação da formação sobre o Delirium 

    
  

Divulgação dos 
resultados 

 Divulgar a atividade formativa e o algoritmo aos enfermeiros 
 Divulgar o relatório do PIS no Repositório da Universidade 

do Minho 
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Anexo IV 

Plano da Atividade Formativa 
 

 

Formação: Delirium 
 Local: Sala de reuniões da UCIP  Data: 07.06.2019 Hora: 9h00 Duração: 1h00 
 Público alvo: Enfermeiros da UCIP do Hospital Central do Norte do País Formador: Gabriela Correia 

Objetivos: 

- Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância da identificação e avaliação do Delirium na Pessoa em Situação Crítica 
internada na UCI; 
- Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância da intervenção de enfermagem na prevenção e tratamento do Delirium na 
Pessoa em Situação Crítica internada na UCI. 
- Apresentar o algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e tratamento do Delirium. 

Fase Conteúdos Duração Método Recursos Avaliação 

Introdução 
•Apresentação do tema e dos 
objetivos 
• Apresentação do sumário 

 
5 min 

- Método Expositivo 

Computador 
Apresentação PowerPoint 
Videoprojector e Tela 

Avaliação Contínua 
 
Questões orais, 
Observação direta do 
interesse e 
comportamento dos 
enfermeiros 
 
Aplicação do 
questionário de 
avaliação da atividade 
formativa 
 

Desenvolvimento 

Delirium: 
 Definição 
 Fatores de risco 
 Fisiopatologia e Etiologia 
 Critérios de diagnóstico 
 Diagnóstico diferencial 
 Classificação 
 Avaliação 
 Tratamento 
 Prevenção 
 Algoritmo 

45 min 

- Método expositivo  
- Método Ativo 
- Discussão orientada: 
Questionamento 
Debate 
Partilha de experiências 
Brainstorming 
 
 

Conclusão 

• Síntese e esclarecimentos de 
dúvidas 
• Avaliação da atividade formativa 
• Encerramento 

10 min 
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Anexo V 
 

Atividade formativa realizada aos enfermeiros da Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente 
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Anexo VI 
 

Algoritmo de prevenção, identificação, avaliação e tratamento do Delirium 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 Reduzir/titular a terapêutica/sedação 
 Promover o conforto (musicoterapia, relaxamento) 
  Mobilizar precocemente 
  Minimizar os dispositivos 
  Promover um ambiente calmo e bem iluminado – dia 
  Promover a manutenção do ciclo sono‐vigíla 
 Reduzir o barulho 
 Diminuir a exposição à luz artificial 
 Otimizar a temperatura 

  Promover a presença dos familiares

Boa iluminação 
Uso de óculos e de aparelho auditivo  
Relógio e calendário visíveis 
Alimentação/Hidratação adequada 
Eliminação urinária e intestinal adequada 
Promover o Sono 
Mobilização precoce 
Visita frequente da família e amigos 
Diálogo/orientação do doente

Haloperidol 
Quetiapina 
Olanzepina 

Reavaliação Diária/Turno 
Reavaliação da sedação 
Titulação da sedação

Tratamento 

Tratamento não farmacológico 

Tratamento farmacológico 

Prevenção 

CAM-ICU 

Delirium positivo  Delirium negativo 

Identificar e corrigir as causas 

Controlo da dor

Controlo da dor 
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Anexo VII 
  

 
Questionário de Avaliação da Atividade Formativa 

 

 

Formação: Delirium Data: 07.06.2019 

 

I. Avaliação global e do impacto da formação 

 Assinale com um X o valor do seu grau de concordância com as seguintes afirmações. 

 
II. Avaliação do formador – Gabriela Correia 

 
III. Sugestões/O que considerou mais útil? 
 
 
 

 
 
 
 

Obrigada pela sua participação! 
 

Adaptado do Questionário de Avaliação de Satisfação da Formação do  
Hospital Central da Região Norte do país, 2018

 
1 

Discordo 
2 

Não concordo 
nem discordo 

3 
Concordo 

4 
Concordo 
totalmente 

Os objetivos da formação foram claros.     
Os conteúdos foram adequados aos objetivos.     
A duração da formação foi adequada.     
O relacionamento foi positivo entre os enfermeiros.     
As instalações e os meios audiovisuais foram 
adequados. 

    

A formação permitiu adquirir novos 
conhecimentos. 

    

Os conhecimentos adquiridos são úteis para a 
prática e permitem melhorar o desempenho. 

    

Os conhecimentos adquiridos contribuíram para o 
desenvolvimento profissional. 

    

 
1 

Discordo 
2 

Não concordo 
nem discordo 

3 
Concordo 

4 
Concordo 
totalmente 

O formador revelou dominar o assunto.     
A metodologia utilizada foi adequada.     
A exposição dos assuntos foi clara.     
A relação estabelecida com os enfermeiros foi 
positiva. 
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Anexo VIII 
  

Folha de Passagem de Turno 
 
 
          
         Nome:                                                                                                                            Nº dias: 
         Diagnóstico: 
 
AP: 

 Início do turno Durante o turno 

Sedação 
Analgesia 
Reação/Dor 
ECG 

  

Ventilação 
Modo  
FiO2 
PEEP 
Aspiração 
Secreções Oral 
TET 

  

Hemodinâmica 
SV  
Alterações 
Aminas 

  

Alimentação 
Glicemia capilar 
Insulina 

  

Débito urinário   

Dejeção   

Posicionamentos 
Pele 
Sinais de UP 
Compressão 
venosa 

  

Feridas   

CVC, CVP  
Perfusões   

 
Outros 
Rastreios 

  

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

