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RESUMO 

 

 

Título da dissertação: Gestão dos alarmes clínicos na segurança do doente crítico: perspetiva do 

enfermeiro numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos 

 

O progresso dos cuidados intensivos foi acompanhado pelo desenvolvimento da tecnologia de 

monitorização contínua invasiva e não invasiva dos parâmetros vitais. A vigilância enquanto intervenção 

de enfermagem é fundamental para o cuidado e segurança do doente crítico. A gestão dos alarmes 

clínicos pela sua complexidade pode causar impacto nos enfermeiros e doentes.  

  Assim, através de um estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório, pretendeu-se 

compreender uma realidade ainda pouco explorada: a perceção dos enfermeiros sobre a gestão dos 

alarmes clínicos na segurança do doente crítico, internado numa Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos (UCIC). Foram realizadas doze entrevistas semi - estruturadas a enfermeiros de um serviço de 

Cardiologia/UCIC. Posteriormente, as respostas foram analisadas pela técnica de análise de conteúdo 

categorial de Bardin. Emergiram três dimensões que na sua globalidade dão resposta aos objetivos 

específicos previamente delineados. O tema Monitorização numa Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos, representou a vivência e a realidade dos enfermeiros na gestão dos alarmes clínicos, através 

das respostas incluídas nas categorias vigilância/ monitorização, atitudes perante os alarmes clínicos, 

não atendimento do alarme, gestão da monitorização e estratégias de gestão dos alarmes. O segundo 

tema representa o Impacto no Enfermeiro, através da categoria desgaste profissional. Por último, no 

tema Impacto no Doente, identificaram-se as categorias: impacto do ruído no doente e a segurança do 

doente crítico. 

Os resultados encontrados constituem um contributo para um conhecimento mais abrangente 

do fenómeno em estudo, para uma compreensão das alterações que a gestão dos alarmes clínicos 

provocam no enfermeiro e no doente e a identificação de estratégias utilizadas pelos enfermeiros no 

sentido de permitir que as práticas possam ser refletidas, melhoradas e praticadas em segurança. 

 

Palavras-Chave: Enfermeiros, Gestão dos alarmes clínicos, Doente crítico, Segurança.  
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ABSTRACT 

 

Dissertation title: Management of clinical alarms in critical patient safety: the nurse's perspective in a 

Cardiac Intensive Care Unit. 

 

The progress of intensive care has been accompanied by the development of continuous, invasive 

and non-invasive, monitoring technology for vital parameters. Surveillance as a nursing intervention is 

essential for the care and safety of critically ill patients. The management of clinical alarms, due to their 

complexity, can impact nurses and patients. 

Thus, through a qualitative study, of a descriptive and exploratory type, it was intended to 

understand a reality still little explored: “the perception of nurses about the management of clinical alarms 

in the safety of critically ill patients, admitted to a Cardiac Intensive Care Unit”. Twelve semi-structured 

interviews were conducted with nurses in a Cardiology service / Cardiac Intensive Care Unit. 

Subsequently, the responses were analyzed using Bardin's categorical content analysis technique. Three 

themes emerged that, as a whole, respond to the specific objectives previously outlined. The theme 

“Monitoring in a Cardiac Intensive Care Unit” represented the experience and reality of nurses in the 

management of clinical alarms, through the responses included in the categories such as surveillance / 

monitoring, attitudes towards clinical alarms, non-compliance with the alarm, monitoring management 

and alarm management strategies. The second theme represents the “Impact on Nurses”, through the 

category of professional distress. Finally, in the “Impact on the Patient” theme, the categories identified 

were: the impact of noise on the patient and the safety of the critically ill patient. 

The results found are a contribution both to a more comprehensive knowledge of the 

phenomenon under study, and to an understanding of the changes that the management of clinical 

alarms cause, in nurses and patients, and the identification of strategies used by nurses in order to allow 

practices to be reflected, improved and practiced safely. 

 

Keywords: Nurses, Management of clinical alarms, Critical patient, Safety 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação realizou-se no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem da Pessoa 

em Situação Crítica da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. 

 

A Prática Baseada na Evidência contribui para cuidados seguros e a investigação em 

enfermagem é fundamental para a excelência no cuidar e para o desenvolvimento profissional. 

“A razão de ser da investigação de enfermagem é produzir conhecimento que suporte a prática” 

(Nunes, 2017, p.112). 

Os cuidados de Enfermagem, assumem hoje uma maior importância e exigência técnica e 

científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada vez mais, uma realidade que abrange a 

generalidade dos profissionais de saúde.  

A atribuição do título de enfermeiro especialista pressupõe, para além da verificação das 

competências enunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva Especialidade em Enfermagem, 

que estes profissionais partilhem um conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os 

contextos de prestação de cuidados de saúde. Os domínios das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, são as seguintes: Responsabilidade profissional, ética e legal; Melhoria contínua da 

qualidade; Gestão dos cuidados e Desenvolvimento das aprendizagens profissionais ((Diário da República 

(DR), 2019)).   

Tendo como  finalidade a melhoria da qualidade de vida da pessoa, os cuidados especializados em 

enfermagem Médico- Cirúrgica exigem a conceção, implementação e avaliação de planos de intervenção 

em resposta às necessidade das pessoas e famílias alvo dos seus cuidados, com vista à deteção precoce, 

estabilização, manutenção e a recuperação perante situações que carecem de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica, prevenindo complicações e eventos adversos (EA), tal como na 

promoção da saúde e na prevenção da doença em diversos contextos de ação ( DR, 2018).  

A área de especialização em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica tem como alvo a pessoa 

em situação crítica. Entende-se que a pessoa em situação crítica é aquela cuja vida está ameaçada por 

falência ou eminência de falência de uma ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios 

avançados de vigilância, monitorização e terapêutica (DR, 2018).  

Ao longo dos últimos anos, a Segurança do Doente e a Redução do Erro nas práticas de saúde tem 

sido uma preocupação crescente de todos aqueles que nessa atividade se encontram envolvidos. Como 

afirma Fragata (2011, p.9), a prestação de cuidados de saúde envolve riscos, quer para os doentes, quer 
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para os profissionais “esta atividade de risco pode envolver a possibilidade de ocorrências incertas e 

indesejáveis ou erros, acreditando que alguns possam ser evitáveis, enquanto outros não”. Para atenuar 

os erros que podem dar origem a acidentes, todos os profissionais devem desempenhar com qualidade 

a prestação dos cuidados, de forma a garantir a segurança dos doentes (Abreu, 2015). 

As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) são um contexto específico de prestação de cuidados de 

saúde. Apresentam um contínuo de ações e procedimentos, quer do ponto de vista humano e 

instrumental, que permite a monitorização, avaliação, diagnóstico e tratamento, de acordo com as 

necessidades da pessoa, 24 horas por dia, permitindo uma monitorização contínua e invasiva pela 

presença de equipa interdisciplinar ((Direção Geral da Saúde, (DGS), 2003)). 

A UCIC é dedicada à prestação de cuidados intensivos no domínio cardiológico, incluindo enfarte 

agudo de miocárdio (EAM), insuficiência cardíaca avançada e apoio a intervenção hemodinâmica. A 

monitorização eletrocardiográfica é recomendada para todos os doentes com EAM ou suspeita de 

Síndrome Coronário Agudo, e deve ser contínua, durante a permanência no internamento, podendo ser 

usada sob a forma de telemetria.  As arritmias cardíacas e os distúrbios de condução são frequentes nas 

primeiras horas e a sua identificação deve ser imediata para uma adequada intervenção. 

  Os monitores possuem alarmes com o propósito da segurança, e têm como objetivo alertar os 

profissionais de saúde para desvios nos parâmetros fisiológicos. 

Os fabricantes de equipamentos intencionalmente definem alta sensibilidade como o padrão dos 

alarmes, para evitar que eventos reais passem despercebidos. Como resultado, muitos alarmes têm 

baixa especificidade e baixo valor preditivo positivo (Ruskin & Bliss,2019). 

De acordo com Honan et al. (2015) de todos os profissionais de saúde, os enfermeiros são os 

mais afetados pelos alarmes, pois estão, constantemente, expostos ao ruído dos alarmes e além dos 

cuidados de rotina ao doente crítico, devem ainda atender a todos os alarmes, interpretá-los e atuar 

perante a informacão por eles criada. 

Assis (2017) observou que os alarmes de variáveis hemodinâmicas nem sempre sinalizavam 

condições clínicas reais, e por isso, com recorrência, eram ignorados pela equipa. 

Os alarmes podem comprometer a qualidade do trabalho do enfermeiro e a segurança do doente 

perante a abundância dos falsos- positivos (são aqueles alarmes que não assumem relevância clínica no 

momento, causados por problemas técnicos ou artefactos, hipersensibilidade do equipamento e 

inadequação dos limites dos parâmetros à situação clínica de cada doente). 

A sobrecarga de alarmes ou “fadiga de alarme” refere-se a um aumento no tempo de resposta 

do profissional de saúde ou na redução da taxa de resposta, consequente da exposição ao excesso de 
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alarmes e ocorre quando há uma ativação tão frequente de sinais que os operadores passam a ignorá-

los ou silenciá-los (Ruskin &Bliss,2019). 

A Joint Commission, reconhecendo a relevância clínica da fadiga de alarme, assumiu a gestão 

de alarmes clínicos numa das metas para a segurança do doente (National Patient Safety Goals) em 

2014 e também o Emergency Care Research Institute (ECRI) colocou em primeiro lugar os alarmes entre 

os 10 perigos da tecnologia da saúde nos anos 2012, 2013, 2014, em 2017 ocuparam o terceiro lugar. 

As medidas de promoção da segurança, e no caso específico do doente crítico, baseiam-se em 

políticas de gestão do risco, estando incluídas medidas reativas e proactivas na melhoria de uma cultura 

de segurança. Reconhecer que existem mudanças que podem ser implementadas poderá ser um 

primeiro passo para o alcance do desejável em todas as unidades de saúde: reduzir o erro mínimo e 

aumentar a segurança ao máximo. A Cultura de segurança é, assim, fundamental para a fiabilidade de 

um sistema de saúde (Fragata, 2011). 

A motivação para escolher este tema, parte de uma inquietação pessoal sobre a dificuldade de 

gestão dos alarmes clínicos do doente internado numa UCIC (principalmente no requisito da sua utilidade 

clínica, uso seguro e efetivo dos seus mecanismos). 

Assim, através de um estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório, pretendeu-se 

compreender a perceção dos enfermeiros sobre a gestão dos alarmes clínicos na segurança do doente 

crítico, internado numa UCIC. 

Estabeleceram-se como objetivos específicos deste estudo: a) explorar a dinâmica do  exercício 

profissional dos enfermeiros na gestão dos alarmes clínicos numa UCIC; b) identificar o impacto na 

pessoa do enfermeiro da gestão dos alarmes clínicos; c) Identificar o impacto no doente da gestão dos 

alarmes clínicos. 

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo diz respeito ao 

enquadramento teórico, onde se procede à revisão da literatura acerca dos principais conceitos e 

realidade inerentes ao tema de forma a permitir o estabelecimento de um quadro referencial.  

Seguidamente, descrevem-se as opções metodológicas utilizadas nesta investigação, incluindo o tipo de 

estudo, a população e amostra, o procedimento e instrumento de recolha de dados, procedimento de 

análise dos dados e as considerações éticas. No terceiro capítulo proceder-se-á à apresentação, análise 

e discussão dos resultados. E por fim, a conclusão, onde apresentamos a reflexão acerca dos principais 

achados desta dissertação. 



 19 

 

CAPÍTULO I- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

Neste capítulo pretende-se clarificar o tema em estudo, através da definição dos principais 

conceitos: doente crítico, vigilância, monitorização, alarmes clínicos, segurança e da explanação da 

revisão da literatura acerca dos estudos realizados no âmbito da gestão dos alarmes clínicos. 

 

 

1.1. Segurança do doente   
 

O desenvolvimento histórico sobre a segurança do doente permite compreender a importância 

de não causar dano, conforme referia Hipócrates e, posteriormente, Florence Nightingale. O relatório do 

Institute of Medicine of the National Academies “To err is human” (1999) foi o primeiro impulsionador 

em torno da segurança do doente, dando a conhecer ao mundo que a Medicina é uma atividade 

complexa, comportando muitos riscos, causando sofrimento e danos, incapacidades e mortes (Kohn, 

Corrigan & Molla, 2000 citado por DGS, 2015). 

Esta preocupação com a segurança do doente começou a ter relevância internacional, de tal 

modo que em 2004,  a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um movimento especificamente sobre 

a segurança, a World Alliance for Patient Safety, que por sua vez viria a desenvolver em 2009 a 

Classificação Internacional sobre a Segurança do Doente (CISD). O objetivo da CISD é permitir a 

categorização da informação sobre a segurança do doente utilizando um conjunto de conceitos 

padronizados com definições aceites, uma terminologia própria e as relações entre elas, baseados numa 

ontologia de domínio explícita (DGS, 2011). Para Fragata (2011, p.256) a CISD representa “um ciclo de 

aprendizagem e melhoria contínua, focando a identificação, a prevenção, a deteção, a redução de riscos, 

a recuperação dos incidentes e a resiliência do sistema. Visa também uniformizar o método de análise, 

a linguagem e os conceitos”. 

Em pleno século XXI a segurança do doente faz parte das agendas políticas, onde Portugal 

também se inclui, através da DGS, nomeadamente pelo Departamento da Qualidade na Saúde que emite 

normas, orientações e informações no âmbito da qualidade e segurança do doente. 

De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016, o acesso a cuidados de sáude de 

qualidade, durante todo o tempo e em todos os níveis de prestação, é um direito fundamental do cidadão, 

sendo que a segurança é um dos elementos fundamentais da qualidade em saúde. A segurança é um 

dado essencial para a confiança dos cidadãos no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde 
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(SNS) em particular (DR, 2015). 

A segurança do doente corresponde à redução do risco de danos desnecessários relacionados 

com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável. Um mínimo aceitável refere-se à noção coletiva, 

face ao conhecimento atual, de recursos disponíveis e no contexto em que os cuidados foram prestados 

em oposição ao risco do não tratamento ou de outro tratamento alternativo (DGS,2011). 

A qualidade é definida “hoje numa triangulação de efetividade (eficácia + eficiência); experiência 

dos doentes (satisfação); e segurança (ausência de complicações)” (Fragata, 2011, p.19). 

Acredita-se que a qualidade e a segurança são indissociáveis, pois à medida que os sistemas de saúde 

diminuem os riscos a um mínimo aceitável ao doente, estão aumentando diretamente a qualidade dos 

seus serviços (OMS, 2009 citado por Costa, 2014). Sendo a qualidade dos cuidados prestados, o 

resultado mais desejado por todos os intervenientes no processo de cuidar, a sua avaliação não depende 

apenas de um único fator, mas sim de uma série de dimensões que, segundo a OMS dizem respeito à 

segurança, à efetividade, à atenção centrada no doente, à oportunidade/ acesso, à eficiência e à 

equidade.  

A Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 adota, entre outras, as seguintes 

prioridades estratégicas de atuação: 

Reforço da segurança dos doentes; 

Monitorização permanente da qualidade e segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

1.1.1Gestão de risco  

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, que respeita as recomendações 

da União Europeia de 09 de Junho de 2009, sobre a segurança dos doentes e decorre da estratégia 

nacional para a qualidade na saúde, visa melhorar a prestação segura de cuidados de saúde a todos os 

níveis, de forma integrada e num processo de melhoria contínua da qualidade do SNS. Tem como 

objetivos definidos: aumentar a segurança da comunicação; aumentar a segurança cirúrgica; aumentar 

a segurança na utilização da medicação; assegurar a identificação inequívoca do doente; prevenir a 

ocorrência de quedas; prevenir a ocorrência de úlceras de pressão; assegurar a prática sistemática de 

notificação, análise e prevenção de incidentes; bem como prevenir e controlar as infeções e as 

resistências aos antimicrobianos (DR, 2ª série, nº25- 10 de Fevereiro de 2015). 

A gestão dos riscos associados à prestação de cuidados de saúde é um processo coletivo que 

tem como objetivo garantir a maior segurança possível dos doentes, evitando incidentes, que podem ser 

frequentes, por vezes graves e frequentemente evitáveis, suscetíveis de comprometerem a qualidade do 

SNS. A causa de incidentes de segurança raramente está associada à falta de competência técnica dos 

profissionais, mas ligada a defeitos de organização, de coordenação ou de comunicação, que revelam 

baixo índice de cultura sistémica de segurança e de política institucional de identificação de riscos 

específicos (DR,2015). 

A Ordem dos Enfermeiros (OE)(2006) relativamente à tomada de posição sobre cuidados 

seguros, considera que todas as intervenções junto de um doente, envolvem a possibilidade de erro e 

um certo nível de risco à segurança deste, e a identificação dos fatores que levam ao aparecimento de 

erros é o primeiro passo para os prevenir.  

Erro é a falha na execução de uma ação planeada de acordo com o desejado ou o 

desenvolvimento incorreto de um plano. Risco é a probabilidade de ocorrência de um incidente. Um 

incidente pode ser uma ocorrência comunicável, um quase evento, um incidente sem danos ou um 

incidente que envolva danos  (DGS, 2011). 

Reason (1990), ilustra esta ideia no seu livro Human Error, com o modelo do Queijo Suíço (figura 

1) que explica como pode ocorrer um acidente em qualquer sistema complexo. Para que ocorra um 

acidente é necessário que haja uma sucessão de erros consequentes, de falhas latentes e de atos 

inseguros desencadeados num sistema complexo, como nas instituições de saúde, em que os buracos 

do Queijo Suíço se alinham. Não havendo barreiras protetoras no sistema, acaba por haver um acidente. 
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As falhas latentes são consideradas como agentes patogénicos no sistema que só por si não causam 

acidentes, mas são facilitadoras para que estes aconteçam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia central é a de que o sistema deve ter defesas, e quando um evento adverso ocorre, a 

questão importante não é saber quem errou, mas sim como e porque as defesas falharam (Reason, 

1990). 

O problema do erro humano pode ser visto sob duas formas de abordagem na pessoa e no 

sistema. Na pessoa incide sobre atos inseguros devido a processos de esquecimento, desatenção, falta 

de atenção e imprudência, o foco é a culpabilização. A premissa básica na abordagem do sistema é que 

os seres humanos são falíveis e erros são esperados, mesmo na melhor organização, e o foco são as 

condições de trabalho. Os erros são vistos como consequências, em vez de causas, com origem em 

fatores sistémicos a montante.  

Para Fragata (2011) Eventos Adversos são ocorrências indesejáveis que causaram danos, por 

atos cometidos ou por uma qualquer omissão, mas sendo sempre resultado do tratamento e não da 

doença. Os EA não implicam erros ou atitudes negligentes, podem ser evitáveis ou inevitáveis, causando 

danos físicos ou meros transtornos de fluxo de tratamento, com perda de eficiência e agravamento de 

custos. O conhecimento e compreensão dos EA constituem uma parte fundamental do processo, de 

avaliação e melhoria contínua da segurança e da qualidade em saúde. A causa dos EA é multifatorial, 

mas a componente humana e de equipa é a que mais contribui. 

A complexidade dos cuidados em saúde através dos meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica 

e uma marcada capacidade interventiva sobre o corpo e sobre a doença, favoreceram a eficácia dos 

cuidados. No entanto, quanto maior a invasão, maior será o risco de produção de danos colaterais, sendo 

este o preço a pagar pela enorme eficácia da medicina moderna e será também esta a dimensão do 

risco que lhe está associado (Fragata, 2011). 

Figura 1: Modelo do "queijo suiço" adaptado de Reason 
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Em Portugal ocorrem cerca de 10 EA por cada 100 internamentos hospitalares: 65% não causam 

dano; 30% ocorrem consequências desde prolongamento de internamento, a danos físicos; 5% pode 

ocorrer morte (Fragata, 2011). 

  Abreu (2015) concluiu que num sistema complexo como o da saúde onde existem falhas 

latentes, como falta de liderança, falta de supervisão, défices de comunicação, stress, ruído, 

interrupções, excesso de trabalho, dotações pouco seguras, entre outras, estas podem conduzir o 

profissional de saúde inesperadamente para a ocorrência do erro, consequentemente, culminar em 

acidente por falta de resolução eficiente dessas falhas. 

Também para a DGS (2011) a deteção, os fatores atenuantes do dano e as ações de melhoria, 

influenciam e informam, simultaneamente, as ações empreendidas para reduzir o risco. 

A Gestão do Risco deve sensibilizar os profissionais para declarar EA, para assim os ajudar a 

resolver e evitar que se repitam. 

Fragata (2011) considera que devem ser criadas iniciativas, podendo estas ser medidas de 

práticas locais, medidas de aprendizagem reflexiva e implementação de mudanças e ainda medidas 

tendentes a desenvolver uma cultura de segurança, já que qualidade implica gerir mudança. Por isto é 

necessário que se criem ferramentas essenciais na procura desta melhoria contínua da qualidade. 

O Sistema Nacional de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos (NOTIFICA) e a norma nº 

15/ 2014 determina como deve ser feita a notificação de um incidente ou EA, ocorrida numa instituição 

prestadora de cuidados de saúde, e torna obrigatória a decorrente implementação de medidas corretoras 

sistémicas por parte da administração da instituição (DGS, 2014). 

Cada serviço prestador de cuidados de saúde é, em si mesmo, um sistema muito complexo e 

instável, que requer uma forte e permanente capacidade de adaptação à multiplicidade de patologias, 

de atos e de percursos disgnósticos e terapêutico, requerendo uma gestão atenta e inovadora dos 

numerosos aspetos humanos, técnicos e organizacionais associados à prestação de cuidados de saúde. 

Neste tipo de ambiente, a gestão dos riscos associados aos cuidados obriga a uma abordagem global, 

coletiva, organizada e permanentemente acompanhada (DR, 2015). 

A ocorrência de incidentes de segurança durante a prestação de cuidados de saúde está 

intimamente ligada quer ao nível de cultura de segurança existente nas instituições que prestam estes 

cuidados, quer à sua organização, havendo evidência que demonstra que o risco de ocorrerem aumenta 

dez vezes nas instituições que negligenciam o investimento nas boas práticas de segurança dos cuidados 

de saúde (DR, 2015). 
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1.1.2. Cultura de segurança  

 

A melhoria da cultura de segurança do ambiente interno das instituições prestadoras de cuidados 

de saúde é um imperativo e uma prioridade consignada na Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde. A OMS e o Conselho da União Europeia recomendam aos Estados- Membros a avaliação da 

perceção dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança da instituição onde trabalham, como 

condição essencial para a introdução de mudanças nos seus comportamentos e para o alcance de 

melhores níveis de segurança e de qualidade nos cuidados que prestam aos doentes (DR, 2015). 

A cultura de segurança é, segundo a OMS, para além de um estilo e de uma competência de 

gestão, um produto de valores individuais e de grupo, de atitudes, de perceções e de padrões de 

comportamento, que determinam o compromisso dessa instituição para com a segurança dos doentes 

(DR, 2015). As organizações são caracterizadas por um ambiente próprio, influenciam e são 

influenciadas pelas pessoas que nela interagem, sendo estes, os agentes que contribuem para a 

formação da cultura organizacional (DGS, 2015). 

De acordo com o relatório preliminar da avaliação da cultura de segurança dos doentes nas 

instituições hospitalares, as dimensões com maior potencial de melhoria a curto prazo são as seguintes: 

Apoio à segurança do doente pela gestão; Frequência da Notificação; Trabalho entre unidades; Dotação 

de profissionais e Resposta ao erro não punitiva (DR, 2015). 

A importância da mudança de paradigma de uma cultura punitiva para uma cultura justa, de 

registo de erros e de aprendizagem aumenta consideravelmente a segurança nas instituições de saúde, 

onde as lideranças, os trabalhos em equipa, entre outros, desempenham um contributo fundamental 

para promover uma cultura de segurança (Abreu, 2015). 

A cultura de segurança do doente apresenta-se como componente estruturante da qualidade em 

saúde e atendendo às crenças, às competências e às características do desempenho dos enfermeiros, 

estes influenciam-na em definitivo. Sendo este o grupo profissional mais numeroso nos serviços de saúde 

e pelas características inerentes ao seu papel, devido ao tempo de permanência junto dos doentes, 

exercem forte influência no comportamento organizacional das instituições. O papel dos enfermeiros 

prende-se muitas vezes com a tomada e execução de decisão. 

De acordo com o estudo de Freire (2017), os enfermeiros possuem uma baixa perceção da 

cultura de segurança uma vez que os dados obtidos demonstram que existe uma depreciação de valores 

face a estudos analisados neste mesmo âmbito, similar ao estudo de Matiello et al. (2016), em que 

quase todas as dimensões apresentaram valores percentuais de respostas positivas muito baixas. No 
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entanto, o trabalho em equipa e a satisfação no trabalho, são apontados nos referidos estudos, como as 

dimensões mais positivas, com valores percentuais aceitáveis, mas que eventualmente necessitam de 

melhoria. Estudos como o de Costa, Ramos, Gabriel e Bernardes (2018), revelam que as instituições 

devem repensar em conjunto com os seus profissionais, os processos de notificação de EA, tornando-os 

uma ferramenta fundamental na promoção da segurança do doente, pressupondo a análise, a avaliação, 

a implementação de barreiras e a revisão de processos assistenciais e gerenciais. 

Os profissionais das organizações são considerados como os agentes dinamizadores da 

segurança, os quais contribuem para implementação da cultura organizacional, a implicação do uso dos 

princípios de cultura de segurança, num compromisso profissional, que traduza além dos aspetos 

teóricos, também, o como deve ser esta prática de cultura de segurança (Costa et al., 2018). 

É reconhecida uma prática que carece de afirmação estratégica no uso e implementação dos 

princípios de segurança, resultado que vai ao encontro do estudo de Fragata (2010) que apontou para a 

necessidade de existirem normas e procedimentos, bem como, da criação de “check list” para uma 

melhor vigilância e cruzamento de informação. Por outro lado, o Défice na aplicação dos procedimentos 

de segurança sugere existir uma prática débil, sentido, que de acordo com Costa et al. (2018), de uma 

maneira geral a avaliação dos trabalhadores em relação a segurança do doente não é positiva. 

A avaliação e monitorização da cultura de segurança da organização são essenciais para 

identificar áreas de melhoria e introduzir mudanças de comportamento dos profissionais, para que haja 

valores partilhadas sobre segurança, antecipação de eventos e cultura de não infabilidade (cultura de 

reportar eventos, cultura de aprender com as trajetórias de erro, cultura de responsabilização sem culpa). 

A presente norma nº 005/ 2018 (DGS)- Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Hospitais, 

revoga a Norma da DGS nº 025/ 2013,bem como a sua atualização de 2015 e refere que a validação 

da cultura de segurança do doente deve realizar-se nas instituições hospitalares através de um 

questionário, a preencher por todos os profissionais e colaboradores, sobre as seguintes dimensões: a) 

Trabalho em equipa; b) Expetativas do supervisor/ gestor e ações que promovam a segurança do doente; 

c) Apoio à segurança do doente pela gestão; d) Aprendizagem organizacional- melhoria contínua; e) 

Perceções gerais sobre a segurança do doente; f) Feedback e comunicação acerca do erro; g) Abertura 

na comunicação; h) Frequência da notificação de eventos; i) Trabalho entre as unidades; j) Profissionais; 

k) Transições; l) Resposta não punitiva ao erro. 
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1.2.  Cuidado ao doente crítico 

 

Os cuidados de enfermagem na pessoa, família/ cuidador em situação crítica exigem observação, 

colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada de dados, com os objetivos de conhecer 

continuamente a situação da pessoa, família/ cuidador alvo de cuidados, de prever e detetar 

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

útil (DR, 2018). 

As competências especificas do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área 

de enfermagem à pessoa em situação crítica são: 

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

falência orgânica; 

b) Dinamiza a resposta em situações de emergência, exceção e catástrofe, da conceção à ação; 

c) 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. 

(DR -Regulamento nº 429/ 2018) 

O cuidado de proximidade ao doente, é um fator capital em toda a abordagem, a par das 

competências do enfermeiro, do seu discernimento, capacidade de avaliação diagnóstica e monitorização 

constante da situação. 

O paradigma do cuidado holístico e individualizado à pessoa em situação crítica e sua família 

requer dos enfermeiros uma conciliação harmoniosa entre a mestria da tecnologia e a arte do cuidar 

(Oliveira, 2011). 

O individuo ao longo do seu percurso de vida vive em constante mudança (interna e externa) e 

integra-se num contexto social e familiar que o influencia e o acompanha em todas as fases da sua vida. 

Aquando do processo de transição saúde/ doença, irá ser alvo de mudanças biopsicossociais que são 

uma fonte de stress e podem corresponder a situações de crise. Em momentos de crise e mais 

complexos pode culminar com a hospitalização, cujo seu papel/ responsabilidade, capacidade funcional, 

exige uma nova readaptação face à sua nova condição de vida (Bridges, 2004). 

A especificidade das UCI, nomeadamente das suas características físicas, estruturais, tecnologia 

sofisticada e a condição crítica da pessoa doente, poderá gerar sentimentos de desvinculação, medo e 

ansiedade vivenciados pelo doente. 
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A vivência do doente quando internado numa UCI faz emergir uma série de sentimentos e 

desafios significativos, que poderão influenciar a sua recuperação e bem-estar aos mais diversos níveis. 

Esta transição é marcada por uma rutura com o seu contexto social e familiar e a dependência de 

cuidados de saúde assume-se com grande impacto (Lopes et al., 2017) 

 

1.2.1. Unidade de Cuidados Intensivos  

 

A evolução da Medicina Intensiva em Portugal começou a funcionar em 1959/60, sendo uma 

área diferenciada e multidisciplinar das ciências médicas, que aborda especificamente a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento de doentes em condições fisiopatológicas que ameaçam ou representam 

falência de uma ou mais funções vitais, mas que são potencialmente reversíveis (DGS, 2003). É 

considerada uma área de subespecialização médica, de acordo com a Ordem dos Médicos, sendo 

representativa de um leque de atividades bastante complexas e onerosas e onde o planeamento e a 

gestão dos recursos existentes assumem particular acuidade (DGS, 2003). 

O manual de 2003- “Cuidados Intensivos- Recomendações para o seu desenvolvimento”, 

defende que a UCI têm de ser dotados de recursos humanos, no caso em apreço, enfermeiros, 

qualificados e treinados para manusear as situações que lhe são confiadas, com a tecnologia de que 

dispõem, 24 horas por dia, vaticinando, portanto, a importância da formação complementar e a 

necessidade destes profissionais serem dotados de uma experiência singular no domínio de atuação 

desta área científica. 

A UCI representa uma percentagem cada vez mais importante das camas de cuidados agudos 

e um dos pilares fundamentais da estrutura de avaliação e tratamento do doente agudo grave, quer 

dentro dos seus espaços físicos quer através da colaboração em outro tipo de atividades tais como vias 

de acesso preferencial (vias verdes) - apoio às salas de emergência dos Serviços de Urgência, etc. Tem 

ainda, um papel cada vez mais importante nas Equipas de Emergência Intra-Hospitalares (DR, 2013). 

Outros aspetos a ter em conta no Planeamento de necessidades são: a população servida e as 

suas necessidades, a distância geográfica e as acessibilidades entre instituições, a garantia de 

articulação de funcionalidades entre instituições, bem como os meios de transporte, os recursos de cada 

instituição (diferenciação de serviços), a garantia de recursos humanos qualificados (DR, 2013). 

Tendo em conta o paradigma europeu, é comum estabelecer três níveis de UCI (que podem e 

devem coexistir na mesma unidade hospitalar), de acordo com o nível de cuidados prestados, as técnicas 

utilizadas e as valências disponíveis (DR, 2013). 
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Unidade de Nível I 

Visa, basicamente, a monitorização, normalmente não invasiva ou 

minimamente invasiva de doentes em risco de desenvolver disfunção/ 

falência de órgão. Pressupõe a capacidade de assegurar as manobras de 

reanimação e a articulação com outras Unidades de nível superior. É também 

chamada de Unidade de Cuidados Intermédios. 

 

 

Unidade de Nível II 

Tem capacidade de monitorização invasiva e de suporte de funções vitais; 

pode não proporcionar, de modo ocasional ou permanente, acesso a meios 

de diagnóstico e especialidades médico-cirúrgicas diferenciadas 

(neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia vascular), pelo que se deve garantir 

a sua articulação com Unidades de nível superior. Deve ter acesso 

permanente a médico com preparação especifica. Tendem, nos últimos anos, 

a serem fundidas funcionalmente – ou trabalharem integradas- em UCI de 

nível III. 

 

Unidade de Nível III 

Corresponde aos denominados Serviços de Medicina Intensiva/ Unidades de 

cuidados intensivos, que devem ter, preferencialmente , quadros próprios ou, 

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

assistência médica qualificada, por intensivista , em presença física nas 24 

horas; pressupõe a possibilidade de acesso aos meios de monitorização, 

diagnóstico e terapêutica, necessários; deve dispor ou implementar medidas 

de controlo contínuo de  qualidade e ter programas de ensino e treino em 

cuidados intensivos; Deve constituir o Serviço ou Unidade exigida aos 

hospitais com Urgência Polivalente . 

Quadro 1: Níveis de UCI 

 

De acordo com a Rede de Referenciação de Medicina Intensiva, os Serviços de Medicina 

Intensiva devem ser dotados de enfermeiro-chefe com o perfil e competências adequadas de acordo com 

a missão do serviço e da instituição e o rácio enfermeiro/ doente deve ser flexível de acordo com os 

níveis de cuidados necessários a prestar aos doentes, e de acordo com perfil, missão e carteira 

assistencial (Ministério da Saúde, 2017). Na prestação direta dos cuidados de enfermagem aos doentes, 

e sem embargo do referido no Regulamento nº 533/ 2014- Norma para o cálculo de Dotações Seguras 
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dos Cuidados de Enfermagem, publicado no Diário da República ,2ª série, nº 233, de 2 de dezembro, 

recomendam-se “os rácios mínimos de 1:2 em camas de nível III e de 1:3 em camas de nível II.” 

Trabalhos como o de Macedo et al. (2016) e de Macedo (2017) oferecem-nos a escala Nursing 

Activities Score, que permite a avaliação da carga de trabalho de enfermagem dos enfermeiros em UCI. 

Com o tempo as UCI tornaram-se cada vez mais especializadas, para adultos, crianças, neonatos, e 

destinados a doentes cardíacos, em pós-operatório cardíaco, neurológicos, queimados. 

 

 

1.2.1.1 Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos 

 

A Cardiologia é uma especialidade médica com patologia clínica específica, diversificada, com 

crescente índole invasiva e a exigir um corpo de conhecimentos também específico. Apoia-se em várias 

técnicas de diagnóstico que requerem formação especifica e comporta duas áreas de subespecialização 

reconhecidas pela Ordem dos Médicos: a Cardiologia da Intervenção e a Eletrofisiologia Cardíaca. 

Nos últimos anos, a par de grandes progressos no diagnóstico das doenças cardíacas (introdução 

da ecocardiografia e técnicas angiográficas), assistiu-se à introdução na terapêutica de um vasto conjunto 

de fármacos que revolucionaram o tratamento dos doentes, com uma significativa redução da 

morbilidade e mortalidade. As técnicas invasivas, baseadas no cateterismo cardíaco têm vindo a sofrer 

uma notável expansão, com o desenvolvimento de novos dispositivos e da engenharia de materiais, 

permitindo novos procedimentos além da convencional angioplastia coronária (DGS, 2016). 

As doenças cardiovasculares constituem a causa de morte mais relevante em toda a Europa, 

incluindo Portugal, e englobam um vasto conjunto de situações clínicas afetando o sistema circulatório 

em diferentes localizações. Os sectores afetados condicionam as diferentes formas clínicas de 

apresentação. Entre elas devem ser destacadas pela sua especial relevância: a doença isquémica do 

coração cuja manifestação clínica mais relevante é o EAM e a doença cerebrovascular incluindo o 

acidente vascular cerebral isquémico (DGS,2016). 

A instalação da UCIC no Hospital de Santa Maria de Lisboa no ano de 1969, uma das primeiras 

a surgir na Europa, foi consequência da visão do Professor Arsénio Cordeiro e da clarividência do Doutor 

Azeredo Perdigão.  

A ideia foi reunir no mesmo local, técnicos especializados (médicos e enfermeiros) e material 

para a monitorização de parâmetros escolhidos, cuja recolha permite a eleição de atitudes válidas para 

a profilaxia e tratamento de acidentes surgidos em doentes pertencentes a áreas bem definidas da 
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patologia. Tal filosofia representa uma melhoria apreciável na relação custo/ benefício desses atos 

médicos, na melhoria nos custos filiada na concentração dos técnicos e do material e na melhoria nos 

benefícios por maior treino e prática do pessoal na solução de problemas que se tornam rotineiros, por 

frequentes. 

O conhecimento de que as arritmias surgem com maior incidência nos primeiros momentos ou 

nas primeiras horas após o acidente coronário agudo, obrigou o desenvolvimento duma política apontada 

para a chegada do doente precocemente à Unidade. A UCIC deve ter observação clínica apertada; 

monitorização eletrocardiográfica contínua; enfermeiros treinados na deteção da fibrilação ventricular e 

no seu tratamento elétrico; profilaxia de arritmias; colocação de pacemakers provisórios; monitorização 

hemodinâmica para tratamento da insuficiência cardíaca. Centrais de monitorização com algoritmo para 

o reconhecimento de arritmias e capacidade de gravação contínua do registo são úteis na deteção e na 

revisão das arritmias e alterações. 

 

 

1.3. Vigilância do doente crítico 

 

De acordo com a Classificação Internacional para a prática de Enfermagem( CIPE) (2015), os 

termos monitorização e vigilância apresentam diferentes significados. Monitorização é um processo no 

qual o profissional observa, mede e regista os dados. Vigilância trata-se da monitorização associada à 

intenção contínua de analisar diversas fontes de informações sobre o doente, com o fim de manter a 

segurança do mesmo. 

- Monitorizar - Ação de Determinar com as características especificas-Escrutinar em ocasiões 

repetidas ou regulares, alguém ou alguma coisa.  

- Vigiar - Ação de Monitorizar com as caraterísticas especificas-Averiguar minuciosamente alguém 

ou alguma coisa de forma repetida e regular ao longo do tempo. 

- Vigilância- Ação de Monitorizar com as caraterísticas especificas-Observação atenta de uma 

pessoa ou grupo, monitorização contínua. 

- Vigilância Contínua- Ação de Vigilância com as caraterísticas especificas: Monitorização 

ininterrupta. 

A vigilância enquanto intervenção de enfermagem é fundamental no cuidado da pessoa, 

permitindo ao enfermeiro prevenir complicações através de um reconhecimento precoce de sinais e 

sintomas , bem como a identificação de fatores que causem na pessoa acontecimentos que possam ser 
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devastadores ou irreversíveis, de modo a intervir de forma imediata e eficiente, sendo esta intervenção o 

resultado associado pelo conhecimento e pela experiência profissional, favorecendo o processo de 

tomada de decisão (Benner, Kyriakidis & Stannard, 2011 ; Benner, 2001). 

Os doentes em situação crítica necessitam de uma contínua vigilância, uma vez que é frequente 

terem alterações ou apresentarem risco potencial de doença ou complicações cardiovasculares, o que 

exige aos enfermeiros competências na avaliação da função cardíaca e de todos os fatores que lhe estão 

associados. A monitorização separada da vigilância pode trazer graves consequências para os doentes e 

profissionais de saúde. 

 

 

1.3.1. Dispositivos médicos/ equipamentos biomédicos 

 

A melhoria progressiva na prestação de cuidados de saúde, deve-se maioritariamente ao 

desenvolvimento de novas tecnologias médicas, que se traduzem na criação de inovadores dispositivos 

médicos, cujo fim é auxiliar no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, melhorando assim as 

condições de trabalho e os cuidados oferecidos aos doentes. 

No entanto, estas melhorias, apenas são úteis quando as novas tecnologias são utilizadas de 

forma segura, o que leva a uma preocupação crescente com a segurança dos profissionais de saúde e 

dos doentes em ambiente hospitalar. 

Dispositivos Médicos é um termo, que inclui desde o sofisticado equipamento médico 

computorizado ao simples instrumento cirúrgico. Considera-se “Dispositivo médico” qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins 

de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, 

cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja  alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios (Decreto- Lei nº 

145 de 17 de Junho de 2009). 

O aumento da oferta de novas tecnologias levou também à criação de mecanismos de gestão 

de problemas, desde várias fontes de informação complementar, orientações, normas, ferramentas, que 

levam a uma melhoria da gestão pois permitem o conhecimento das fontes de risco e respetivos 

mecanismos de ação (Brito, 2006 citado por Azeredo, 2012). 
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As normas assumem um papel fundamental nos processos de certificação; no entanto a sua 

aplicação não é de carater obrigatório. As normas são documentos que definem os requisitos técnicos 

de produtos, métodos de ensaio e processos de produção. A atividade normativa nasceu da necessidade 

de dar resposta a problemas de natureza técnico-industrial. 

A nível internacional, as entidades responsáveis pela normalização são a International 

Electrotechical Commission (IEC) e International Organization for Standardization (ISO). A nível nacional, 

o Organismo Nacional de Normalização (ONN), entidade à qual o Estado Português atribui as atividades 

de normalização técnica, é o Instituto Português da Qualidade (IPQ) (Diário da República, 1986). 

Como forma de obter a conformidade do produto pelo sistema completo de qualidade, são 

aplicadas normas de certificação do sistema de gestão da qualidade, podendo essas normas dividir-se 

em quatro grupos (Azeredo, 2012): 

- SO 9001 e ISSO 13485- Normas de gestão da qualidade; 

- ISSO 10993- Normas de avaliação biológica; 

- ISSO 14971- Norma de gestão de riscos; 

- IEC 60601- Normas para equipamentos médicos elétricos.  

Na generalidade, todos os equipamentos biomédicos são sujeitos a manutenções periódicas, de 

forma a garantir o seu correto funcionamento, prolongar o seu ciclo de vida e garantir a sua fiabilidade. 

O Serviço de Instalações e Equipamentos (S.I.E), tem por objetivo garantir a qualidade e segurança de 

todas a instalações e equipamentos pertencentes à instituição, contribuindo para um ambiente seguro, 

saudável e agradável tanto para os doentes como para os colaboradores e visitantes.Este, fornece 

serviços, prevenindo riscos e minimizando avarias sempre com a garantia da aplicação das normas do 

sistema de gestão da qualidade. 

São considerados equipamentos de suporte de vida, pelo Instituto de Soldadura e Qualidade 

(ISQ), os monitores de sinais vitais, sistemas de infusão, ventiladores, eletrocardiógrafos, desfibriladores 

e eletrobisturis (Leite, 2017). Os monitores de sinais vitais são equipamentos destinados à monitorização 

contínua e simultânea de diversos parâmetros fisiológicos de um doente. 

O doente grave, devido à sua vulnerabilidade orgânica, é dependente dos Equipamentos Médicos 

para suporte avançado de vida, diagnóstico, monitorização e tratamento (Bridi, 2013). 
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1.3.1.1. Alarmes  

 

 Um alarme é um sinal sensorial transitório (geralmente sonoro ou visual) que indica perigo atual com 

necessidade de ação corretiva imediata, enquanto “alerta” indica que um EA pode ocorrer no futuro 

(RusKin &Bliss, 2019). Para Imhoff e Kuhls (2006), um alarme será um aviso automático que resulta da 

avaliação de um determinado parâmetro vital, indicando um desvio do normal.  

 Alarmes clínicos indicam que o doente precisa receber atenção imediata, enquanto alarmes técnicos 

indicam que o equipamento médico exige atenção. No caso de fibrilação ventricular resulta num alarme 

clínico, enquanto um sensor desconectado pode disparar um alarme técnico. Um alarme clínico assume 

especial relevância por ser responsável pela tradução, em valores e tempo real, do equilíbrio interno do 

organismo. 

A maioria dos alarmes é disparado quando o valor de um parâmetro ultrapassa o limite pré-

determinado, que costuma ser definido com base na previsão de que os sinais vitais normais de um 

doente ficarão dentro de uma faixa pequena e previsível. 

 

 

1.3.2. Monitorização hemodinâmica 

 

O progresso dos cuidados intensivos foi acompanhado pelo desenvolvimento da tecnologia de 

monitorização contínua invasiva e não invasiva de parâmetros vitais. Os sinais vitais indicam a condição 

hemodinâmica de uma pessoa. A observação rigorosa destes parâmetros fornece orientação para 

intervenções rápidas e eficientes, no intuito de se conseguir retorno à condição basal do doente.  

Usualmente os monitores de sinais vitais monitorizam quatro parâmetros a saber: a temperatura 

corporal, as pressões arteriais não-invasivas, o ritmo cardíaco- eletrocardiograma (ECG) e a Saturação 

Periférica de Oxigénio (SpO2) (Leite, 2017). 

A Pressão Arterial (PA) é um dos parâmetros mais analisados nas práticas clínicas. Existem dois 

métodos de medição da PA: o método invasivo e o não-invasivo. Os módulos de medição de pressão 

arterial não invasiva permitem medir a PA sistólica, diastólica, média e frequência de pulso. Outro método 

de medição de PA é o invasivo, que monitoriza a PA em tempo real através da introdução de um cateter 

intra-arterial. Esta medição consiste basicamente num transdutor de pressão que quantifica as PA 

sistólica e diastólica e mostra os seus valores e as curvas no tempo. Este método também permite 
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monitorizar a PA sistólica, diastólica e frequência do pulso. Para além destes, é possível medir o valor 

da Pressão Venosa Central (PVC) e a Pressão de Oclusão Pulmonar (POAP). 

A Monitorização Cardíaca deve ser realizada continuamente em todos os doentes internados 

numa UCI. Consiste no registo do ECG, que permite registar a atividade cardíaca (ritmo e frequência) e 

detetar possíveis arritmias, isquemias e distúrbios eletrolíticos graves. 

A Frequência Respiratória (FR) é um dos parâmetros fisiológicos importantes para o diagnóstico 

clínico, sendo a sua anormalidade reconhecida como um indicador da deterioração do doente. Nos 

monitores de sinais vitais, a FR é medida através dos elétrodos usados para a monitorização cardíaca. 

O SpO2 é a percentagem de hemoglobina oxigenada em comparação com a quantidade total de 

hemoglobina no sangue. De forma mais simplificada o SpO2 é uma estimativa da quantidade de oxigénio 

no sangue. Nos monitores de sinais vitais o SpO2 é medido por oximetria de pulso, um método indireto 

e não invasivo. O oxímetro de pulso é também um método de monitorização da Frequência Cardíaca 

(FC). 

A temperatura corporal reflete a capacidade do nosso organismo para equilibrar a produção e a 

perda de calor. 

Quando a estabilidade hemodinâmica do doente fica comprometida, há a necessidade de se ter 

acesso aos parâmetros vitais com procedimentos invasivos, como a pressão arterial média, pressão 

venosa central e o cateter de Swan- Ganz (este último cada vez mais em desuso). 

Embora se assista a um significativo avanço das técnicas de monitorização não invasiva, a 

monitorização hemodinâmica invasiva (fornecendo parâmetros vitais mais precisos), é essencial nas UCI 

(Azeredo & Oliveira, 2013); apesar do risco maior para o doente, como, por exemplo, a infeção.  

Os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados com o doente crítico são responsáveis por 

garantir a validade da informação sobre a hemodinâmica do doente e os dados da monitorização não 

significam nada se não forem somados a ganhos físicos e analisados de forma crítica pelo enfermeiro 

(Azeredo & Oliveira, 2013). 
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1.4. Gestão dos alarmes clínicos numa UCIC 

 

Em contexto hospitalar, o ambiente de trabalho, pela sua complexidade, tem um grande impacto 

nos profissionais de saúde e doentes, pelos múltiplos fatores de risco existentes.  

A gestão dos alarmes é complexa, pois requer atenção permanente por parte dos profissionais, 

devido a constantes flutuações no estado clínico dos doentes (Graham & Cvach,2010). 

Embora os doentes fiquem em risco quando dados relevantes não acionam um alarme, o mesmo 

acontece quando demasiados alarmes sem relevância clínica, criam ruído desnecessário e levam à fadiga 

de alarme. 

De modo a facilitar a leitura dos dados, será apresentado de seguida um arquétipo por forma a 

organizar e a orientar os principais fatores contribuintes identificativos do fenómeno a ser investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1- Fatores Humanos 

 

Falar de qualidade dos cuidados é falar de pessoas: quer utilizadores do sistema de saúde, quer 

prestadores de cuidados.   

Gestão dos alarmes clínicos 

Fatores 
Humanos 

Falsos 
Alarmes 

Fadiga 
de 

Alarme 
Ruído 

Privação do sono; 
Conforto. 

Dotação Segura; 
Trabalho de 
equipa; 
Formação; 
Competência. 

Figura 2: Arquétipo para a compreensão dos fatores contribuintes para a gestão dos alarmes clínicos 
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Cardoso (2000) citado por Ferreira (2006), considera que gerir as pessoas depende de vários 

aspetos, entre os quais, a cultura de organização, a estrutura, o contexto ambiental e as características 

tecnológicas. Por outro lado, e porque falamos em pessoas, a gestão vai depender da abertura destas e 

das suas interpretações permitindo que cada individuo ou organização se adapte ao modelo de acordo 

com a sua experiência e interesses. 

 

1.4.1.1. Dotação segura 

 

As elevadas cargas de trabalho conduzem a insatisfação, desmotivação e burnout dos 

profissionais, bem como colocam em causa a qualidade exigida por cada cidadão na prestação de 

cuidados de saúde. 

A dotação adequada de enfermeiros e o nível de qualificação e competências dos mesmos, são 

aspetos fundamentais para atingir índices de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde para a 

população alvo e para a própria organização, devendo, para isso, serem utilizadas metodologias e 

critérios que permitam uma adequação dos recursos humanos às reais necessidades de cuidados da 

população (OE, 2014).  

O Nursing Activities Score (NAS), índice criado em 2003 e já referido anteriormente, é atualmente 

utilizado por contemplar mais atividades e possuir maior fidedignidade, ele expressa diretamente a 

percentagem de tempo gasto pela equipa de enfermagem na assistência ao doente em estado crítico, 

em 24 horas. 

 

 

1.4.1.2. Organização do Trabalho -Trabalho de equipa 

 

A escolha e implementação de um método de trabalho tem como propósito tornar os cuidados 

de enfermagem eficientes e eficazes, de acordo com a utilização adequada de recursos humanos e 

materiais disponíveis. O método de organização do trabalho de enfermagem preconizada, é o método 

individual de trabalho como garante do desenvolvimento dos cuidados de enfermagem personalizados, 

promotores de qualidade e segurança de acordo com a complexidade e recursos existentes.  

A responsabilidade dos cuidados é de um enfermeiro em particular, que avalia e coordena os 

cuidados, centra a sua atenção nas necessidades dos doentes, valorizando a personalização e 
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individualização dos cuidados, responsabilizando-se, durante o turno de trabalho, pela prestação de 

cuidados globais aos doentes que lhe foram atribuídos. 

A organização do trabalho de Enfermagem traduz-se pela elaboração diária do plano de trabalho 

do serviço, que garanta o método individual de trabalho preconizado institucionalmente, em função da 

especificidade dos cuidados e dotações definidas. 

No entanto, o trabalho em equipa é fundamental em quaisquer organizações e também na 

saúde. As equipas devem funcionar de forma eficaz a partir do momento em que são formadas. Um 

adequado funcionamento de equipa, será conseguido, porque os membros constituintes das mesmas 

deverão ter um entendimento comum acerca da forma como deverão trabalhar em conjunto desde o 

início das atividades (Flin, O ́Connor & Crichton, 2008). Sales et al.(1992) citados por Flin et al. (2008) 

referem que a definição de equipa consiste num conjunto distinto de duas ou mais pessoas que 

interagem de forma dinâmica, interdependente e adaptável, com a finalidade de atingirem uma meta/ 

objetivo/ missão. Para que exista eficácia no trabalho em equipa é necessário que haja esforço conjunto, 

estratégias de desempenho, conhecimentos e competências. Existem também características que são 

relevantes, como ser proficiente nas atividades individuais, ter uma comunicação clara e concisa, estar 

motivado, manter uma orientação coletiva, entre outras. É importante ter consciência de todos os 

aspetos, de modo a se encontrarem estratégias para atenuar os erros, contribuindo nas instituições de 

saúde para a segurança do doente (Abreu, 2015). Para Fragata (2011, p.190), um bom trabalho de 

equipa depende do esforço coordenado, ou seja,” os esforços individuais dos seus membros resultam 

num nível de desempenho, que é maior (em quantidade ou em qualidade) do que a soma dos esforços 

individuais”. 

Acrescenta ainda que para diminuir o erro humano, e manter a segurança do doente, “o trabalho 

individual não pode ser contrário ao trabalho dos outros indivíduos, nem independente do trabalho dos 

outros membros da equipa “(Fragata, 2011, p.192). 

Para trabalho em equipa em contextos clínicos, é importante que se criem equipas na resolução 

de problemas, onde partilhem a mesma responsabilidade, segurança, invistiguem erros, recomendem 

soluções e empreendam ações corretivas. O ideal será que os membros destas equipas partilhem ideias, 

informação, conhecimento e sugestões que considererm pertinentes de forma a resolver os problemas 

ou a impossibilitar a ocorrência de erros individuais ou de grupo (Fragata, 2011). 
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1.4.1.3. Formação  

 

 

Os membros efetivos da Ordem dos Enfermeiros estão obrigados a:  a)Exercer a profissão com 

os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com o respeito pela vida, pela dignidade humana e 

pela saúde e bem-estar da população, adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos 

cuidados e serviços de enfermagem; (...) n) Frequentar ações de qualificação profissional, a promover 

pela Ordem ou por estas reconhecidas, nos termos a fixar em regulamento de qualificação (OE,2015).  

Segundo Stocoo, Crozeta, Labronici, Maftum e Meier (2011), com os progressivos avanços 

tecnológicos e terapêuticos ocorridos, torna-se necessária formação contínua e constante dos 

enfermeiros, para que sejam adquiridas competências técnico-científicas no cuidado ao doente crítico. O 

desempenho, a efetividade e a segurança do uso de monitores de sinais vitais é uma questão de 

utilização que envolve, a capacidade do profissional para operar e configurar as variáveis fisiológicas que 

serão monitorizadas  e a parametrização dos seus respetivos alarmes. 

Os monitores só são úteis quando os parâmetros são programados e adequadamente ativados 

por indivíduos competentes, responsáveis e devidamente capacitados (Morton & Fontaine, 2011). Nesse 

sentido Venturi et al. (2016) confirmam que o enfermeiro tem um papel fundamental na monitorização 

hemodinâmica, pois a partir da interpretação e análise dos dados obtidos, vai aperfeiçoar a assistência 

prestada.  

Azeredo e Oliveira (2013) referem que os erros na leitura e interpretação dos valores obtidos, os 

problemas na permeabilidade do sistema ou os erros na calibragem do sistema, podem resultar na 

aquisição de valores não fiáveis, os quais podem resultar em complicações na assistência prestada ao 

doente. Isto reforça a importância do enfermeiro como responsável por garantir essa fidedignidade dos 

dados apresentados no monitor, exigindo como referem Azeredo e Oliveira (2013), conhecimento quer 

ao nível das técnicas necessárias a uma boa monitorização invasiva, quer ao nível do conhecimento 

teórico e científico que lhe permita fazer uma avaliação crítica do doente. 

 

 

1.4.1.4. Competência 

 

Quando se fala de competências, por norma, emergem várias expressões, nomeadamente 

“integração”, “saber, saber fazer e saber ser”.  
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Para a profissão de enfermagem, pode-se evidenciar a importância das competências para a 

profissão, competências científicas, técnicas e humanas que só assim garantem a qualidade dos 

cuidados prestados. Os cuidados de enfermagem competentes necessitam de programas de educação 

bem planificados. A aquisição de competências baseadas na experiência é mais segura e mais rápida, 

se assentar em boas bases pedagógicas (Benner, 2001). 

Para Benner (2001), o perito tem uma enorme experiência, compreende cada situação de forma 

intuitiva, gerindo situações complexas de uma forma notável e através do seu trabalho “De iniciado a 

perito: Excelência e Poder na Prática de Enfermagem”, estudou a aprendizagem experiencial na prática 

de enfermagem, examinou a aquisição de competências baseada na aprendizagem clínica e o 

conhecimento articulado que está inerente à pratica de enfermagem. Esta autora enfatiza a experiência 

profissional e considera que o conhecimento prático é adquirido com o tempo e com a aprendizagem 

experiencial. 

Reflete o processo de aquisição e desenvolvimento de competências ao defender que o caminho 

que o enfermeiro deve percorrer para que seja plenamente competente na prestação de cuidados passa 

por cinco estádios (ver quadro 2). 

 

 

Iniciado 

corresponde aos estudantes de enfermagem, tendo um corpo de conhecimentos limitado, assim como o 

conteúdo das suas ações 

 

Debutante/iniciado avançado 

 

é semelhante ao estádio anterior, embora já possua a capacidade de reconhecer particularidades 

importantes de certas situações, com um nível de intervenção limitado, mas mais alargado que o da iniciado 

 

Enfermeiro competente 

é atingida entre os dois ou três anos de experiência profissional e a enfermeira apresenta maior facilidade 

em gerir as suas ações, permitindo a sua atuação mais eficaz em situações imprevistas 

 

 

Enfermeiro Proficiente 

possui capacidades em estabelecer prioridades eficazmente, o que lhe permite atuar em situações 

imprevisíveis ou de emergência com base na experiencia adquirida em situações anteriores 

 

 

Perito 

o enfermeiro está autónomo e seguro nas suas intervenções , o que lhe permite fazer face a qualquer 

situação mais emergente que possa surgir no decorrer da prestação de cuidados, sendo esta capacidade 

atingida aproximadamente com cinco anos de experiencia profissional em determinada área de intervenção 

Quadro 2: Processo de aquisição de competências de Benner 

 

Também de acordo com Benner (2001), o enfermeiro especialista deve possuir conhecimentos 

técnicos, ser capaz de tomar decisões, comunicar eficazmente, ser flexível, responsável e criativo, ter 

espírito crítico e de iniciativa e ter uma conduta ética e deontológica. Este percurso é construído ao longo 

da sua vida profissional. 
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Le Boterf (2005) refere que a competência não se constitui como um conjunto de resultados 

observáveis, sustentado num desempenho, todavia, o desempenho pode assumir-se como uma 

demonstração de uma competência. A competência relaciona-se com a ideia de ação, sem que se 

confine à mesma. A competência associa-se a uma ideia de integração de conhecimentos, capacidades 

e atitudes, não se referindo ao somatório de saberes e/ou conhecimentos, saber fazer e/ou capacidades 

e saber ser e/ou atitudes, pelo contrário, deve assentar numa perspetiva holística da atividade intelectual 

(Le Boterf, 2005). 

Por outro lado, o mesmo autor considera que a competência está relacionada com ideia de 

situação, com um grau de complexidade. Uma pessoa competente age perante uma ação, percebendo 

a razão da sua atuação. 

Tendo em conta estes pressupostos, um profissional competente consiste naquele que é capaz 

de agir com pertinência numa dada situação, bem como compreende o porquê de como agir. Deste 

modo, deve ter a compreensão da situação sobre a qual intervém e a forma como o faz (Le Boterf, 2005). 

Situa ainda a competência em três eixos formados pela pessoa, pela formação/ educação e pela sua 

experiência profissional. Segundo ele a competência é um saber agir profissional responsável e que é 

reconhecido pelos outros. Implica saber mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e 

habilidades, num contexto profissional determinado. 

O profissional competente é capaz de agir com pertinência numa situação particular complexa e 

compreende igualmente como age e porquê. 

 

 

1.4.1.4.1 Competências psicossociais  

 

Percebe-se que as emoções interagem com os processos cognitivos e, como tal, podem interferir 

na atenção, memória e consequentemente na tomada de decisão. 

A tomada de consciência é uma competência não técnica, do foro cognitivo, que inclui três níveis 

considerados relevantes para o conhecimento e sensibilização dos profissionais (nível 1 - recolha de 

informação; nível 2 - compreensão da informação atual; e, nível 3 – antecipação das situações futuras). 

Endsley (1995) citado por Flin et al. (2008) define a tomada de consciência como sendo a 

perceção dos elementos do ambiente dentro de um determinado espaço, a compreensão do seu 

significado e a projeção da sua condição num futuro próximo. A tomada de consciência está dependente 

da memória de trabalho, e que é afetada por distrações, interrupções e por sobrecarga de estímulos, 
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aspetos a ter em consideração em função do contexto altamente complexo de trabalho dos profissionais 

de saúde (cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, entre outros). 

Relativamente à fadiga e ao stress, estes interferem na capacidade percetiva das situações em 

análise. Isto é, quando o profissional está cansado, a capacidade cognitiva e o processamento da nova 

informação encontram-se diminuídos. 

Quando o profissional se sente fatigado reduz a sua capacidade de atenção tanto na  apreensão 

das novas pistas (sinais) da situação, como no processamento consciente da informação. O stresse, 

manifestado muitas vezes por ansiedade, tem um efeito negativo semelhante à fadiga: muito 

provavelmente os profissionais estão preocupados com outros problemas ou inquietações que limitam a 

capacidade de atenção (Flin et al., 2008). 

Stresse é definido como uma interação entre a pessoa e o meio em que a avaliação efetuada 

induz desgaste ou excede os recursos individuais colocando em perigo o seu bem-estar (Lazarus 

&Flokman, 1984). 

Caldwell e Caldwell (2003) citados por Flin et al. (2008) referem que a fadiga é definida como 

sendo um estado de cansaço associado a longos períodos de trabalho, privação do sono ou à 

necessidade de trabalhar em horários que comprometem os ritmos biológicos e circadianos do corpo. A 

fadiga é caraterizada por diversos sintomas físicos como pálpebras pesadas, tonturas, apatia, 

dificuldades de concentração, défice energético, falta de motivação. Acrescentam que para os 

profissionais que trabalham nos cuidados de saúde, a fadiga é reconhecida como um dos riscos para a 

segurança do doente. É evidente que as causas de fadiga se devem a longos períodos de trabalho, bem 

como à ocorrência de insónias. Contudo, existem outros fatores como o stress, temperaturas extremas, 

ruídos (>80 dB), vibração e excesso de trabalho (Flin et al., 2008).  

O trabalho por turnos reflete-se em termos de saúde ocupacional, pois provoca destabilização 

dos ritmos biológicos cardíacos e do sono, pode levar a acidentes de trabalho, aumenta a fadiga física e 

desgaste psicológico, stress mais elevado, assim como maior morbilidade, nomeadamente, do foro 

mental, como variações de humor, para além de dificultar a obtenção de um equilíbrio entre as esferas 

da vida pessoal, familiar, social e profissional, afetando substancialmente a qualidade de vida dos 

trabalhadores (Oliveira & Pereira, 2012).  

A tomada de decisão é definida como um processo que visa alcançar um determinado 

julgamento ou escolha de uma alternativa, várias vezes designada por um plano de ações para dar 

resposta às necessidades de uma determinada situação. 
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O processo tomado de decisão–cognição tem as características especificas: disposição para 

manter ou abandonar ações tendo em conta o julgamento; capacidade de escolher entre duas ou mais 

alternativas pela identificação da informação relevante, das consequências potenciais de cada alternativa, 

dos recursos de suporte e das contradições entre desejos, pesando e selecionando as alternativas; 

realizar escolhas que afetam o próprio ou terceiros (CIPE, 2015). 

No estudo de Camelo (2012) a tomada de decisão é uma das competências do enfermeiro de 

cuidados intensivos, e as habilidades para a tomada de decisão compõem-se do pensamento crítico 

sobre as situações com base em análise e julgamento das perspetivas de cada proposta de ação e dos 

seus desdobramentos. O raciocínio lógico e intuitivo e a avaliação permeiam esse processo. 

A troca de informação é uma atividade essencial para a tomada de decisão, para a tomada de 

consciência da situação, para a coordenação das equipas, para a liderança e para a gestão do stresse, 

contribuindo para comportamentos assertivos e seguros. A competência para comunicar com os outros 

pode ser desenvolvida e treinada e, deste modo, contribui para a segurança nas organizações (Flin et 

al., 2008). 

O trabalho com o doente crítico coloca os enfermeiros em situações complexas onde o 

envolvimento racional/ emocional comporta grandes níveis de responsabilidade.  

Os enfermeiros que trabalham em UCI têm que estar, estar em permanente estado de atenção, 

vigilância/ monitorização constante dos doentes e ambiente em redor, exige envolvimento em cada 

procedimento e em cada doente/ ser humano (que se encontra num ambiente hostil e desconhecido, 

que necessita de atenção, compreensão e carinho). Também as UCI são ambientes emocionalmente 

intensos nos quais a ameaça e presença da morte está muito presente. 

 

 

1.4.2. Ruído 

 

A importância do ruído tem vindo a ser reconhecida como um fator determinante de bem-estar 

e conforto de doentes e profissionais de saúde. O impacto do ruído nos cuidados de enfermagem 

prestados em ambiente hospitalar é uma temática pertinente e que acompanha a própria génese da 

Enfermagem (Silva, 2014). 

Na sua publicação de 1860, Notes on Nursing: What is and What is not, Florence Nightingale 

alertou para os efeitos nocivos do ruído para o bem-estar do doente, afirmando que sons desnecessários 

ou ruídos que criam uma expectativa na mente, prejudicam o doente. Também sensibilizava os 
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enfermeiros para o controlo do ambiente do doente como sendo uma preocupação prioritária, no que 

respeita ao controlo da luz, do ruído, do cheiro, da ventilação e da temperatura. A complexidade 

tecnológica tem aumentado para uma melhor prestação dos cuidados de saúde aos doentes, o que 

determina um aumento dos níveis sonoros associados. 

A OMS (1999) refere que, apesar do ruído afetar todo o ser humano, devem ser tidos em 

consideração certos grupos de risco, como as pessoas internadas em hospitais ou centros de 

reabilitação, e que dentro deste grupo deve-se prestar especial atenção aos doentes internados nas UCI. 

As UCI e os  Serviço de Urgência (SU), surgem como sendo universalmente reconhecidos como 

departamentos ruidosos (Tsara et al., 2008; Orellana,  Busch-Vishniac & West, 2007). Este fato é 

expectável devido à grande quantidade e diversidade de equipamento necessário, bem como à grande 

atividade de toda a equipa (Van de Leur et al.,2004; Orellana, et al., 2007). Habitualmente o doente está 

rodeado de inúmera maquinaria de monitorização de suporte ou substituição de funções vitais que se 

encontrem comprometidas (Imhoff &Kuhls, 2006). Como exemplos de fontes emissoras de ruído, podem 

ser indicados os equipamentos dotados de alarmes acústicos, as tarefas desenvolvidas pelos 

profissionais, telefones, impressoras, a movimentação e conversas de doentes e visita, entre outros 

(Short,  Short,  Holdgate,  Ahern & Morris ,2011). 

Segundo a OMS (1999), ruído é qualquer som indesejado passível de ser prejudicial para o 

indivíduo, encontrando-se, entre estes efeitos nefastos, a perda de audição, a interferência na 

comunicação oral, os distúrbios do sono e outras alterações fisiológicas (como a hipertensão arterial, 

aumento da frequência e respiratória, por exemplo). O ruído também é definido como um qualquer tipo 

de som que pode produzir uma resposta fisiológica e psicológica indesejável no indivíduo e pode interferir 

com as atividades sociais desse indivíduo (Bistrup, 2001 citado em Gerhardsson & Nilsson, 2013). 

O organismo humano responde ao excesso de ruído da mesma forma que responde ao stress, 

através da estimulação da hipófise e do sistema nervoso simpático (Choiniere,2010).  

A OMS estabeleceu valores limites de ruído para ambiente hospital que não devem exceder níveis 

sonoros contínuos equivalentes de 40 dB (A) no período diurno e de 35 dB (A) no período noturno (quadro 

3). 
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A inexistência de diretrizes nacionais para o controlo do ruído em meio hospitalar faz com que 

exista necessidade de adotar ferramentas que permitam avaliar este risco para os profissionais de saúde, 

deste modo, reconhecendo os respetivos impactos negativos do ruído (Santos & Miguel, 2012). Segundo 

a Agência Portuguesa do Ambiente (2004), valores até 40 dB são considerados repousantes, sendo o 

ruído acima deste valor incomodativo.  

Silva (2006) considera que expor o doente ao ruído constante e desnecessário, constitui uma 

forma de desumanização dos cuidados de enfermagem, e que diversos estudos demonstram que a UCI 

são serviços ruidosos, com níveis de ruído acima dos recomendados pela OMS. 

Vários estudos demonstram que o ruído é a maior causa de distúrbios de sono, é a principal 

queixa dos doentes, atrasa o processo de cura durante o internamento; aumenta a perceção da dor 

devido ao aumento da ansiedade e stress, contribui para erros de comunicação e para erros médicos e 

de enfermagem (Mazer, 2012). Também a presença constante de ruído pode ocasionar, nos enfermeiros 

a perda da capacidade de concentração intelectual e consequentemente diminuição da produtividade, 

interferência com a capacidade de ouvir os alarmes, dificuldade na perceção das indicações verbais, 

aumentando a probabilidade de cometer erros, fadiga e irritabilidade agravando o grau de stress. 

Enfermeiros que trabalham por turnos em ambientes ruidosos referem exaustão, burnout, depressão e 

irritabilidade (Mazer, 2012). 

O efeito do ruído depende das suas próprias características (intensidade, frequência e do 

espectro) com que ocorre num determinado tempo de exposição. O ruído age sobre o organismo humano 

de diversas formas, prejudicando não só o funcionamento individual, como atividade física e mental dos 

Quadro 3: Níveis de ruído  recomendados pela OMS 
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indivíduos e implicando efeitos prejudiciais para a saúde. O ruído deve ser encarado como um fator de 

perturbação individual, pois existem diferenças individuais no tocante à exposição a este agente.  

Stansfeld e Mathenson (2003) relatam que o ruído interfere no desempenho de tarefas mais 

complexas e modifica comportamentos sociais. Se as pessoas não gostam de ruído, podem agir de forma 

a evitá-lo, afastando-se ou se forem incapazes de se afastar, desenvolver estratégias para o acautelar.  

Ainda que a relação entre o ruído e a causalidade dos acidentes não esteja bem estabelecida, 

ou pelo menos comprovada estatisticamente, o ruído deverá ser considerado como um fator potencial 

de risco de acidentes ou, pelo menos, um fator favorável à ocorrência do erro humano (Sutter, 1994). 

 

 

1.4.2.1. Privação do sono 
 

Sono e vigília constituem o ritmo circadiano mais óbvio em seres humanos e ambos os estados 

foram descritos como necessidades humanas básicas (Henderson, 1966). 

Van De Leur et al. (2004), afirmam que a admissão numa UCI é considerada um processo muito 

stressante e marcante para o doente, uma vez que a razão deste internamento será uma situação crítica 

e/ou de risco de vida, encontrando-se, por isso, muito suscetível a fatores adversos como o ruído e a 

privação de sono.  

A pessoa internada em UCI vivencia um processo adaptativo referente à sua situação de saúde-

doença, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade, uma vez que se depara com um ambiente 

desconhecido e agressivo, o que pode potenciar alterações no padrão do sono. O sono noturno dos 

doentes em UCI é descrito como anormal e fragmentado com períodos reduzidos de sono R.E.M (Elliott, 

McKinley, Cistulli, Fien & 2013). A privação do sono é um importante fator de risco para o delirium. 

Vários estudos alertam para o fato do ruído da UCI e SU ter várias etiologias e que cada uma 

delas poderá provocar um impacto diferente. De entre as principais fontes de ruído destacam-se as 

conversas, assim como os alarmes de monitores e outros equipamentos (Ortiga et al.,2013). A voz dos 

enfermeiros é frequentemente mencionada pelos doentes internados como o ruído mais perturbador. 

Cuidar dos doentes também produz ruído, podendo ser específico do tratamento, tal como a 

monitorização endovenosa e cardíaca (Buxton et al.,2012). 

Saldaña, Reyes e Berrío (2013) concluíram que os enfermeiros para controlar eficazmente o 

ruido, devem ter uma preocupação consciente em regular as suas conversas e ajustar os volumes e 

limites dos alarmes dos equipamentos.  
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1.4.2.2. Conforto 

 

A construção de um ambiente calmo e cuidado, através do controlo e gestão dos fatores 

ambientais, promove o conforto no doente, não só na sua vertente física, mas também na sua vertente 

psico-espiritual. 

Conforto, é a sensação de tranquilidade física e bem-estar corporal (CIPE, 2015).  

Kolcaba (2003) considera o conforto da pessoa como uma expressão dos cuidados de 

enfermagem, onde estão satisfeitas as necessidades básicas relativamente ao alívio, tranquilidade e 

transcendência. A prestação de cuidados, inclui “uma intervenção adequada e oportuna de conforto, 

com empatia e intenção de confortar” (Kolcaba, 2009, p.254). 

O ambiente hospitalar nunca será silencioso, nem deve, pois é ativo, complexo e está 

constantemente em mudança; no entanto há que promover uma cultura do silêncio (Mazer, 2012). É de 

máxima importância que o enfermeiro reconheça precocemente os fatores existentes, identificando sinais 

e sintomas e atuando em conformidade, promovendo o conforto e bem-estar, através da otimização do 

ambiente. 

Segundo Kolcaba, Tilton e Drouin (2006) um dos fatores que influenciam o contexto ambiental 

do conforto é o ruído circundante e, como tal, o seu controlo torna-se importante para a promoção do 

conforto da pessoa e sua família. 

 

 

1.4.3. Falsos alarmes 

 

Os falsos alarmes correspondem a falsos-positivos não assumindo relevância clínica no 

momento, e são causados por problemas técnicos ou artefactos (Imhoff & Kuhls, 2006). 

Podem ser desencadeados, não só pela hipersensibilidade do equipamento, mas também pela 

inadequação dos limites dos parâmetros à situação de cada doente. 

Quanto mais sensível for o alarme, maior a sua probabilidade em produzir falsos-positivos, devido 

a limitações na interpretação dos estímulos produzidos.  
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A parametrização pode ser considerada uma excelente estratégia para reduzir o número de 

alarmes inconsistentes dentro das UCI e assim, fundamentar uma melhor vigilância por parte dos 

profissionais aos doentes graves e, consequentemente garantir a sua segurança (Cvach, 2012). 

Outras estratégias passam por: Otimização de conexões, posição dos equipamentos de 

monitorização hemodinâmica (elétrodos de ECG adequadamente colocados e bem seguros, manga de 

pressão não invasiva corretamente colocada, transdutor de linha arterial ao nível adequado; oxímetro 

bem colocado), ajuste dos valores de alarme dos parâmetros hemodinâmicos (equipamento de 

monitorização e ventilação) às condições clínicas particulares de cada doente; recurso ao modo de 

silêncio dos alarmes antes da realização de procedimentos. 

 

1.4. 4. Fadiga de alarme  

 

A “fadiga de alarme” é um fenómeno cada vez mais presente em UCI. Esta problemática consiste 

nos frequentes falsos alarmes, que fazem com que os enfermeiros considerem alarmes significativos 

como falsos e também o contrário e não respondam adequadamente (Cho, Kim, Lee & Cho, 2016). Para 

George e Martin (2014), o profissional de saúde torna-se insensível ao elevado número de alarmes no 

ambiente .Isso  faz com que os alarmes de maior relevância sejam silenciados, ignorados ou desativados 

pelos profissionais de saúde comprometendo a segurança do doente (Bridi, Silva, Farias, Franco & Santos 

,2014). O ruído desnecessário pode levar à dessensibilização do enfermeiro (Graham & Cvach, 2010). 

A falta de resposta aos alarmes relevantes pode ter graves consequências nas condições clínicas do 

doente. 

A fadiga de alarme é um problema complexo, algumas das soluções possíveis são a programação 

de aspetos organizacionais do ambiente e da disposição da unidade, de fluxos de trabalho, de processos 

e da cultura de segurança. Soluções técnicas e de engenharia, considerações sobre carga de trabalho e 

mudanças práticas na forma como a tecnologia atual é usada podem diminuir os efeitos da fadiga de 

alarme. 

A publicação, em 2011 pela AAMI do Summit Clinical Alarms, um manual com ações prioritárias 

para reduzir EA relacionados com alarmes de dispositivos médicos, comprova a necessidade de atenção 

ao problema. Este manual organizado pela Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

(AAMI), pela Food and Drug Administration (FDA), The Joint Commission (JC), American College of 

Clinical Engineering (ACCE) e o ECRI Institute (ECRI). 
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Definições da fadiga de alarmes 

 

• A equipa está sobrecarregada com as condições de 350 alarmes por dia. 

• Um doente fica sujeito  a uma abundância de sinais de alarme. 

• Um evento de risco de vida verdadeiro está perdido numa “cacofonia” de ruídos por causa dos excessos 

de alarmes. 

• Alarmes inconsistentes não alertam ou fornecem informações fidedignas e prioritárias, sugerindo e 

orientando as ações a serem tomadas pela equipa. 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

• Contar com uma equipa interdisciplinar, inclusive, engenheiros biomédicos; 

• Fazer a gestão das tecnologias disponíveis na unidade, conservação e manutenção; 

• Treinar a equipa para lidar com os diferentes equipamentos disponíveis; 

• Desenvolver processos de melhoria contínua junto da equipa, para melhor utilização dos sistemas de 

alarmes, através de protocolos para programações e configurações, níveis de prioridade, definição dos 

parâmetros a serem monitorizados nos doentes, frequência ( níveis de volume e tons) dos alarmes, 

considerando as necessidades da unidade e a criticidade dos doentes; 

• Verificar as configurações do alarme (incluindo o volume e os parâmetros) cada turno; 

• Contar com uma equipa interdisciplinar, inclusive, engenheiros biomédicos; 

• Fazer a gestão das tecnologias disponíveis na unidade, conservação e manutenção; 

• Treinar a equipa para lidar com os diferentes equipamentos disponíveis; 

• Individualizar e ajustar os limites e níveis dos parâmetros de alarme pelas necessidades do doente; 

• Procurar na unidade a melhor audibilidade dos alarmes, ajustando tons, volume e parâmetros para 

prioridade de alarmes; 

• Utilizar corretamente acessórios, cabos, sensores e elétrodos, evitando interferências e falsos alarmes; 

• Minimizar os ruídos extras no ambiente; 

• Notificar eventos adversos relacionados ao uso dos equipamentos; 

• Familiarizar-se com os equipamentos disponíveis na unidade; 

• Conhecer como definir, configurar, programar e ajustar os parâmetros de alarmes e os níveis de 

prioridade; 

• Avaliar regularmente os doentes da unidade, conhecer a sua condição clínica e ajustar os parâmetros de 

alarme; 

• Atender prontamente aos alarmes, de forma resolutiva, não silenciá-los. 

Quadro 4: Manual -  Summit Clinical Alarms 

 

A pesquisa bibliográfica efetuada até aqui faz uma abordagem da contextualização da gestão 

dos alarmes clínicos, da sua problemática no contexto de uma UCI/ UCIC e da relevância deste 

fenómeno. O facto de se perceber os assuntos acima referidos, implica uma compreensão mais completa 

do fenómeno em estudo e procura-se  obter contribuições potenciais a nível teórico e na prática dos 

cuidados de enfermagem, bem como, promover a relevância social dos enfermeiros perante esta 

temática. 

A execução desta dissertação tem como objetivos específicos: a) explorar a dinâmica do  exercício 

profissional dos enfermeiros na gestão dos alarmes clínicos numa UCIC; b) identificar o impacto na 

pessoa do enfermeiro da gestão dos alarmes clínicos; c) Identificar o impacto no doente da gestão dos 

alarmes clínicos. 
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Neste sentido, surge a seguinte pergunta de investigação: “Qual a perceção dos enfermeiros 

sobre a gestão dos alarmes clínicos na segurança do doente critíco, numa Unidade de Cuidados 

Intensivos Cardíacos?” 
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CAPÍTULO II- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
 

 

Neste capítulo serão descritas as opções e as atividades metodológicas adotadas para a 

concretização do trabalho de investigação desenvolvido.  

      

 

2.1- Tipo de Estudo  

 

De acordo com a questão de investigação e tendo em consideração o estado da arte e o nível de 

conhecimentos, foi desenvolvido um estudo exploratório e descritivo (na medida em que se pretendia 

descrever sobre o fenómeno dentro de um contexto particular vivenciado pelos enfermeiros) (Streubert& 

Carpenter, 2002). 

A abordagem adotada será uma abordagem qualitativa. A investigação qualitativa encontra-se, 

no entender de Fortin, Co ̂té e Filion (2009), fundamentada no paradigma naturalista. 

Segundo Neves (1996) a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visa descrever e descodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Os pesquisadores ao optarem por métodos qualitativos esta ̃o mais preocupados com o 

processo social do que com a estrutura social, procuram visualizar o contexto e, se possível, ter uma 

integraça ̃o empa ́tica com o objecto de estudo que implique melhor compreensa ̃o do feno ́meno.  

A perceção da experiência vivida por cada individuo é única e singular. Deste modo, só através 

da análise das narrativas pessoais será possível obter uma visão global de todo o fenómeno. 

Em investigaça ̃o qualitativa os estudos descritivos permitem descrever dimenso ̃es, variaço ̃es e a 

importa ̂ncia do feno ́meno, através da observaça ̃o, descriça ̃o e classificaça ̃o. A exploraça ̃o permite 

analisar a natureza do feno ́meno, a forma como se manifesta e outros factores com que se relaciona 

(Polit & Hungler, 2000). 

De acordo com Streubert e Carpenter (2002) na investigaça ̃o qualitativa na ̃o existe a necessidade 

de recorrer a amostragem, uma vez que a manipulaça ̃o, controle e generalizaça ̃o dos resultados na ̃o é 

intença ̃o de pesquisa. A preocupaça ̃o do investigador é desenvolver uma descriça ̃o rica e densa do 

feno ́meno em estudo e na ̃o generalizar os dados obtidos.  



 
 
 
2.2. 

 

 
 

Dados sociodemográficos dos participantes no estudo (N=12) 
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• Caracterização do Serviço de Cardiologia/ UCIC 

 

A unidade de Cardiologia tem como enfermeira chefe, uma enfermeira especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, e apenas 2 especialistas em enfermagem Médico-Cirúgica, verificando-se que existem 

dois estudantes da especialidade Médico-Cirúrgica. 

Esta unidade está subdividida em Unidade de Cuidados Intermédios da Cardiologia, UCIC e 

Unidade de Cardiologia Invasiva. 

 A unidade de Intermédios é constituída por 17 camas, distribuídas em 4 enfermarias (com 4 

camas), tendo um quarto individual. 

Todos os doentes estão com monitorização ECG, por telemetria e a sua visualização é possível 

em três locais (sala de passagem de turno da unidade de Intermédios, sala dos médicos e na central da 

monitorização, que fica fora da UCIC, junto à entrada desta, sendo apenas possível “mexer” na central). 

No total, o serviço tem 28 enfermeiros, sendo que no turno da manhã são 3 enfermeiros, num 

rácio de 5 doentes para cada enfermeiro. No turno da tarde são 2 enfermeiros e no turno da noite 2 

enfermeiros. Na unidade de Intermédios existe ainda, um enfermeiro especialista de reabilitação, que 

está presente na manhã.  

A UCIC é essencialmente uma grande sala com 5 camas, dispostas em U. Todas as unidades 

dispõem de equipamentos de monitorização dos doentes (passíveis de leitura da PA invasiva, PVC). 

A equipa de enfermagem é constituída pelos mesmos enfermeiros que “rodam”, cumprindo um 

rácio de 3/ 2 doentes por cada enfermeiro (sendo por isso considerado uma Unidade de nível II). Nesta 

unidade, não é possível haver sempre a presença de enfermeiro com especialidade Médico-Cirúrgica. 

Ambas Unidades têm monitores IntelliVue- Philips. Estes permitem personalizar os alarmes de 

acordo com as caraterísticas clínicas de cada doente e de grupos de doentes, para que possa escolher 

diferentes acionadores de alarme que refletem diferentes condições dos doentes. As ferramentas 

avançadas de apoio à decisão clínica fornecem visualizações gráficas que o ajudam a analisar as 

tendências de medição para que consiga responder às necessidades do doente, mesmo antes de um 

alarme ser acionado. 

O centro de informações IntelliVue fornece um sistema de monitorização central, que lhe oferece 

uma vista intuitiva do estado atual de cada doente, personalizada para a condição clínica do doente e 

configurada para o seu departamento. A partir do centro de informações, várias aplicações de revisão 

realçam as interdependências e proporcionam-lhe uma visão clara do estado e da condição do doente.  
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O serviço de Cardiologia Invasiva, usualmente conhecido por Hemodinâmica, é constituído por 

1 sala híbrida . Este serviço tem uma equipa de enfermagem própria (que não pertence ao Hospital). Em 

relação à equipa de Cardiologia de Intervenção de prevenção, fora do período de funcionamento estão à 

chamada :2 enfermeiros e um médico.  

 

2.3- Procedimento de Recolha de Dados /Instrumento de Recolha de Dados  

 

Cabe ao investigador determinar o tipo de instrumento de medida que melhor se adequa ao 

objetivo de estudo, às questões de investigação ou hipótese formuladas (Fortin et al., 2009). 

A recolha de dados deste trabalho de investigação foi efetuada através de uma entrevista 

semiestruturada, tendo como finalidade obter resposta às questões abertas pré-estabelecidas, conferindo 

liberdade ao entrevistado e promovendo assim a riqueza dos dados obtidos. Convidou-se o participante 

do estudo a encontrar nas suas experiências as respostas às questões que lhe foram colocadas, apoiando 

a livre expressão do pensamento. O local da realização das entrevistas foi no Serviço de Cardiologia de 

um Hospital da Zona Norte. 

Os recursos materiais necessários foram um gravador de áudio, um guião de entrevista e uma 

sala que permitisse realizar a entrevista sem ruído ou interrupções. 

 

2.3.1 Entrevista 

 

Uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem da pessoa entrevistada, 

permitindo ao investigador analisar o conteúdo da mesma, de forma a gerar uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspetos em estudo (Bogdan & Biklen, 2010).  

Fortin et al.(2009), referem que todas as investigações do tipo qualitativo revelam o sentido ou 

a significância que o fenómeno estudado tem para a pessoa. A investigação qualitativa permite ao 

investigador entrar em contato com as pessoas que viveram o fenómeno em estudo. Os participantes 

exprimem, de forma livre e espontânea, as suas crenças e os seus sentimentos. As investigações que 

usam este tipo de metodologia têm em conta todos os aspetos humanos no exame da significação das 

experiências. Assim, o investigador vai descobrindo temas e categorias que lhe permitem descrever o 

fenómeno (Fortin et al., 2009). 

Sendo o objetivo conhecer a perspetiva dos participantes sobre uma problemática, a entrevista 

não necessita de estruturação, conseguindo-se através das mesmas informações que seriam mais 
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difíceis de obter através de outros métodos de recolha de dados, e percebendo-se a forma como os 

participantes pensam ou explicam o seu comportamento nos contextos onde os fenómenos se encontram 

em estudo (Coutinho, 2015). 

O guião da entrevista semiestruturada (Anexo A) é constituído por duas partes: a primeira 

consiste num conjunto de 4 questões fechadas, visando a caracterização sociodemográfica  e profissional 

dos participantes; a segunda, constituindo um guia orientador de recolha de dados relacionados com a 

problemática em estudo, consiste em 7 questões abertas que procuram abordar a vivência  experenciada 

pelos enfermeiros que exercem funções num serviço de cardiologia de um hospital da zona norte. 

A entrevista semi-estruturada pareceu-nos ser uma estratégia de recolha de dados adequada a ̀ 

metodologia escolhida, uma vez que permite, através de um conjunto de questo ̃es relativamente abertas, 

explorar o feno ́meno em estudo. Este procedimento é utilizado para recolher dados descritivos da 

linguagem do pro ́prio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam os aspectos do mundo (Bogdan & Bilken, 2010). 

 

 

2.4. Procedimento de Análise dos Dados 

 

A análise qualitativa do presente trabalho focou-se em alguns dos pressupostos de analise de 

conteúdo segundo Bardin (2018). A escolha desta autora deveu-se à forma como os dados foram 

emergindo e a sua necessidade de agregação, tanto em blocos temáticos como em subsequentes 

categorias e subcategorias, com utilização de unidades de registo justificativas e explicativas 

O método de análise de conteúdo constitui-se como uma ferramenta para a compreensão e 

construção de significados das palavras que o participante manifestou no seu discurso ao longo da 

entrevista.  

A análise de conteúdo, para Bardin (2018) organiza-se em três fases cronológicas: 1) a pré- 

análise; 2) a exploração do material; e,3) o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise procura responder a três objetivos, a escolha dos documentos a serem submetidos 

a análise, a formulação dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação 

final.  

A exploração do material consiste nas operações de codificação, decomposição ou enumeração, 

em função de regras previamente formuladas. Assim, este método implica transformar dados brutos que 

emergem da recolha de dados de modo a obter uma representação de todo o conteúdo, ou expressão 
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através do recurso a recorte, agregação e enumeração. Assim, a categorização é uma operação da 

classificação dos elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, com critérios previamente 

definidos. As categorias reúnem um grupo de elementos (unidades de registo) com um título genérico, 

agrupamento efetuado com base nas características comuns dos elementos. O critério pode ser 

semântico, sintático, léxico e expressivo (Bardin, 2018). A mesma autora define as unidades de registo 

como uma unidade de significação a codificar que corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 

como uma unidade de base, visando todo o processo de categorização. Estas unidades de registo podem 

ser de natureza e de dimensões variáveis. 

 Por último, a fase do tratamento e interpretação dos resultados, que compreende a realização 

de inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos com base em resultados significativos 

que emergem dos dados extraídos. 

 

2.5. Considerações Éticas 

 

Para Fortin et al., (2009) o investigador deve apresentar um protocolo de investigação, indicando 

os instrumentos utilizados, assim como um formulário de consentimento, precisando os objetivos do 

estudo, a natureza da participação dos sujeitos e as disposições tomadas para proteger os direitos dos 

participantes. De forma, a cumprir esses pressupostos éticos, e após pedido autorizado por parte da 

chefia de enfermagem e diretor clínico do Serviço de Internamento de Cardiologia do Hospital da Zona 

Norte, foram submetidos os devidos pedidos para a realização do estudo tanto à Comissão de ética do 

Hospital em que se realizou o mesmo (Anexo B), como à Subcomissão de ética para as Ciências de Vida 

e da Saúde (SECVS), que integra a Comissão de Ética da Universidade do Minho (CEUM). 

Procurou-se explicar o processo de realização da entrevista, sendo ainda apresentado o modelo 

de consentimento informado (Anexo C) e explicada a possibilidade de, a qualquer momento, a pessoa 

poder retira-se do estudo sem qualquer tipo de consequências. Todos os participantes demonstram 

capacidade de compreensão das questões e deram o seu consentimento livre e esclarecido para a 

realização da entrevista. Foi dado conhecimento de que as entrevistas não teriam a identidade do 

entrevistado, mas sim um código, garantindo assim o anonimato e a confidencialidade dos dados 

colhidos. Foi pedida a autorização, conforme informação constante no termo do consentimento 

informado, para que as entrevistas fossem gravadas em formato áudio, como forma de garantir que não 

se perderiam informações. A gravação foi posteriormente transcrita na íntegra para a análise detalhada 

do seu conteúdo, sendo essa transcrição validada pelos entrevistados. Foi dada a garantia sobre 
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compromisso de honra de que as gravações respeitariam todas as condições de confidencialidade e 

anonimato, sendo que terminada a sua pertinência, estas seriam destruídas. 

Ao longo de toda a investigação, houve sempre a preocupação com o respeito pelos princípios 

éticos. Tendo como base os pressupostos evidenciados até aqui, não estando previstos, riscos, prejuízos, 

nem desvantagens para os participantes. 
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CAPÍTULO III- APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo a apresentação, análise e discussão dos dados referentes a cada categoria e 

subcategoria serão descritas de seguida. 

 

Para a representação das categorias e subcategorias selecionamos apenas algumas das 

respostas obtidas. Através da análise de conteúdo das entrevistas, emergiram três dimensões/ blocos 

temáticos de categorização dos dados: Monitorização numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos 

/Impacto no Enfermeiro /Impacto no Doente. 

A tabela que se segue pretende ilustrar todas as categorias e subcategorias, organizadas de 

forma a responder ao fenómeno em estudo: a gestão dos alarmes clínicos na segurança do doente 

crítico. 

Tabela 1: Matriz de Análise Final 

 

Blocos Temáticos 

 

Categorias 

 

 

Subcategorias 

 

 

 

 

 

 

Monitorização numa 

Unidade de Cuidados 

Intensivos Cardíacos 

 

 

Vigilância/ Monitorização 

Alarme clínico 

Instabilidade hemodinâmica 

Segurança no exercício profissional 

Evolução das práticas de monitorização 

 

 

 

Atitudes perante os alarmes clínicos 

Identificação da urgência do alarme  

Resposta individual 

Entropia dos falsos alarmes 

Fadiga de alarme 

 

 

Não atendimento do alarme 

Interrupção do cuidado ao doente 

Crença na disponibilidade de outro elemento da equipa 

Estrutura física da unidade 

 

 

Gestão da monitorização 

Responsabilidade do enfermeiro 

Delegação implícita de competências 

Ausência de colaboração de trabalho em equipa 

 

 

 

 

Estratégias de gestão dos alarmes 

Ajuste técnico das predefinições dos monitores 

Ajuste individual dos parâmetros monitorizados 

Upgrade do equipamento 

Otimização do som 

Organização do plano de trabalho/ Recursos humanos 

Necessidade de Formação 
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Impacto no Enfermeiro 

 

 

Desgaste profissional 

Fadiga física 

Organização trabalho (turno da noite) 

Ruído 

Impacto emocional na ausência do atendimento 

Mecanismo de adaptação/ Habituação 

Conforto da monitorização no exercício profissional 

 

 

Impacto no Doente 

 

Impacto do ruído no doente 

Perturbação do conforto 

Alteração do padrão do sono 

 

 

Segurança do doente crítico 

Gravidade clínica 

Tempo estímulo-resposta 

Proficiência do enfermeiro 

 

3.1 - Monitorização numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos 

 

A monitorização hemodinâmica é uma realidade quando pensamos em Cuidados Intensivos e 

tem como finalidade reconhecer e avaliar as complicações do estado hemodinâmico do doente para que 

se possa intervir com uma terapêutica adequada e com intuito de prevenir complicações e melhorar o 

prognóstico do doente.  

Neste bloco temático surgiram cinco categorias, sendo elas: Vigilância/ Monitorização, Atitudes 

perante os alarmes clínicos, Não atendimento do alarme, Gestão da monitorização e Estratégias de 

gestão dos alarmes clínicos. 

 

3.1.1. Vigilância/ Monitorização 

 

Emergiram quatro subcategorias, representadas na tabela 2. 

Tabela 2: Vigilância/ Monitorização 

Subcategorias Unidades de registo 

 

Alarme clínico 

“(...)há um aviso que me vai dizer que tenho de olhar o doente com outros olhos...” E4 

“(...)um alarme clinico é aquele alarme que realmente traduz alguma alteração no estado do doente.” E3 

 

 

Instabilidade 

hemodinamica 

“(...)consegues perceber um doente bradicárdico, hipotenso, arrítmico…” E8 

“(...)faz todo o sentido estarem monitorizados para estarmos mais atentos e detetamos mais precocemente qualquer tipo 

de arritmia que o doente possa ter.” E10 

 “(...)é uma mais valia nestes doentes, porque são doentes completamente instáveis que a qualquer momento podem 

descompensar (...)probabilidade de arritmias graves...” E12  
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Segurança no exercício 

profissional 

 

 

“(...)em doentes que estão em estado crítico ou que estão instáveis, o fato de teres ali a monitorização dá outra 

segurança...” E8 

“A monitorização dá segurança. Falsos alarmes ou não, mas tu vais ver, tens a certeza de que o doente está bem, e se 

não estiver vais resolver...” E9 

“(...)na verdade dá outra paz de espírito saberes que estás a olhar para um traçado, e que vês que há traçado normal ou 

um traçado que de um momento para outro se torna anormal (...) e atempadamente consegues ver se é verdadeiro ou 

falso e consegues corrigir a situação, do que tu chegares junto a um doente e ele estar em paragem ou peri- paragem.” 

E9 

 

 

 

 

 

Evolução das práticas de 

monitorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu sou do tempo em que os doentes não eram monitorizados, não eram vigiados, e eu vigiava os doentes de lanterna na 

mão, de cronómetro e de relógio …” E4 

“(...)nós os mais antigos, estamos formatados para os alarmes, para reagir mais aos alarmes, (...)e atribuímos muita 

importância a isto, e á monitorização continua efetiva...” E5 

“(…) para mim era muito difícil neste momento ir trabalhar para um serviço onde não tivesse doentes monitorizados, 

porque nós já aprendemos a ver o doente com isto.” E5 

“Tu sem monitorização não chegas lá, os meus doentes que não estavam monitorizados e entravam em choque 

séptico(...)se não estavam monitorizados era muito rápido, e ás vezes até entravam tipo em taquicardia ou fibrilhação(..), 

mas a gente nem sabia, só quando monitorizava é que sabia que depois podia chocar, chamar o médico...” E11 

“Inicialmente trabalhei na Medicina e não havia doentes monitorizados e noto uma diferença muito grande no nosso ato, 

porque nós neste caso vamos de imediato socorrer e conseguimos ter efeitos muito mais benéficos para o doente, no 

contexto de ele recuperar logo de imediato...” E12 

 

A identificação da categoria vigilância/ monitorização emergiu da maioria das narrativas dos 

enfermeiros quando questionados sobre qual a importância da monitorização no doente crítico. 

Na subcategoria Alarme clínico, podemos verificar que E4 refere que há “um aviso”, tal como 

para Imhoff e Kuhls (2006) um alarme é um aviso automático que resulta da avaliação de um 

determinado parâmetro vital, indicando um desvio do normal como confirma o excerto de E3, “traduz 

alguma alteração no estado do doente”.  Marta et al. (2016) referem, que os enfermeiros precisam 

visualizar, atender e interpretar as ocorrências mediadas pelos alarmes, transformando-os em 

instrumentos de condução das suas ações.  

Outra subcategoria que emergiu dos discursos dos participantes nas E8, E10 e E12 refere-se à 

Instabilidade hemodinâmica. Nesta subcategoria, os enfermeiros reconhecem na monitorização dos 

parâmetros vitais, ECG, um instrumento indispensável para uma correta avaliação dos doentes cardíacos 

de forma a identificar e prever antecipadamente alterações /complicações. Todos os alarmes precisam 

ser valorizados pelos profissionais pois a avaliação do doente por parte do profissional é fundamental 

para uma deteção das alterações e para uma atuação no tempo adequada (Bridi, Silva & Monteiro, 

2013). 
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A importância atribuída à Segurança no exercício profissional  foi outra subcategoria identificada. 

Os alarmes são recursos tecnológicos importantes para prestar um cuidado mais seguro, prevenindo 

complicações, danos e EA ao doente, sendo  “aliados” dos enfermeiros na sua prática com doentes 

cardíacos. Excerto da narrativa de E9, ilustra essa segurança “A monitorização dá segurança. Falsos 

alarmes ou não, mas tu vais ver, tens a certeza de que o doente está bem, e se não estiver vais resolver...” 

e “(...) em doentes que estão em estado crítico ou que estão instáveis, o fato de teres ali a monitorização 

dá outra segurança....” E8. 

As respostas encontradas fazem-nos refletir acerca da prática dos enfermeiros nos últimos anos, 

surgindo assim a subcategoria Evolução das práticas de monitorização. A evolução da tecnologia da 

monitorização e a dependência desta, na prática dos cuidados foi valorizada nos discursos de E4 e E5. 

Houve marcadamente uma evolução das práticas de monitorização, desde E4 que refere “Eu sou do 

tempo que os doentes não eram monitorizados( ....) e eu vigiava os doentes de laterna na mão, de 

cronómetro e de relógio...”, até que E5” (...) para mim era muito difícil neste momento ir trabalhar para 

um serviço onde não tivesse doentes monitorizados, porque nós já aprendemos a ver o doente com isto”. 

Estes resultados são congruentes com os de Bridi et al.(2014), que concluiu que na vigilância do doente 

grave e cardíaco, é inquestionável a importância da monitorização, objetivando visualização rápida de 

alterações clínicas, identificação de arritmias, distúrbios da condução, isquemias e valores críticos de 

frequência cardíaca, titulação de medicamentos e controlo de suporte ventilatório e mecânico. 

 

3.1.2. Atitudes perante os alarmes clínicos 

 

Emergiram quatro subcategorias, representadas na tabela 3. 

Tabela 3: Atitudes perante os alarmes clínicos 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

 

 

 

 

Identificação da urgência 

do alarme 

“(…) tento perceber se o alarme é de uma arritmia grave ou se é um alarme por exemplo de uma falta de um elétrodo, em 

função disso acho que processo automaticamente(...), se tenho de agir com rapidez ou se posso ir com mais tranquilidade.” 

E2 

“(…) há alarmes em que não preciso correr para ir ver o doente(...)há outros em que vou ver o doente como é evidente…” 

E4  

“Quando é um alarme(...) que pode ser indicativo de paragem ou peri-paragem é uma situação urgente que tem de se vir 

avaliar o que realmente está a acontecer.” E5 

“(...) o alarme vermelho, se não vamos desligar, pelo menos vamos olhar para ver o que se está a passar. “E6  

“(...) já consigo quase pelo som perceber que tipo de alarme é. Quando é um alarme que eu sei que não é um alarme 

vermelho, que não é um alarme de emergência, pronto é tranquilo, quando tu falas de um alarme de emergência é diferente 

...” E8 
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“Se for um alarme vermelho levantas-te logo, se for um alarme amarelo deixas estar até, até (...) até(...)e mesmo assim, 

quando é os vermelhos e tu olhas para o traçado e não corresponde a uma realidade, mesmo assim facilitas e deixas 

estar.” E10 

 

 

 

 

 

Resposta individual 

 Tento agir em conformidade, obviamente que não vou simplesmente silenciar o alarme, tenho que olhar para ele e 

perceber.” E3  

 “Sempre que há um alarme eu olho para o monitor, e vou ver o que é que é.” E4  

“(...)a minha primeira atitude é primeiro ver qual é o alarme (…) dependendo   do alarme que é, depois é ir ver o estado 

clínico do doente.” E7 

“(...) quando ouves um alarme, automaticamente olhas para as telemetrias, vês o tipo de alarme que ouviste (...) e claro 

que mediante isso te levantas ou não.” E10 

“(...)vou ver que tipo de alarme é, se é algum artefacto(...), se deva desligar o alarme ou não(...) não chego lá e desligo os 

alarmes só porque sim, vou ver o que é que é.” E11 

“(...)temos que ter a capacidade de conseguir identificar se aquele alarme é real, corresponde a uma arritmia realmente 

que o doente está a ter, ou simplesmente é porque o doente se está a mexer, um elétrodo está descolado...” E12 

 

 

 

Entropia dos falsos 

alarmes 

“(...)os alarmes aqui agora, estão um bocado confusos, porque ás vezes dá um alarme como se fosse uma arritmia 

importante, depois chegamos lá e não é ...” E7 

“(…) muitas vezes parece ser uma coisa grave e chega-se beira do doente e não  

é nada, mas pronto é o que é.” E4 

 “(...)algum elétrodo que sai, ou são bateria, ou aqueles alarmes estúpidos que eu não chego a saber o que são, chamar 

os enfermeiros porquê? com um traçado normal, algum elétrodo saiu? Não diz! só diz enfermeiros...” E9 

“(...) felizmente acontece mais ao contrário, que é arritmias que são eventos de falta de elétrodos ou coisas do género(...) 

corremos e não é nada ...! “E7 

“C3 sem elétrodos, chegas lá e os elétrodos estão todos no sítio, está tudo direitinho e está a tocar o alarme porquê? O 

que é que ele não está a conseguir interpretar? Se tu tens 5 derivações, para quê que ele está a tentar interpretar 12, não 

consegues alterar ali o monitor! “E9 

“Também temos muitos doentes que tem má transdução torácica, uma grande maioria. “E9 

“Aqui tocam muito os elétrodos, a perda de captura da linha do saturímetro e as falsas que o monitor interpreta como 

arritmias potencialmente fatais, que a maioria das vezes são só artefactos, mas faz essa leitura.” E5 

“(...) estes monitores alarmam tudo e mais alguma coisa! “E12 

 

 

 

Fadiga de alarme 

“(...)temos muitos falsos alarmes…muitas vezes é isso que provoca a desvalorização dos outros alarmes (…) isto traz 

algum cansaço e alguma fadiga.” E3 

“(...)os alarmes são frequentes, e não estamos sempre disponíveis para estar ali a olhar, que muitas vezes os alarmes 

acontecem e vamos descurando um bocadinho...” E6 

“(...)muitas vezes parece que aquilo está ali a apitar e é como se nada se estivesse a passar...” E7 

 “(...) tu tipo ouves alarmar, vais lá...oh, não vais ser nada! Isso acontece sem dúvida.” E7 

“(...)muitas das vezes alarma e tu não te levantas logo, porque vês que está tudo bem, facilitas e esperas(...)e só quando 

vem tipo o segundo ou terceiro alarme é que tu te levantas ...” E10 

“Tocou um alarme de bateria ...se tu deixares aí a tocar, numa manhã ou numa  

tarde ele continua a tocar, porque o resto da dinâmica do serviço só pausa e continua.” E5 

“(...)muitas vezes é importante e nós achamos que não é! (...) e começamos a desvalorizar muitas vezes os alarmes...” 

E12 

“(…) há outros que são os falsos alarmes em que simplesmente desligo o monitor …” E4 

 

A importância da atitude/ comportamento perante os alarmes clínicos emergiram nos discursos 

dos enfermeiros quando questionados como costumam agir perante um alarme clínico.  
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A subcategoria Identificação da urgência do alarme, foi das que mais contribui para a resposta 

do enfermeiro ao alarme. No estudo a maioria dos enfermeiros, considera o alarme vermelho, ou de 

urgência, aquele que não se pode desvalorizar e que tem se ser atendido de imediato “Se for um alarme 

vermelho levantas-te logo, …” E10. Estes resultados assemelham-se aos de Cvach (2012), onde os 

enfermeiros respondem, não apenas pelo facto do alarme tocar, mas pela avaliação da urgência do 

alarme em relação à condição do doente (índice de gravidade do doente) e têm  maior tendência para 

reagir a alarmes de maior duração, considerados raros. 

Quanto à subcategoria Resposta individual, Bitan citado por Cvach (2012), define que a 

probabilidade de resposta de um profissional é diretamente proporcional à resposta do alarme, tendo 

por base a taxa de perceção do alarme como verdadeiro. Se um sistema de alarme for percecionado 

como 90% confiável, a taxa de resposta será de aproximadamente 90%; se o sistema de alarme for 

percecionado como 10% confiável, a taxa de resposta será de aproximadamente 10%. Quando existe 

uma baixa taxa de falsos alarmes, a resposta humana é mais apropriada, enquanto que, com elevadas 

taxas de falsos alarmes, a resposta humana natural é responder com menos frequência.  

Verificou-se também, que na categoria atitude dos enfermeiros perante os alarmes clínicos, esta 

não é linear. Galo et al. (2013), concluíram que não existe um modo coletivo de atuação, cada indivíduo 

tem uma resposta individual diferente (apresenta dinâmicas e saberes próprios, agindo em conformidade 

com os mesmos). 

Relativamente à subcategoria Entropia dos falsos alarmes está relacionada com um número 

excessivo de alarmes e com o conceito de falsos - positivos. Os alarmes falso-positivos são aqueles que 

não assumem relevância clínica no momento, são causados por problemas técnicos ou artefactos (Imhoff 

& Kuhls, 2006). As respostas encontradas vão ao encontro de outros estudos, em que a elevada 

incidência de falsos alarmes na UCI é devido a sistemas de monitorização com alta sensibilidade e baixa 

especificidade, número excessivo de alarmes e baixa relevância clínica (Siebig  et al., 2010; Gazarian, 

2014). Como refere E12 “(…) estes monitores alarmam tudo e mais alguma coisa!”. 

O falso alarme acontece de 80% a 99% das ocorrências hospitalares, estes alarmes são 

classificados como inconsistentes, devido a não apresentarem dados relacionados com alterações na 

condição clínica do doente (AACN, 2013). Para Santos, Silva, Ferra ̃o, Ribeiro e Passamani (2014) 

alarmes inconsistentes são aqueles que deixam de alertar ou fornecer informações clínicas fidedignas, 

contribuindo negativamente para o tempo estímulo-resposta do profissional. Sowan e Gomez (2016) 

verificaram que a maioria dos enfermeiros concordou que os alarmes “nuisance” /incómodos são 

frequentes. Por norma têm sons menos audíveis que os alarmes de alta prioridade. 
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Outros estudos descrevem como causas comuns de falsos alarmes: os elétrodos de 

eletrocardiograma que secam e descolam, ou sensores que não estão bem posicionados (Ross, 2015), 

também referido no nosso estudo pela maioria dos participantes; o limite de variação muito curto de 

determinado parâmetro (Sowan, Tarriela, Gomez, Reed & Rapp, 2015); o artefacto (Gazarian, 2014). 

Gazarian (2014) na sua investigação verificou que em 53 dos 161 alarmes desencadeados, o alarme foi 

artefacto. 

A alta sensibilidade (hipersudorese, mobilização do doente, agitação psico-motora, extremidades 

frias, verniz nas unhas, pelos no corpo, artefactos do doente) e a débil especificidade (ritmos iguais, 

volumes iguais, intervalos de parâmetros curtos) dos alarmes contribuíram para uma elevada incidência 

de falsos alarmes e a uma baixa relevância clínica, o que influencia uma resposta desadequada por parte 

do profissional de saúde, especialmente dos enfermeiros (Pedreirinho et al., 2016). Para Siebig et al. 

(2010), a saturação de oxigénio gerou 90% dos alarmes técnicos. Estes resultados vão ao encontro 

também de E5, que refere “a perda de captura da linha do saturímetro “como frequente.  

O elevado número de alarmes clinicamente irrelevantes leva a um reduzido estado de alerta por 

parte da equipa, o que pode conduzir a uma falta de resposta a alarmes relevantes, não oferecendo 

segurança no acompanhamento do doente (Bridi et al., 2013). 

Assim da análise das narrativas, surgiu a subcategoria Fadiga de alarme, um fenómeno cada 

vez mais presente em UCI e que consiste nos frequentes falsos alarmes, que fazem com que os 

enfermeiros considerem alarmes significativos como falsos e também o contrário e não respondam 

adequadamente (Cho et al., 2016). 

A proliferação de equipamento de monitorização e a falta de resposta devido ao elevado número 

de alarmes resulta numa sobrecarga sensorial provocada pelo ruído e constituem um risco para o 

desenvolvimento da dessensibilização dos profissionais aos alarmes e consequentemente para o seu 

silenciar, desativação, ou ignorar o aviso como formas de controlo (Cvach,2012; Gazarian,2014). Diminui 

a “fé” dos profissionais de saúde nos alarmes, ao mesmo tempo que aumenta o nível de ruido no 

ambiente hospitalar (Konkani & Oakley, 2012). 

A fadiga de alarme leva a uma resposta mais lenta da equipa de enfermagem, seja a desligar o 

alarme, seja a ignorá-lo (Tanner, 2013). 

A elevada frequência do ruído dos falsos alarmes afeta a concentração dos enfermeiros 

desviando a atenção do cuidado ao doente, reduzindo a confiança nos alarmes (Sowan et al., 2015), 

levando mesmo a que estes profissionais tomem ações inapropriadas, tais como: diminuir o volume do 
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alarme, estender os limites além do intervalo aceitável e por vezes desativar os alarmes (Gazarian, 2014; 

Despins, 2017; Casey, Avalos & Dowlig, 2018; Imhoff & Kuhls, 2006; Bridi et al., 2014).  

A pausa do alarme pode demonstrar que não existiu uma real avaliação do problema por parte 

dos profissionais (Pedreirinho et al., 2016). Também foi referido no nosso estudo por E5 “Tocou um 

alarme de bateria ...se tu deixares aí a tocar, numa manhã ou numa tarde ele continua a tocar, porque 

o resto da dinâmica do serviço só pausa e continua.” E5. 

No estudo de Bridi (2013) realizado numa Unidade Coronária, num total de 227 alarmes de 

monitorização, dos quais 106 no SD (Serviço diurno) e 121 no SN( Serviço noturno), 145 dos alarmes 

ficaram sem resposta, 68 no SD e 77 no SN. Também a pausa no alarme foi o comportamento mais 

adotada pela equipa, tanto no SD como SN. O ajuste dos elétrodos foi o segundo comportamento mais 

adotado no SD e a reposição do sensor foi o segundo comportamento mais adotado no SN. A FC foi a 

variável que mais gerou alarmes.  

Se os alarmes não forem atendidos, acumulam-se no ambiente, e pode-se considerar que, se na 

1ª hora há 10 alarmes, na 2ª hora pode-se ter 20 se não forem atendidos e solucionados. Só a pausa 

não é solução, dura em média 3 minutos e voltam a tocar (Bridi et al., 2014). 

Excertos das narrativas dos enfermeiros sustentam a fadiga de alarmes, em exposições como: 

“há outros que são os falsos alarmes em que simplesmente desligo o monitor” E4; muitas vezes é 

importante e nós achamos que não é! (...) e começamos a desvalorizar muitas vezes os alarmes...” E12; 

“(...)muitas vezes os alarmes acontecem e vamos descurando um bocadinho...” E6; “(...)muitas vezes 

parece que aquilo está ali a apitar e é como se nada se estivesse a passar...” E7. 

Como refere Welch (2012) a fadiga de alarme é um problema desafiador, pois envolve fatores 

humanos, equipamentos, dispositivos de alarme, sistema interno das unidades e componentes do fluxo 

de trabalho. 
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3.1.3 Não atendimento do alarme 

 

Emergiram três subcategorias, representadas na tabela 4.  

Tabela 4: Não atendimento do alarme 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

 

Interrupção do cuidado 

ao doente 

 

“(...)quando não se atende de imediato é porque uma pessoa até está nos cuidados com outro doente…” E1 
“Porque estou nos cuidados(...) se estiver a prestar um cuidado de higiene ou outra coisa não vou abandonar para ir (...) 

mas depois acaba por criar aquele stress, não sei, impaciência de ir lá logo que possa desligar aquilo.” E8 

“(...)quando estamos nas rotinas da manhã, temos de ir ver o quanto antes(..) porque realmente não está ali ninguém que 

possa ver o alarme...” E6 

“(...) quando sabemos que não está nenhum profissional desperto para aquilo e estamos dentro das enfermarias, 

obviamente o mais rápido que conseguir vamos lá ver o que se passa...”  E6 

“Incomoda-me se tiver, por exemplo na enfermaria, ouvir o alarme e se estiver a  

prestar alguns cuidados, tu percebes que o alarme continua a tocar e que ninguém silencia ou ninguém chama, isso não 

é a primeira vez que paro o que estou a fazer e venho cá fora ver o que se está a passar…” E5 

 

 

 

 

 

 

Crença na 

disponibilidade de outro 

elemento da equipa 

 

 “(…) tento perceber se alguém dos meus colegas, ou um profissional de saúde habilitado se já verificou o alarme…” E2 

“(...) fico sempre acreditando que está sempre aqui alguém (central de monitorização), isto na eventualidade de estar longe  

…” E3 

“(...)se eu estou a fazer qualquer coisa, e existe um alarme e eu não posso ver, há sempre alguém que pode ver e que 

pode estar de sobre aviso e comunicar. Eu não posso ir ao doente outra pessoa irá, se for necessário.” E4 

“(...) se eu estou na enfermaria e tu estás aqui (central de monitorização), se isto alarma, eu espero que tu dês resposta 

ao alarme...” E5 

“(…) eu espero que quem está aqui na central esteja atento, ou pelo menos tenha um atendimento mais rápido face aos 

alarmes da monitorização…” E5  

 “Ouço o alarme, claro que fico a pensar o que é que é, até porque se for perto pergunto se está alguém nas telemetrias 

e se está tudo bem.” E10 

“Normalmente pergunto ou chamo por alguma colega se pode ir ao alarme, se não estiver ninguém, vou lá.” E11 

“Peço a alguém que esteja disponível para ir ver se realmente o doente está  

assintomático(...) mal possa vou lá eu avaliar e ver se realmente é real ou não.” E12 

“(...) é impossível conseguirmos ir a dois alarmes ao mesmo tempo(...) pedimos  

ajudar a alguém que esteja mais disponível que nós...” E12 

 

 

Estrutura física 

 

“(...)sempre que podemos está sempre alguém perto dos alarmes para silenciar, nem sempre é possível estarmos ali 

sempre.” E1 

“(...) não dá para estar aqui (central de monitorização) todos a controlar isto.” E3 

“O fato de estar aqui concentrado todas as monitorizações sobra sempre para quem está aqui...” E5 

“(...) se tu estás numa enfermaria na ponta e tens de correr um serviço quase inteiro para conseguir perceber o que se 

está a passar, não ajuda em nada, nada, nada…” E8 

“Nós estamos cá fora(internamento)(...) sempre com a ideia que os colegas da Unidade estão a tomar conta, mas por 

vezes isso não acontece, normal porque estão dentro da Unidade, nós não conseguimos ter essa perspetiva e muitas vezes 

estão a alarmar e acaba por ninguém ver , por causa da estrutura física, ou então pelo sítio onde estão os monitores, se 

calhar não é o ideal.” E12 

“(...)se estou no quarto 2 e se está com uma telemetria, eu não me apercebo que aquele doente está a ter uma arritmia...” 

E12 
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Relativamente às situações em que não se consegue atender um alarme de imediato, emergiram 

três subcategorias. 

Na subcategoria Interrupção do cuidado ao doente podemos verificar que na maioria das 

situações, os alarmes distraem e interferem os profissionais na realização de outras atividades. 

Alarmes descritos pelos profissionais como “ruído, barulho, incômodo”, podem levar à 

necessidade de interrupção do cuidado aos doentes para atender os alarmes (Graham & Cvach, 2010). 

Tal não traduz apenas dados sem significado, representa um som ruidoso e possivelmente a interrupção 

do trabalho do enfermeiro retirando-o possivelmente de um cuidado mais significativo (Gazarian, 2014).  

Cada vez que um enfermeiro responde a um alarme, a sua atenção é redirecionada, e cuidados 

relativos a outro doente necessitam ser novamente planeados. O atendimento e a solução aos alarmes 

retiram tempo da equipa e causam interrupção e distrações no trabalho e nas tarefas, que levam a erros 

relacionados à falta de concentração, pelos lapsos de atenção (Potter et al., 2005). 

Tendo em consideração o número de doentes internados e o tempo que é necessário para 

silenciar cada alarme, se os profissionais respondessem a todos os alarmes, seria praticamente 

impossível realizar alguma tarefa de rotina (Pedreirinho et al., 2016). 

Alguns participantes admitem que param o que estão a fazer, para ir atender o alarme 

“Incomoda-me se tiver, por exemplo na enfermaria, ouvir o alarme e se estiver a prestar alguns cuidados, 

tu percebes que o alarme continua a tocar e que ninguém silencia ou ninguém chama, isso não é a 

primeira vez que paro o que estou a fazer e venho cá fora ver o que se está a passar…” E5.    

Na subcategoria Crença na disponibilidade de outro elemento da equipa, para Kalisch, Labelle e 

Boqin (2013) um enfermeiro apenas não é capaz de atender todas as solicitações, e chamadas do 

sistema. Neste estudo a maioria dos participantes (E2, E3, E4, E5, E10, E11, E12) refere-se a uma 

crença na disponibilidade de outro elemento da equipa, acima de tudo por causa da estrutura física desta 

Unidade, “(...) fico sempre acreditando que está sempre aqui alguém (central de monitorização), isto na 

eventualidade de estar mais longe…” E3“; (...) se eu estou na enfermaria e tu estás aqui (central de 

monitorização), se isto alarma, eu espero que tu dês resposta ao alarme...” E5. 

Excertos das narrativas dos enfermeiros sustentam a importância da subcategoria Estrutura 

física no atendimento do alarme. O ambiente e a equipa de cuidados intensivos devem estar estruturados 

de forma a que todo e qualquer alarme seja detetado pelos profissionais (Korniewicz, Clark & David, 

2008). Perghera e Silva (2014) referem a dificuldade de visualização de algumas camas, o que prejudica 

ouvir o alarme. A distância entre as camas e o posto de enfermagem (no nosso estudo a central de 

monitorização), prejudica a identificação do alarme, e consequentemente a reação do profissional para 
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desligá-lo. A planta física das unidades inadequada ao atendimento dos alarmes, falta de manutenção 

dos equipamentos e o envolvimento entre a equipa de saúde e a engenharia clínica têm sido investigados 

(Korniewicz et al., 2008). 

No estudo de Funk, Clark, Bauld, Ott e Coss (2014), as afirmações “dificuldade em identificar a 

fonte do alarme “e “dificuldade em ouvir os alarmes quando estes disparam “subiram relativamente ao 

grau de importância, no questionário realizado em 2011, comparativamente ao de 2005-2006. O 

aumento da importância destas duas dimensões pode estar relacionado com o aumento do número de 

doentes monitorizados, a falta de alarmes padronizados e o uso cada vez maior de equipamentos com 

alarmes. Os autores assumem ainda o elevado ruído de fundo nos hospitais. 

Os profissionais ao ajustarem os volumes dos alarmes devem considerar o fluxo de pessoas no 

ambiente, a planta física da unidade, o ruído de fundo e o perfil dos doentes, evitando que os alarmes 

relevantes passem despercebidos ou que o elevado ruido cause incómodo (Bridi, et al., 2014). 

Também Perghera e Silva (2013) identificaram 4 fatores que contribuíram para o não 

atendimento de um alarme: equipa muito ocupada para atendê-los; a equipa de propósito ignora o 

alarme; não ver/ ouvir o alarme; confusão na identificação do alarme que está a tocar. Os dois primeiros 

estão relacionados com o défice de pessoal e os últimos com o contexto físico e o excesso de ruídos da 

unidade. 

A estrutura física desta Unidade em questão é relevante para a conclusão deste estudo, pela não 

visualização da central de monitorização (esta fica junto à UCIC),“O fato de estar aqui concentrado todas 

as monitorizações sobra sempre para quem está aqui...” E5;“Nós estamos cá fora  (internamento)(...) 

sempre com a ideia que os colegas da Unidade estão a tomar conta, mas por vezes isso não acontece, 

normal porque estão dentro da Unidade, nós não conseguimos ter essa perspetiva e muitas vezes estão 

a alarmar e acaba por ninguém ver , por causa da estrutura física, ou então pelo sítio onde estão os 

monitores, se calhar não é o ideal.” E12; “(...)se estou no quarto 2 e se está com uma telemetria, eu 

não me apercebo que aquele doente está a ter uma arritmia...” E12. 
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3.1.4 Gestão da monitorização 

 

Emergiram três subcategorias, representadas na tabela 5. 

Tabela 5: Gestão da monitorização 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

Responsabilidade do 

enfermeiro 

 

 

“Os enfermeiros são os profissionais mais ativos na gestão dos alarmes, mas os médicos têm tanta responsabilidade, mas 

quase nunca estão atentos a essa parte.” E1 

“(…) outros profissionais que tem competências para verificar a veracidade dos alarmes, é nomeadamente a equipa 

médica, que mesmo que por muitas vezes estejam em frente ás monitorizações, deixam essa parte, quase que 

automaticamente para os enfermeiros…” E2 

“(...)neste serviço (...) a parte dos alarmes está associados única e exclusivamente aos enfermeiros.“ E6 

“A experiência que eu tenho, no geral 90% dos alarmes são silenciados pelos enfermeiros...” E10  

 

 

 

Delegação implícita de 

competências 

 

 

 

 

 

“(...) da parte médica, parece que estão um bocadinho desligados ou acham que monitorização é só função da equipa de 

enfermagem, e que eles só são alertados pelos enfermeiros e não pelos alarmes das telemetrias…” E5 

“(...)normalmente parece que isto está ao cuidado da enfermagem...” E7 

 “Os médicos desvalorizam por completo(...)para eles apesar de os doentes estarem monitorizados são da 

responsabilidade da enfermagem, a menos que o indivíduo pare ou que taquicardize   demasiado,  faça uma arritmia 

maligna , nestes casos passam para eles...” E9 

“E o engraçado, é que os médicos sentam- se aqui (central de monitorização), são capazes de ver um alarme e são 

incapazes com o rato á beira da mão de silenciar um alarme.” E10  

"(...)da parte médica, ás vezes toca, e eles fazem de conta que não é nada com eles. É a ideia que eu tenho aqui, não 

quer dizer que eles não olhem, mas não os vão desligar.” E11 

“Os médicos não são nada colaborantes, vejo muitas vezes sentados em frente aos monitores e eles não são capazes de 

olhar quando está a alarmar!”  E12   

 

Ausência de colaboração 

de 

trabalho em equipa 

“(…) em alguns turnos não falta gente aqui, gente que não silencia, pior que não olha para o alarme... “E3 

“Os alarmes são para todos, é para todos os elementos da equipa, mesmo que seja um doente meu, não sou só eu que 

tenho de olhar para o monitor, toda a agente que esteja presente olha(...) se é um doente que lá está, tem por trás um 

diagnóstico mais critico, olha eu não posso ir eu, vais lá tu ...” E4 

“(…) acho que isto tem de ser um alerta para a equipa de enfermagem e médica,  

para quem está mais próximo e para quem consegue responder mais rápido ao alarme…” E5 

 

Os enfermeiros são o grupo profissional mais numeroso na área da saúde a prestar cuidados 

aos doentes 24 horas por dia.  

Pelos discursos dos participantes percebe-se que na subcategoria a Responsabilidade do 

enfermeiro e na subcategoria Delegação implícita de competências, os enfermeiros reconhecem que são 

os profissionais mais envolvidos na gestão dos alarmes. Podemos ainda verificar que a maioria dos 

enfermeiros consideram que não existe trabalho de equipa na gestão dos alarmes clínicos, é um 

trabalho/ responsabilidade quase exclusivo, não existindo colaboração médica. 

Na mesma linha de pensamento Pedreirinho et al. (2016), constatou que o enfermeiro foi o 

elemento que mais alarmes “atendeu”, sendo considerado o que mais lida com os equipamentos de 
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monitorização e sistemas de alarmes. Pelos discursos verifica-se uma desorganização no trabalho de 

atender os alarmes e como fazé-lo (até mesmo entre a equipa de enfermagem). “(...)neste serviço (...) a 

parte dos alarmes está associados única e exclusivamente aos enfermeiros.” E6; “A experiência que eu 

tenho, no geral 90% dos alarmes são silenciados pelos enfermeiros...” E10; “Os alarmes são para todos, 

é para todos os elementos da equipa, mesmo que seja um doente meu, não sou só eu que tenho de 

olhar para o monitor, toda a agente que esteja presente olha(...) se é um doente que lá está, tem por 

trás um diagnóstico mais critico, olha eu não posso ir eu, vais lá tu ...” E4; “(…) acho que isto tem de 

ser um alerta para a equipa de enfermagem e médica, para quem está mais próximo e para quem 

consegue responder mais rápido ao alarme…” E5. 

 

3.1.5 Estratégias de gestão dos alarmes 

 

Emergiram seis subcategorias, representadas na tabela 6.  

Tabela 6: Estratégias de gestão dos alarmes 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

Ajuste técnico das 

predefinições dos 

monitores 

 

“Uma das estratégias passa pelo ajuste dos alarmes.” E2 

“(...) fazer um novo ajuste dos alarmes que realmente são importantes ou não e dos que valem realmente a pena que isto 

alarme.... “E3 

“(...) haver uma aferição mais rigorosa da monitorização, para que alarmassem só naquelas situações realmente que era 

preciso atuar ...! “E4 

“(…) tentar que toquem só os alarmes que são realmente fundamentais ...” E5 

 “Eliminação dos alarmes desnecessários...” E8 

“Os técnicos destes monitores podiam pôr isto de forma diferente, podiam ajustar mais, é coisas, por ex. RA sem elétrodos, 

está a fazer uma boa leitura do traçado, porquê que está a alarmar isso? Não faz sentido!...” E12 

 

 

 

 

 

Ajuste individual dos 

parâmetros 

monitorizados 

 

 

 

 

 

 

“(…) a cada turno, se ir ajustando com a situação clínica do doente ou com o doente que temos á nossa frente.” E3 

“(...)a seguir a tirar a telemetria do doente, venho aqui (central) e desativo os alarmes, ponho em espera e isto para de 

tocar, ...” E5 

“(...), posso ter uma frequência definida em 30 para um doente com Bloqueio ou FA lenta, que já sabes que ele vai aos 

32, 33 e podes por o 30 para não estar a alarmar sempre e dás conhecimento, que é o que eu faço e fica registado…” E5  

“(...) no caso, das pausas ou de doentes com ritmos rápidos, tentar ajustar/ adequar os alarmes quando isso é uma coisa 

persistente como é obvio, noutras situações não o podemos fazer ...” E7 

“(…), se é um doente que tem FA, porque é que o alarme da FA tem de estar ativo e o da  FC irregular ?que estão sempre 

a tocar de x em x tempo (...), estamos constantemente a levantar e a ir lá desligar, porquê ? Ou ajustar a frequência que é 

o que eu faço, a média das TA,...”  E5 

“Nos turnos da noite (...), porque é mais longo e o doente está mais parado, coloco os elétrodos direitinhos com os 

fios(...)por ao lado da cabeceira do doente  

preso pela molinha, a probabilidade dos elétrodos/ fios sair, de alarmar é muito menor... “E6 

“(...)eu vejo os elétrodos, e costumo por os fios (...)por baixo, para o doente  se poder virar , não correr  o risco daquilo 

sair.” E10 
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“Tento adaptar os alarmes ao doente que tenho. Se eu tenho um doente com bradicardia não me adianta nada ter 

frequências padronizadas para 50-90, ou 50-100, se ele vai bater a 30.” E9 

“Tenta-se desligar os QTC porque nós não os utilizamos, tentamos adequar as TA, as Saturações quando é importante, 

outras vezes desativamos determinados alarmes que não nos interessam… “E9 

“(...)tudo o que posso desativar do alarme que eu acho que não seja importante para o doente...” E12 

 

 

 

Upgrade Equipamento 

 

“Poderíamos ter um “rato” (...)em cada saída das telemetrias...” E10  

 “...se tiveres numa enfermaria com quatro doentes e se tivesses(...)um pequeno Ipad que só se desbloqueava quando tu 

ponhas a tua passe, fosse muito mais rápido e tu mal tivesses ali logo ao lado do doente, desbloqueias aquilo , vias logo 

e silenciavas aquilo....”E8  

 

 

Otimização do Som 

 

“...os alarmes terem um som mais abafado (...) um som quase residual por exemplo: os amarelos, os “enfermeiros”, os 

azuis, “falta de conexão” ...”  E8 

“eu de dia não o faço porque ...convém que os alarmes estejam altos porque andamos longe dos monitores e o ruído é 

muito superior. Mas á noite, eu mal possa, eu minimizo o som ao máximo, não só por nós, mas principalmente pelos 

doentes...”E12 

 

 

 

Organização do plano de 

trabalho/ recursos 

humanos 

 

 

“(...)os colegas da unidade ajudam quem está cá fora, se calhar eles tinham que ficar sempre em frente aos alarmes, por 

exemplo...! ter sempre alguém, ou ter sempre alguém responsável para estar ali sempre a verificar tudo, será uma maneira, 

podia ser ou não, se calhar era impossível ... mas aquele que está na UCIC se calhar estar mais atento á unidade e á 

central de monitorização. “ E11  

“... outra coisa que no meu serviço não acontecia, doentes que eram para fazer cateterismo, nós não saíamos do nosso 

serviço, quem vinha buscar os doentes eram os colegas da hemodinâmica, porquê? porque nós assim, o rácio que era o 

suposto, não havia este problema dos alarmes estar a tocar porque os outros estão a trabalhar, há sempre alguém  mais 

livre para  silenciar os alarmes. Neste caso em dia de cateterismo isto ás vezes é uma confusão, porque um vai levar outro, 

outro vai fazer(...) e ficamos muito menos (...)O rácio nos alarmes faz muita diferença, neste caso nós nunca saíamos do 

serviço, era sempre os colegas da hemodinâmica.” E12 

 

 

Necessidade de 

Formação 

 

“(…) sensibilizar mais para os alarmes...”  E5 

“(...)algumas pessoas verbalizam e têm receio de mexer e desativar alarmes nas monitorizações (...) se calhar haver 

formação, para as pessoas poderem ajustar os parâmetros da monitorização ao doente que têm...E5  

“(...) sensibilizar as pessoas, pegar no que estás a fazer e fazeres uma apresentação dos teus dados obtidos e as 

conclusões a que vais chegar, que se calhar a sensibilização para este assunto fazia sentido, ou faz sentido não só aos 

enfermeiros, mas aos médicos.” E10 

“(...) de fato, os aparelhos volta e meia mudam e não sabemos utiliza-los a 100% (...), é uma dificuldade que eu tenho 

vindo a sentir com a mudança das telemetrias e do software que lá colocaram (...) eu neste momento, não sei como é que 

eu meço uma pausa, uma coisa muito simples, sei que está lá uma pausa, consigo visualizá-la (...) “espetam” ali aquilo e 

tu vais te desenrascando.” E7 

 

Identificar e otimizar estratégias será um modo de proteger os doentes, mas também os 

profissionais.  

Na subcategoria Ajuste técnico das predefinições dos monitores, as estratégias passam pela 

formação das equipas de saúde ao nível da manipulação dos monitores e da colaboração com 

engenheiros biomédicos na definição e padronização dos alarmes dos monitores (Perghera & Silva, 

2013). No estudo, “(…) tentar que toquem só os alarmes que são realmente fundamentais ...” E5; 
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“Eliminação dos alarmes desnecessários...”  E8; “Os técnicos destes monitores podiam pôr isto de forma 

diferente, podiam ajustar mais, é coisas,..” E12. 

Na subcategoria Ajuste individual parâmetros, os enfermeiros devem tomar decisões informadas 

relativamente ao momento em que se inicia e termina a monitorização, de forma a evitar a monitorização 

desnecessária, com os falsos alarmes associados (Cvach, 2012; Honan et al., 2015; Funk et al., 2014). 

O ajuste dos alarmes ás verdadeira necessidade do doente assegura que os alarmes sejam 

válidos e fornece um aviso precoce para potenciais situações críticas, documentar os parâmetros de 

alarme no processo clínico do doente revelou-se uma forma efetiva de intervenção para melhorar a 

conformidade relativamente ao ajuste do alarme (Cavch,2012; Gazarian, 2014; Bridi, 2014; Pedreirinho 

et al., 2016). 

Para Silva (2014), as estratégias passam pela gestão e padronização dos alarmes estabelecendo 

níveis de criticidade para os alarmes. A implementação de protocolos na resposta de atendimento dos 

alarmes é outra das estratégias propostas. 

No estudo de Funk et al. (2014) identificaram como estratégias de gestão a preparação da pele 

antes de colocar os elétrodos, a transmissão de conhecimentos dos próprios profissionais de saúde, 

monitorizar só os doentes que necessitem de monitorização. 

No estudo de Bridi et al. (2014), os resultados reforçam a importância de que a programação e 

configuração de variáveis fisiológicas, do volume e dos parâmetros de alarmes dos monitores devem ser 

incorporados à rotina das UCI. 

Gazarian (2014) na sua investigação conclui, que a prática de verificar os parâmetros e volume 

dos alarmes no início dos turnos garante que os parâmetros estejam pré-estabelecidos e audíveis.Para 

E3 “(…) a cada turno,  ir ajustando com a situação clínica do doente ou com o doente que temos á nossa 

frente”.  

Na revisão sistemática de Pergher e Silva (2013) as estratégias a adotar passam pelo ajuste 

adequado e individualização dos alarmes para cada doente e a formação dos profissionais, havendo uma 

necessidade de melhor compreensão, conhecimento, incidência, tempo de resposta e relevância clínica 

dos alarmes Também E9 “Tento adaptar os alarmes ao doente que tenho. Se eu tenho um doente com 

bradicardia, não me adianta nada ter frequências padronizadas para 50-90, ou 50-100, se ele vai bater 

a 30”;  “(...)tudo o que posso desativar do alarme que eu acho que não seja importante para o doente...” 

E12. 

Para uma monitorização adequada, devem ser seguidos princípios básicos, referentes á 

preparação da pele do doente, substituir os elétrodos diariamente, bem como as baterias dos 
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equipamentos; posicionamento de elétrodos, cabos, sensores e sistemas de transdução elétrico, 

orientação ao doente, programação e configuração dos sistemas do equipamento, ajuste de 

sensibilidade, velocidade, ganho do traçado de ECG, derivação escolhida e indicada de acordo com o 

comprometimento cardíaco do doente, faixa de alarmes máximos e mínimos, deteção e rejeição de pulso 

de marcapasso, análise do segmento ST e de arritmias, além dos flitros ( Cvach, 2012). 

No estudo, E6 refere “Nos turnos da noite (...), porque é mais longo e o doente está mais parado, 

coloco os elétrodos direitinhos com os fios(...)por ao lado da cabeceira do doente preso pela molinha, a 

probabilidade dos elétrodos/ fios sair, de alarmar é muito menor...”. 

Proceder à suspensão dos alarmes por um curto período de tempo, antes de prestar alguns 

cuidados específicos, tal como referido por E5 “(...)a seguir a tirar a telemetria do doente, venho aqui 

(central) e desativo os alarmes, ponho em espera e isto para de tocar, ...”  

Quanto à subcategoria Upgrade do Equipamento, o enfermeiro tem de identificar corretamente 

o tipo de equipamento que está a gerar o alarme (fonte do alarme), ao que se refere cada alarme 

específico e urgência do mesmo. Todos estes aspetos devem ser levados em consideração pelos 

fabricantes dos equipamentos, no sentido da uniformização, tornando-os mais efetivos e universais entre 

os fabricantes (Konkani & Oakley, 2012). 

Na subcategoria Otimização do Som, há a necessidade de criar a diferenciação do som e do 

timbre do alarme. A falta de padronização nos sons dos alarmes, alerta de urgência apropriado, 

inadequação visual e auditiva das variáveis em alarme dos monitores também têm sido objeto de 

investigação em enfermagem (Korniewicz et al., 2008). 

Essa padronização deve partir dos próprios profissionais em colaborar com as empresas que 

produzem e vendem os monitores e realizar estas pequenas alterações, que por mais pequenas que 

sejam, são uma mais valia para o doente na sua recuperação e eficácia no tratamento, aumentando 

substancialmente a segurança do doente (Pedreirinho et al., 2016).  

A equipa deve analisar se os alarmes estão suficientemente audíveis nas unidades, e, ao 

programá-los, deve avaliar o ruído ambiente, o número de profissionais na unidade, doentes, planta 

física, para adequa-los às necessidades de cada unidade (Cvach, 2012). Eventos adversos relacionados 

a alarmes com volume baixo são relatados (Beccaria, Pereira, Contrin, Lobo & Trajano, 2009). 

Saldaña, Reyes e Berrío (2013) concluíram que os enfermeiros para controlar eficazmente o 

ruído, devem ter uma preocupação consciente em regular as suas conversas e ajustar os volumes e 

limites dos alarmes dos equipamentos.  
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Na subcategoria Organização do plano de trabalho/ Recursos Humanos , estudos mostram falta 

de treino dos profissionais para a manipulação correta dos equipamentos, défice de recursos humanos 

nas unidades, falta de aderência das equipas para a programação e configuração dos alarmes e pouca 

confiança na sua urgência (Korniewicz et al., 2008). Aqui ressalva-se a importância da dotação segura. 

Quanto à subcategoria Necessidade de formação, para Bridi et al. (2013) a qualificação e treino 

dos profissionais de saúde torna-se indispensável.  

Cvach (2012) conclui que um aspeto fundamental da gestão dos alarmes é garantir que os 

profissionais de saúde estejam cientes das condições do mesmo, tal como E5 “sensibilizar mais para os 

alarmes...”; “(...)algumas pessoas verbalizam e têm receio de mexer e desativar alarmes nas 

monitorizações (...) se calhar haver formação, para as pessoas poderem ajustar os parâmetros da 

monitorização ao doente que têm... E5. O treino para a melhor utilização do equipamento e seus sistemas 

de alarme é fundamental “(...) de fato, os aparelhos volta e meia mudam e não sabemos utilizá-los a 

100% (...), é uma dificuldade que eu tenho vindo a sentir com a mudança das telemetrias e do software 

que lá colocaram (...) eu neste momento, não sei como é que eu meço uma pausa, uma coisa muito 

simples, sei que está lá uma pausa, consigo visualizá-la (...) “espetam” ali aquilo e tu vais te 

desenrascando.” E7. 

Num estudo de Sowan et al. (2015), 50% dos enfermeiros referem sentir necessidade de 

formação sobre os monitores cardíacos. Estudos apontam a complexidade da programação, 

configuração e modo de operação dos sistemas de alarme para o manuseamento da equipa (Korniewicz 

et al., 2008). 

A formação e a qualificação das equipas ao nível do conhecimento e do adequado 

manuseamento dos monitores, assim como a criação de protocolos e de rotinas diárias no que concerne 

à parametrização dos alarmes torna-se essencial para a segurança do doente (Pedreirinho et al., 2016). 

 

 

3.2. Impacto no Enfermeiro 

 

Os enfermeiros pela prática de cuidados, são um dos grupos profissionais mais exposto à 

problemática dos alarmes clínicos (Dinis & Rabiais, 2017). 

Neste bloco temático apenas emergiu 1 categoria, sendo ela: Desgaste profissional 
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3.2.1 Desgaste profissional 

 

Emergiram, sete subcategorias, representadas na tabela 7.  

Tabela 7: Desgaste Profissional 

Subcategorias 

 

Unidades de registo 

 

 

 

 

 

Fadiga psicológica 

 

““Sinto-me(...)cansada mentalmente”. E1 

“Sinto-me cansada psicologicamente …” E2 

“(...)chego ao fim de alguns turnos exausto(...)ou é a velhice, ou é o cérebro que está cansado…” E3 

“...tenho experiência de uma medicina onde não havia telemetrias, monitorização contínua dos doentes e a fadiga 

psicológica era muito menor, (...)continuo a achar que a fadiga aqui psicológica existe.” E3 

“(...) é verdade que agora ao fim de algum tempo se nota o desgaste, este desgaste é superior ao desgaste físico, para 

mim é mentalmente (…) notas na dificuldade de concentração ou tolerância.” E5 

“Quando estou muito cansada(...)vem-me aquela ideia do, por favor calem isto, que já estou a ficar completamente 

intolerante a isto.” E8  

“Estourada! Literalmente levas os alarmes para casa, não se consegue desligar na totalidade ...” E10“ 

“Desgastada. Eu adoro ouvir música quando estou a conduzir...as vezes saio daqui completamente desgastada 

mentalmente de ouvir sempre ruídos, que eu tenho que baixar o volume do rádio, pois já não suporto o som, e vou exausta, 

cansada, mais pelos alarmes!...” E12 

“(...) esta atenção e concentração que temos que ter sempre e o silenciar e o verificar os alarmes.” E5 

 

 

Fadiga física 

 

“(...) muitas vezes com dores de cabeça.” E2 

 “(...) nos descansos, o fato de acordar sempre a seguir com cefaleias (...)o esforço visual eu notei muito do que agravou...” 

E5  

“(...)também é físico, não é só de concentração, é tudo, o ruído, a luz, o traçado, as cores do monitores, aqui á noite tudo 

isso provoca um cansaço, que para mim  cada vez me desgasta mais ...” E5 

 

 

 

 

Organização do trabalho 

(Turno Noite) 

“(...)sinto uma grande dificuldade em desligar, mesmo quando saio do serviço, por vezes parece que estou sempre a ouvir 

ali os alarmes e então se for depois de uma noite ainda pior. “E2 

“Eu lembro-me é das noites, quando fazia noites, naquelas noites em que os alarmes eram sistemáticos, em que tu apagas 

um e começa outro, e não é nada e é só barulho(...) ia para casa dormir e acordava com o barulho de um alarme e achava 

que estava no hospital...” E4 

“(...)nas noites no descanso, acordava em casa a ouvir a monitorização.” E5 

“Nos primeiros tempos(...) saía de um turno da noite, que é mais longo e chegava a casa, deitava e ouvia durante um 

tempo os alarmes tal e qual como se estivesse aqui... “E6 

“(...)principalmente no fim da noite, eu saía daqui, estava em casa a tentar descansar e parece que estava sempre a ouvir 

o alarme a tocar...” E7 

“…por exemplo tens uma noite, que tem um doente que não consegues apagar uma TV, que é um alarme vermelho, não 

consegue, mas sabes que o doente não está a fazer TV, mas não consegues desligar , então aquele alarme vermelho está 

sempre tão, tão ,tão … e estás doze horas a ouvir o tão, tão , tão ...”E8 

“(...)dá-te aquela impaciência(...) principalmente nas noites, são muitas horas, doze horas sempres a ouvires um sino na 

tua cabeça, esquece! “E8 

 

 “(…) muito mais cansada( ...) com os barulhos. “E1 

“(...)é capaz de atingir o nível de ruído superior ao recomendado, principalmente para nós aqui (central)…” E3 
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Fatores ambientais 

(Ruído) 

“Cansada, parece que vou para casa com aquilo “tintin, tintin, tintin... “E7 

“(…) isto é muito desgastante, estão todos os doentes monitorizados, todos tipos de alarmes a tocar, acaba por ser uma 

coisa!…” E5 

“Numa manhã, em que estamos constantemente a retirar telemetrias e ajustar isto e aquilo, são turnos de muito ruído...” 

E3 

“(…) numa fase inicial, ia para casa e ouvia os barulhos todos... “E9 

“(…) ruído chama ruído. O fato de teres este som com este ruído faz com que fales mais alto ...” E8 

“O ruído influencia por isso é que tu sais cansada,” E10 

“(...)não é um serviço de uma elevada carga física, mas a carga psicológica em que estás aqui com os alarmes, tim, tim, 

tim…..” E10 

“Por exemplo, a minha irmã que esteve cá de passagem (estágio da especialidade) um mês e meio foi um ponto negativo 

que apontou no relatório crítico: O ruído.(...) Ela diz que “entras na Cardiologia é barulho, entras na Medicina é o cheiro”. 

E10 

“Durante o dia acaba por passar mais um bocadinho diluído esse desgaste, porque estão mais pessoas a trabalhar e há 

outro tipo de barulhos de fundo que se calhar dilui um bocadinho mais isto...” E5 

“...durante o dia talvez com a conversa, com o movimento, aquele ruído acaba por ser um ruído de fundo. “E8 

 

 

 

 

Mecanismos de 

adaptação 

(Habituação) 

“...agora não me incomoda (…) é uma habituação do cérebro com certeza... “E6 

“...agora com o passar do tempo isso já se tornou para mim um bocadinho mais banal e já não me afeta tanto, pronto!...” 

E7 

“Estes alarmes de fundo já não me incomodam …” E9 

“…agora quando são aqueles alarmes simples ... chega uma altura, que para mim faz parte do ambiente, é quase como, 

costumo dizer isto comprei agora um frigorifico novo, fogo, o frigorifico faz muito barulho, passado uma semana ele faz o 

mesmo barulho e tu não sentes da mesma maneira.” E8 

“Neste momento este tipo de barulho de fundo já não me incomoda, os alarmes graves isso sim.” E9 

“O ruído dos monitores não tem influência no meu bem-estar depois de uma noite, é mesmo quando temos alterações 

efetivas, preocupação com o doente em si...” E9 

“Para já normal, estou aqui há pouco tempo (…) não fico com dores de cabeça, nem mau estar. Não me incomoda, não! 

” E11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto emocional na 

ausência do atendimento 

do alarme 

 

“(…) em função de tentar perceber se o alarme é real ou não, até aí fico um bocado stressada.” E2 

“Depende do alarme, estamos a falar por exemplo, de uma pausa mínima, ou então uma ESV, que alarma imensas vezes, 

se calhar não vou todos as vezes que alarma uma ESV ver o doente, e isso não me traz constrangimento.” E3 

“Quando são alarmes mais sérios, aí sim causam-me alguma irritabilidade, mas por norma tento ficar mais tranquilo 

sabendo que haverá, haverá sempre alguém atento a estes monitores e tem a possibilidade de cá vir ver se é realmente 

alguma coisa séria, mas sim, é bem possível que me causa nervoso miudinho, nada que não tolere...”  E3 

 “(...) acho que o maior constrangimento que eu sinto é, quando por exemplo tu estás ocupada, porque estás prestar 

cuidados de higiene, ou simplesmente tens um turno complicado e passa-te alguma coisa ao lado que tu nem tiveste 

consciência que aconteceu, claro que isso para mim em termos profissionais, se eu falhar,( ...)sinto-me mal 

profissionalmente,...” E7 

“Causa-me alguma ansiedade sim (...)depois também influencia o tempo em que estás a trabalhar, se tiveres há mais 

tempo a trabalhar começas a ficar com menos tolerância a esse tipo de toques, começas a pensar, fogo , o que é que 

estará a tocar agora desta vez ?!, o que é que é ?!.. E começas já com aquele pensamento, Fogo, já com aquela impaciência, 

não sei se será ansiedade, mas impaciência, vou lá ver o que é que é …tenho que ir ali e calar aquilo! “E8 

“Enquanto não é atendido sinto-me um bocado insegura, pode ser real, o doente precisar e eu não conseguir 

atempadamente dar resposta a isso.” E10 

“(...)por vezes sentimo-nos frustrados por não conseguirmos dar resposta de imediato a todos os doentes, mas neste 

momento temos mais que um doente, e é impossível conseguirmos ir a dois alarmes ao mesmo tempo, ou pedimos ajudar 
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a alguém que esteja mais disponível que nós, mas é obvio que ficamos frustrados por não conseguir atender a tudo que 

alarma.” E12 

 

 

Conforto da 

monitorização no 

exercício profissional 

“(…) a minha outra experiência profissional... não tinha doentes monitorizados, para mim era assustador, se acontecer 

alguma coisa, com a lanterna, apontar-lhe a luz…”  E4  

“(...)no internamento dos Cuidados Continuados, não tenho os doentes monitorizados, parece que fico naquela incerteza 

do que está a acontecer com aquele doente... agora já aconteceu durante a noite, estar num internamento que não tem 

doentes monitorizados e ir lá por o dinamap porque me sentia mais á vontade ...” E8  

“(...) tive na Cardiologia muitos anos e depois saí para as Cirúrgicas, e ao contrário daquilo que tu possas pensar, o fato 

de haver a falta dos alarmes dá-te uma insegurança(...), tu não tens barulhos, porque não tens alarmes de telemetria, e tu 

pensas estão bem! mas no teu interior estás a pensar estão a dormir ou estão mortos?”  E9  

 “(...)eu tinha noites piores no local onde não tinha os doentes monitorizados, acabados de ser operados, com hemorragias 

ativas, mas que não estão monitorizados e que não me dá segurança nenhuma, enquanto que os doentes que tenho aqui 

que são doentes que podem morrer de um momento para o outro, mas estão monitorizados, se houver uma alteração eu 

sei !” E9 

“Sente-se diferença, principalmente nas noites, estive um mês e meio na Medicina e lá tu tens o hábito de ver se o doente 

respira, porque podes chegar lá e o doente já não estar cá...” E10 “(...)aqui é uma constante, estão todos monitorizados, 

portanto para nós é o nosso dia a dia e já não conseguíamos trabalhar até sem isso,” E7 

 

Todos os discursos dos participantes demonstram a preocupação com o desgaste profissional 

que advém com a gestão dos alarmes clínicos, sendo um aspeto fundamental garantir que os 

profissionais de saúde estejam conscientes das condições do mesmo, visando a redução dos sintomas 

de stress (Pedreirinho et al., 2016). 

A saúde mental e bem-estar psicológico dos enfermeiros são cruciais, pois deles dependem a 

segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados que lhes são prestados, existindo um reconhecimento 

crescente da necessidade de evitar os erros nos cuidados médicos, pelas suas implicações altamente 

nefastas ou até mesmo fatais para os doentes. 

Os enfermeiros encontram-se expostos diariamente a situações altamente stressantes e 

emocionalmente exigentes, associadas a condições de trabalho frequentemente difíceis, falta de recursos 

humanos e materiais, necessidade de tomar decisões em tempo limitado, contacto próximo com o 

sofrimento e a morte  e elevada responsabilidade pelos doentes, o que os torna especialmente 

vulneráveis ao desenvolvimento de problemas de saúde mental no exercício da sua profissão, entre os 

quais se destecam as respostas psicopatológicas como  a depressão e o burnout. 

O trabalho por turnos, nomeadamente, noturno, assume especial importância em termos de 

saúde ocupacional, pois provoca destabilização dos ritmos biológicos cardíacos e do sono, maior número 

de acidentes de trabalho, aumento da fadiga  física e desgaste psicológico, stress mais elevado, assim 

como maior morbilidade, nomeadamente, do foro mental, como variações de humor, para além de 

dificultar a a obtenção de um equilíbrio entre as esferas da vida pessoal, familiar, social e profissional, 

afetando substancialmente a qualidade de vida dos trabalhadores (Oliveira & Pereira, 2012 ). 
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Identificaram-se na categoria desgaste profissional, a subcategoria fadiga psicológica e fadiga 

física, traduzindo-se por expressões como cansaço mental,dificuldade de concentração, dificuldade de 

tolerância ,cefaleias e  esforço visual resultante de, tal como afirma E5 “esta atenção e concentração 

que temos que ter sempre e o silenciar e o verificar os alarmes. 

Porque alguns dos participantes referem que estas alterações se afiguram mais no turno noite , 

consideramos pertinente valorizar a importância que é atribuída ao trabalho por tunos. 

“(...)sinto uma grande dificuldade em desligar, mesmo quando saio do serviço, por vezes parece que 

estou sempre a ouvir ali os alarmes e então se for depois de uma noite ainda pior.” E2 

Outra subcategoria identificada foi o Fatores ambientais/ Ruído. 

De acordo com Pope (2010), as instalações hospitalares, apresentam, geralmente, tetos, 

paredes e pavimentos que refletem o som e originam tempos de reverberação longos que promovem 

ecos, mistura e sobreposição de sons. Estes serviços com o crescente avanço tecnológico e instalações 

pouco adaptadas ao conjunto de equipamentos modernos e ruidosos apresentam diversas fontes 

ruidosas (Holsbach, Couto & Godoy, 2001).  

O organismo a médio ou a longo prazo habitua-se ao ruído, por dois mecanismos diferentes. 

Pela diminuição da sensibilidade do ouvido e o seu preço é a surdez temporária ou permanente, e no 

segundo mecanismo é o cérebro que se habitua, isto é, ouvimos o ruído mas não nos damos conta.Têm 

sido publicados diversos estudos realizados em meio hospitalar que sugerem a associação da exposição 

ao ruído a múltiplas consequências para a saúde para além da hipoacusia e da surdez neurossensorial, 

respostas fisiológicas a nível cardiovascular e cerebral relatadas por doentes e profissionais (Coelho,  

Machado & Joaquim, 2011). Destacam-se  efeitos negativos dos ruídos para a equipa de saúde, como 

stress, burnout (Cvach, 2012).O ruído interfere na comunicação (Orellana et al., 2007, cit. Por Pinto, 

2012) e pode provocar reações neuro-psíquicas, diminuição da atenção, irritabilidade, fadiga, cefaleias, 

alterações / dificuldade na aprendizagem e diminuição do nível de desempenho (Busch-Vishniac et al., 

2005; Kahn et al., 1998), em particular na UCI. 

Tal como referido por E3, também o estudo de Pires (2016) ao analisar o nível de pressão sonora 

contínuo equivalente por turno (LAeq), conclui que foi no turno da manhã que se verificaram maiores 

níveis de ruído, associado aos múltiplos acontecimentos acústicos a decorreram ao mesmo tempo, 

nomeadamente as higienes/ posicionamentos de doentes, em que há maior agitação dos mesmos, ao 

maior número de alarmes e à maior taxa de ocupação no mesmo espaço (comunicação entre 

profissionais). Hu, Hegadoren, Wang e Jiang (2016) e Kramer, Joshi e Heard (2016), também verificaram 

que o turno da manhã é o período mais critico, sendo o diálogo entre os profissionais, a prestação de 
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tratamento ao doente e a passagem de turnos os momentos com maior nível de ruido. Pereira, Tolero, 

Amaral e Guilherme (2003) constataram o período da manhã, aquele onde se registam medições mais 

elevadas de ruído, devido aos banhos dos doentes, visita médica, visitas dos familiares, tarefas dos 

profissionais, alarmes e telefones do serviço. Alves (2012) refere que é no período da manhã que há um 

maior aumento do ruído podendo isso dever-se ao facto de serem realizados mais procedimentos na 

parte da manhã, como as higienes, a visita médica e do fisioterapeuta. Também Jar-Yuan Pai(2007), 

verificou que o turno da manhã e da tarde são os mais ruidosos nas unidades (níveis de LAeq entre 54,0 

e 69,2 dB (A)) e no turno da noite os níveis de ruído estiveram acima dos 50 dB (A). 

No estudo realizado por Nicolau, Casal,Lopes e Kronenber (2005),  foi aplicado um questionário 

de perceção da sensibilidade ao ruído, 91,8% dos inquiridos (48 médicos e 134 enfermeiros) 

classificaram o ruído presente nas unidades como intenso ou muito intenso e que habitualmente se 

sentiam incomodados com os níveis de ruído (96, 1%). No mesmo estudo, referiram que o período da 

manhã é o mais ruidoso (74%).Como principais fatores contribuintes para o ruído ambiente foram 

destacados os alarmes (89%), os ventiladores (76,6%), as atividades dos profissionais de saúde (30,9%) 

e os diálogos (64,6%). 

O ruído nas UCI provém fundamentalmente da utilização de equipamentos com alarmes sonoros, 

como bombas e seringas infusoras, ventiladores, monitores, entre outros, todos usados para a 

monitorização dos parâmetros vitais e administração de terapêutica a doentes em situação grave e crítica  

(Konkani & Oakley, 2012). Destacam-se como principais fontes de ruído as conversas, assim como os 

alarmes dos monitores e outros equipamentos (Kahn et al., 1998; Saldaña et al., 2013; Tegnestedt et 

al.,2013; Ortiga et al., 2013 ),as tarefas desenvolvidas pelos profissionais de saúde, os telefones, 

impressoras, a movimentação e conversas de doentes e visitas, entre outros ( Short et al., 2011). Num 

outro estudo de Jar-Yuan Pai (2007), sobre a exposição ao ruído numa perspetiva de segurança dos 

trabalhadores e doentes, concluíram que os níveis de ruído mais elevados nas UCI estão associados a 

alarmes, sistemas de chamada de doentes, doentes agitados (principalmente crianças), atividades de 

enfermagem e ventiladores mecânicos.  

Konkani e Oakley (2012) referem um estudo de 2011 de Sengpiel, onde se conclui que o som 

da maioria dos alarmes dos equipamentos oscila no intervalo de 60 a 70 dB, alguns excedem mesmo 

os 80dB. O volume de alarme mínimo registado no SD foi de 15 dB e máximo foi de 120 dB.  No SN, o 

volume mínimo foi de 45 dB e máximo 120 dB (Bridi, 2013). Cordova et al. (2013) estudaram os níveis 

de ruído numa UCI de queimados em que foram monitorizados os níveis de ruído na unidade durante 

24 horas e concluíram que os níveis de LAeq médios obtidos (cerca de 70 dB (A) ) são significativamente 
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superiores aos níveis recomendados pelas organizações internacionais. Hu et al. (2016) avaliaram os 

níveis de ruído em 7 unidades durante 24 horas e verificaram que o nível de pressão sonora durante o 

dia excede os 60 dB (A) e que durante a noite os 50dB (A) e identificaram como as principais fontes de 

ruído os alarmes dos monitores (LAeq de 98,3 dB (A)), a passagem de turno ((LAeq de 91,0 dB( A)) , o 

diálogo entre os profissionais ((LAeq de 88,5dB (A)) e prestação de tratamentos na cama do doente 

((LAeq de 87,9dB (A)). Kramer et al. (2016) constataram que os alarmes dos monitores são a maior 

fonte produtora de ruído ((LAeq de 73 dB(A)) e referem que o período mais crítico em termos de maior 

ruído corresponde ao turno da manhã, entre as 7 e as 10 horas, associado às múltiplas tarefas a 

decorrerem no mesmo momento. No estudo de Pires (2016) constatou-se que nas três unidades 

avaliadas existem equipamentos como os equipamentos rodados (carros de roupa suja/ alimentação, 

mesas de apoio, cadeiras...), os mecanismos de regulação das mesas de apoio e de alimentação, os 

alarmes dos monitores, ventiladores, telefones, entre outros, que por se encontrarem todos em 

funcionamento no mesmo espaço e serem todos ruidosos, contribuem para os níveis de ruído obtidos. 

Na subcategoria Mecanismos de adaptação/Habituação, a equipa pode chegar a um nível de 

fadiga de alarmes em que, mesmo quando conscientemente ouve os alarmes, os profissionais 

conseguem “desligá-los mentalmente” e assim acabam por não os atender (Bridi et al., 2014). Podemos 

verificar isso em discursos como “Estes alarmes de fundo já não me incomodam …” E9; “(...) agora não 

me incomoda (…) é uma habituação do cérebro com certeza... “E6; “(...)isso já se tornou para mim um 

bocadinho mais banal e já não me afeta tanto, pronto!...” E7; “(…) agora quando são aqueles alarmes 

simples ... chega uma altura, que para mim faz parte do ambiente(...) é quase como, costumo dizer isto 

comprei agora um frigorifico novo, fogo, o frigorifico faz muito barulho, passado uma semana ele faz o 

mesmo barulho e tu não sentes da mesma maneira.” E8. 

A subcategoria Impacto emocional na ausência do atendimento do alarme surge após 

questionamento, se nas situações em que os enfermeiros não condeguem atender uma larme clínico, 

como lidam com isso, se sentem constrangimentos. Surgiram palavras como stress, irritabilidade, 

nervoso miudiunho, ansiedade, impaciência e insegurança e frustração. 

Na subcategoria Conforto da monitorização no exercício profissional, os participantes relatam: 

“(…) a minha outra experiência profissional... não tinha doentes monitorizados, para mim era assustador, 

se acontecer alguma coisa, com a lanterna, apontar-lhe a luz…”  E4; “(...)no internamento dos Cuidados 

Continuados, não tenho os doentes monitorizados, parece que fico naquela incerteza do que está a 

acontecer com aquele doente... agora já aconteceu durante a noite, estar num internamento que não 

tem doentes monitorizados e ir lá por o dinamap porque me sentia mais á vontade ...” E8; “(...)tu não 
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tens barulhos, porque não tens alarmes de telemetria, e tu pensas estão bem! mas no teu interior estás 

a pensar estão a dormir ou estão mortos?”  E9; “(...)aqui é uma constante, estão todos monitorizados, 

portanto para nós é o nosso dia a dia e já não conseguíamos trabalhar até sem isso, ...” E7. 

 

 

3.3. Impacto no Doente 

 

Meleis (2005) afirma que a preocupação com a promoção de um ambiente envolvente ao doente 

foi a base de muitas conceções sobre a enfermagem. O meio ambiente externo ao doente tem um papel 

essencial na evolução do estado clínico, podendo funcionar como um adjuvante à recuperação ou, por 

outro lado, ser um obstáculo. 

Neste bloco temático emergiu ,1 categoria, sendo ela: Impacto do ruído no doente.  

 

 

3.3.1 Impacto do ruído no doente 

 

Emergiram, duas subcategorias, representadas na tabela 8.  

Tabela 8: Impacto do ruido no doente 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

 

Perturbação do conforto 

“(…) nas enfermarias, os monitores (eles alarmam muito alto e não há forma de tirar), os doentes queixam-se muitas 

vezes, está sempre este “grilo” a tocar (…) por exemplo, é um doente que está com FA sempre a alternar, ou sempre com 

ESV, o doente está a ouvir aquele ruído constantemente.” E3 

“(…) o ruído pode destabilizar um bocado os doentes, mas é só dos monitores, porque as telemetrias portáteis não fazem 

esse ruído.” E3 

“(...)mesmo os outros doentes da enfermaria, quando temos um monitor e temos telemetrias, e o monitor alarma, alarma, 

eles próprios quando são doentes mais orientados (...) referem isso, não é só desgastante para nós, mas também para os 

doentes...” E10 

Alteração do padrão do 

sono 

“(...)só que os doentes estão de noite a dormir e tem lá um alarme que nem é nada de especial e está lá sempre, a ser 

incomodado...” E3 

“Mas á noite, eu mal possa, eu minimizo o som ao máximo, não só por nós, mas principalmente pelos doentes, porque 

isto afeta imenso a capacidade de sono dos doentes, e se nós ficamos cansados que estamos apenas 12 horas no máximo, 

que fará eles que estão aqui 24 sobre 24 horas! “ E12 

 

As UCI são um contexto específico de prestação de cuidados de saúde. Diferenciam-se dos outros 

serviços pela sofisticada tecnologia de monitorização e de intervenção terapêutica, pelos recursos 
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humanos altamente especializados e pela gravidade clínica dos doentes que aí são atendidos. São 

precisamente estas caraterísticas que se destacam nas vivências dos doentes, porque são 

potencialmente indutores de stress e interferem no seu bem-estar (Almeida & Ribeiro, 2007). 

A pessoa doente admitida na UCI, encontra-se rodeada por múltiplos monitores que alarmam 

frequentemente e que contribuem para a despersonalização e para aumentar a ansiedade em relação 

ao seu estado clínico. O seu auto- controlo é substituído por múltiplos monitores e pela equipa de saúde  

(Castro, Vilelas & Botelho, 2011). 

As fontes de ruído são várias, mas as conversas entre os profissionais de saúde (atingem valores 

entre 59 e 90 dB) e os alarmes dos equipamentos são referidos, muitas vezes, como os mais 

perturbadores para os doentes.  

O elevado número de alarmes e demais equipamentos além de predispor à fadiga de alarme, 

tornam o ambiente stressante e prejudica o repouso dos doentes, aumentando o tempo de internamento 

e o uso de analgésicos e ansiolíticos (Bridi et al., 2014). Destacam-se os efeitos negativos dos ruídos 

para os doentes, insónia, aumento do tempo de internamento, maior uso de analgésicos e ansiolíticos 

(Cvach, 2012). 

Num estudo realizado por Almeida e Ribeiro (2007) com o objetivo de conhecer os aspetos que 

se relacionam com o stress dos doentes dos cuidados intensivos, o “ouvir o alarme do monitor cardíaco 

“e “ouvir os ruídos e alarmes das máquinas “foram identificados nos sete itens mais pontuados no 

questionário do stress, ocupando o 6 e 7 lugar. Há aspetos que causam desconforto e stress ao doente, 

mas fogem ao controle dos profissionais de saúde. Por exemplo “ter tubos na boca e nariz” e “ser picado 

com agulhas”, são aspetos considerados como mais stressantes, mas que são imprescindíveis para o 

tratamento e monitorização do doente grave. No caso de “não conseguir dormir”, também apontado 

como mais stressante, e sobre o qual os profissionais podem intervir, por exemplo, diminuir a intensidade 

da luz e do ruído no período noturno, e restringir os procedimentos terapêuticos ao indispensável. 

Relativamente aos itens “ouvir o alarme do monitor cardíaco” e “ouvir os ruídos e alarmes das 

máquinas”, os profissionais podem alterar os alarmes adequando os limites aos parâmetros de cada 

doente. 

Silva (2014), conclui que o ruído hospitalar em geral e, mais concretamente, o ruído provocado 

por fontes clínicas (monitores de sinais vitais, bombas infusoras, aspirador de secreções, entre outros 

equipamentos) tem implicações no Bem-Estar Subjetivo dos doentes. Verificou ainda que alterações 

fisiológicas e psicológicas (stress, alteração do padrão de sono, cefaleias, entre outras) estão 

relacionadas com o ruído hospitalar e associam-se estatisticamente com o Bem-Estar Subjetivo. Do ponto 
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de vista do ruído medido, conclui que o nível médio de pressão sonora das Fontes Clínicas de Ruído 

apresenta relação estatisticamente significativa com o Bem-Estar Subjetivo do doente.   

Num estudo de Marosti e Dantas (2006) cujo objetivo era avaliar possíveis causas de stress dos 

doentes internados numa UCIC, a presença de dor foi o principal fator de stress identificado, o segundo 

item, foi não conseguir dormir. O ambiente da UCIC, a presença de dor, o medo do desconhecido, a 

presença de equipamentos sonoros e luminosos e muitos outros fatores combinam-se para dificultar o 

sono/ repouso dos doentes. 

Na UCI os estímulos inerentes ao meio ambiente variam de intensidade ao longo das 24 horas 

e esta alternância entre sobrecarga sensorial e ausência da mesma podem provocar na pessoa doente 

alucinações, desorientação, paranóia, ansiedade e agressividade. Estes sintomas que a pessoa 

experiencia são facilmente identificados por quem exerce a atividade profissional numa UCI, 

principalmente no período da noite, revelando dificuldade em adormecer, e simultaneamente 

sentimentos de medo e isolamento (Castro et al., 2011). 

Castro et al. (2011) concluíram na sua revisão sistemática que na sua maioria as vivências 

experienciadas pela pessoa doente na UCI são de cariz negativo, embora sejam referenciadas algumas 

positivas. As primeiras estão relacionadas com a morte, distúrbios cognitivos e no desconforto devido à 

presença de dispositivos invasivos, restrições que afetam o movimento, a incapacidade de falar, a sede, 

o ruído, dificuldades em dormir, dor, ansiedade e medo. As positivas estão associadas com a segurança 

fornecida pela presença constante dos enfermeiros e com a confiança transmitida pelos profissionais no 

domínio das suas competências. 

Estudos comprovam a obtenção de resultados positivos na diminuição do ruído e na incidência 

do delirium através da aplicação de care bundles (protocolos), que incidiam sobre controlo do ruído, 

luminosidade e cuidados prestados (Kamdar et al.,2013 ; Patel, Baldwin, Buntong & Laha ,2014).  
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3.3.2. Segurança do doente crítico 

 

Emergiram três subcategorias, representadas na tabela 9.  

Tabela 9: Segurança do doente crítico 

Subcategorias Unidades de registo 

 

 

Gravidade clínica 

 

“Pode comprometer a vida do doente se for um alarme real sim. Os alarmes de emergência são os mais importantes 

atender: uma assistolia, uma fibrilação, uma taquicardia ventricular.” E1 

...se eu não visualizar uma coisa que seja importante em termos de arritmia, e se eu não for ver como está o doente, pode 

acontecer alguma coisa e passar-me ao lado.” E7  

“...vai haver consequências para ao doente se efetivamente aquele alarme estava a alarmar algo sério...” E12 

 

 

 

Tempo 

estímulo-resposta 

 

 

 

 

 

 

“A monitorização cardíaca (...)permite que possamos intervir de forma mais rápida e mais eficaz.” E3 

“Se não verificar prontamente o alarme, em consequência também não agimos logo de imediato(...)um atraso na 

verificação do alarme poderá comprometer a vida do doente se for uma arritmia grave.” E2 

“A monitorização (...)dá-nos uma informação para atuar no momento oportuno, e se isso for negligenciado é grave.” E4 

“O tempo é fundamental nestas situações de possível paragem ou peri-paragem, por isso quanto mais rápido for a nossa 

resposta, no sentido de visualizar a monitorização e avaliar se realmente é real ou não(...)mais rápido podemos agir 

evitando consequências mais sérias para o doente...” E5 

“Qualquer segundo é importante. Quanto mais cedo conseguires chegar ao doente melhor, tens mais tempo para atuar, 

não stressas porque conseguiste chegar logo no início da situação...” E10 

“(...) tens alterações de traçado eletrocardiográfico que põem em risco a vida em questão de segundos.” E9 

“Se tu ouves o alarme a tocar muito tempo e se o alarme for verdadeiro, o doente está em risco, e não está ninguém a 

ligar, e como dizem ainda “tempo é miocárdio”. E9 

“(...)estando monitorizados nós conseguimos perceber logo de imediato se o doente está a descompensar, agimos de 

imediato e as consequências são muito menores para o doente.” E12 

 

Proficiência do 

enfermeiro 

 

 

 

 

 

 

“Eu tenho o conhecimento prévio da situação mais ou menos critica daquele doente e se há um alarme num doente que 

está mais critico eu olho com outros olhos.”  E4  

“(…) há sinais que podes olhar para o traçado e que podem indicar antes de um alarme de peri-paragem que alguma coisa 

vai acontecer, ou que o doente irá descompensar.” E5 

“Mas, também não sei explicar, parece que há aquele sexto sentido, já aconteceu várias vezes, há aquele alarme, aquele 

alarme foi importante, foi uma pausa, e tu fostes, fostes logo ao doente. “E6 

“Se um alarme é por uma alteração de frequência em que tu sabes que o doente está com febre, apresenta taquicardia 

de um momento para outro desvalorizo um bocado porque sei que está numa situação febril. Se tu tens um ritmo sinusal 

normal e de um momento para o outro tens uma bradicardia, isso já implica que houve ali algum bloqueio, houve alguma 

coisa que que o fez lentificar, por isso põe-te andar muito rápido, preocupa! “E9 

 

 

A DGS (2011) define que a segurança do doente corresponde à redução do risco de danos 

desnecessários relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável. 

Perghera e Silva (2013) concluíram que todos os autores analisados fazem referência à 

segurança do doente aquando da dessensibilização na resposta aos alarmes. Korniewaz et al. (2008) 

referem que continuam a ocorrer EA relacionados com os alarmes, apesar da abundância de alarmes 

nos dispositivos. 
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Na Subcategoria Gravidade Clínica a complexidade na gestão dos alarmes clínicos pode ser uma 

das explicações para a frequência dos EA (Dinis & Rabiais, 2017). 

A falta de resposta a alarmes relevantes pode ter graves consequências nas condições clínicas 

do doente (Siebig et al., 2010). A Food and Drug Administration dos Estados Unidos (2015) recebeu 500 

notificações de mortes de doentes entre 1 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2015 relacionados 

com sistemas de monitorização, muitos alegando que o sistema não alertou para uma mudança critica 

no estado clínico do doente (Despins, 2017). Funk et al. (2014) constataram que 18% dos enfermeiros 

do seu estudo conheciam EA de doentes relacionados com alarmes. 

A frequência da sobrecarga sensorial provocada pelo ruído dos alarmes torna-se um risco para 

o desenvolvimento da dessensibilização e aumenta a fadiga dos profissionais, diminuindo a atenção para 

eventos reais (Gazarian, 2014; Dinis & Rabiais, 2017). 

Quanto á subcategoria Tempo estímulo-resposta, num estudo realizado por Bridi et al. (2014) 

mais de 60% dos alarmes foram registados sem resposta (tempo – resposta superior a 10 minutos), e 

menos de 20% dos alarmes foram atendidos em 5 minutos. Caso esses alarmes mostrassem uma 

arritmia grave ou instabilidade, a falta ou atraso nas respostas da equipa aos alertas resultaria em graves 

consequências para o doente, uma vez que as alterações não seriam detetadas, impedindo a adoção de 

medidas terapêuticas. Neste estudo, discursos como,” (...) um atraso na verificação do alarme poderá 

comprometer a vida do doente se for uma arritmia grave.” E2; “O tempo é fundamental nestas situações 

de possível paragem ou peri-paragem, (...) mais rápido podemos agir evitando consequências mais sérias 

para o doente...” E5. Na revisão integrativa realizada por Perghera e Silva (2013), é referido um estudo 

em que se registaram 227 alarmes, resultando numa média de 5,7 alarmes/ hora. No serviço diurno, 

64,15% de todos os alarmes observados foram considerados “fatigados” / sem resposta (tempo limite 

considerado 10 minutos). 

Na subcategoria Proficiência do enfermeiro, enfermeiros revelam competências na gestão dos 

alarmes clínicos.   

De salientar o exposto pela entrevista E4 que referiu o conhecimento prévio “Eu tenho o 

conhecimento prévio da situação mais ou menos critica daquele doente e se há um alarme num doente 

que está mais critico eu olho com outros olhos.”; (...)há sinais que podes olhar para o traçado e que 

podem indicar antes de um alarme de peri-paragem que alguma coisa vai acontecer,...E5; (...)parece 

que há aquele sexto sentido, já aconteceu várias vezes, há aquele alarme, aquele alarme foi importante, 

foi uma pausa, e tu fostes, fostes logo ao doente.” E6. 
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O tempo de serviço é fundamental para que os enfermeiros adquiram competências e se sintam 

mais capazes no desempenho profissional. Para Phaneuf (2005) a excelência das capacidades do 

enfermeiro não surge instantaneamente, ela é desenvolvida através da experiência, de uma formação 

sólida, mas também através de componentes pessoais relacionadas com a personalidade e de um saber 

fazer orientado não só pela prática em si, mas pela capacidade de análise e interpretação das situações 

que se lhe apresentam. 

 

 

 

Em síntese , da análise realizada elaborei  um mapa conceptual , que é apresentado a seguir.



 85 

Mapa Conceptual 1: GESTÃO DOS ALARMES CLÍNICOS NA SEGURANÇA DO DOENTE CRÍTICO 

 

 

  

MONITORIZAÇÃO  
NUMA UCIC 

NÃO ATENDIMENTO DO ALARME 

GESTÃO DA MONITORIZAÇÃO  

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS ALARMES 

ATITUDES PERANTE OS ALARMES CLINICOS 

VIGILÂNCIA / MONITORIZAÇÃO 

ALARME CLÍNICO 

INSTABILIDADE HEMODINÂMICA 

SEGURANÇA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA URGÊNCIA DO ALARME 

RESPOSTA INDIVIDUAL 

ENTROPIA DOS FALSOS ALARMES 

FADIGA DE ALARME 

INTERRUPÇÃO DO CUIDADO AO DOENTE 

CRENÇA NA DISPONIBILIDADE DE OUTRO 
ELEMENTO DA EQUIPA 

ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE 

RESPONSABILIDADE DO ENFERMEIRO 

DELEGAÇÃO IMPLÍCITA DE COMPETÊNCIAS 

AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EM EQUIPA 

AJUSTE TÉCNICO DAS PREDEFINIÇÕES DOS 
MONITORES 

AJUSTE PARAMÉTRICO INDIVUAL 

UPGRADE DO EQUIPAMENTO 

OTIMIZAÇÃO DO SOM 

ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 
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MECANISMOS DE ADAPTAÇÃO/ HABITUAÇÃO 
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ATENDIMENTO 

FATORES AMBIENTAIS/ RUÍDO 

CONFORTO DA MONITORIZAÇÃO NO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

IMPACTO NO DOENTE 

IMPACTO DO RUIDO 

SEGURANÇA DO DOENTE CRITICO 

PERTURBAÇÃO DO CONFORTO 

ALTERAÇÃO DO PADRÃO DO SONO 

GRAVIDADE CLÍNICA 

TEMPO ESTÍMULO - RESPOSTA 

PROFICIÊNCIA DO ENFERMEIRO 
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CONCLUSÃO 

 

Neste ponto será realizada uma reflexão sobre os principais achados, implicações futuras e 

limitações que emergiram durante o desenvolvimento deste estudo de investigação. 

 Sendo o objetivo geral deste estudo compreender a perceção dos enfermeiros sobre a gestão 

dos alarmes clínicos na segurança do doente crítico, internado numa UCIC, emergiram três temas/ 

dimensões, que na sua globalidade dão resposta aos objetivos específicos previamente delineados, 

sendo eles: 1) Monitorização numa UCIC; 2) Impacto no Enfermeiro e, 3) Impacto no Doente.  

Tendo como primeiro objetivo específico  explorar a dinâmica do  exercício profissional dos 

enfermeiros na gestão dos alarmes clínicos numa UCIC, abordaram-se os enfermeiros de forma a 

exporem a sua vivência com a vigilância de doentes com monitorização prescrita. 

Ao identificar a categoria vigilância/ monitorização, os enfermeiros reconheceram nos alarmes 

clínicos uma ferramenta importante para prever instabilidade clínica, detetar precocemente arritmias, 

atuar rapidamente em situações de PCR, detetar alterações hemodinâmicas como hipotensão. O facto 

de todos os doentes desta Unidade se encontrarem monitorizados contribui para o sentimento de 

segurança no exercício profissional. Neste estudo, a maioria dos enfermeiros trabalha no serviço há mais 

de cinco anos (média de 13 anos). Estes referem a existência de dependência no trabalho com 

monitorização e uma evolução das práticas. 

Verificou-se na categoria atitude dos enfermeiros perante os alarmes clínicos, que cada 

participante neste estudo apresenta uma resposta diferente. Contudo a identificação da urgência do 

alarme é destacada por 60% dos enfermeiros, que valorizam o alarme vermelho (até pelo som), como 

sendo de emergência, que se não atendido de imediato poderá pôr em risco a segurança do doente. 

Neste estudo, foram identificados como falsos alarmes: elétrodos que saem, alarmes de bateria, perdas 

de captura da linha de SpO2, falsas arritmias, artefactos e má transdução torácica. Isto deve-se 

essencialmente a alta sensibilidade e baixa especificidade dos monitores. Os resultados deste estudo 

demonstram que a fadiga de alarme é uma realidade dentro desta Unidade, provocando uma resposta 

mais lenta dos enfermeiros seja a desligar, seja a ignorar o alarme, pois alarmes de relevância clínica 

podem ser subestimados, reduzindo o estado de alerta. 

A categoria não atendimento do alarme caracteriza-se com três aspetos: interrupção do cuidado 

ao doente, crença na disponibilidade de outro elemento da equipa e a estrutura física da unidade. 

Congruente com outros estudos, todos os enfermeiros reconhecem que a entropia e o excesso de falsos 

alarmes, pode levar não só à dessensibilização, mas também à interrupção da dinâmica de trabalho. 
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Também se constatou, neste estudo, que a maioria dos participantes refere-se a uma crença na 

disponibilidade de outro elemento da equipa, acima de tudo por causa da estrutura física desta Unidade. 

A estrutura física desta Unidade é relevante para as conclusões deste estudo, pois a sua localização 

compromete a visualização da central de monitorização por todos elementos da equipa. 

Os enfermeiros são o grupo mais exposto à problemática dos alarmes clínicos (90% dos alarmes 

são silenciados pelos enfermeiros) e identificaram algumas limitações na gestão da monitorização, 

referindo-se a uma desorganização no atendimento dos alarmes e realçando a necessidade de 

incrementar cada vez mais uma responsabilidade partilhada na equipa. O trabalho de equipa e dotação 

segura seriam ótimas medidas de melhoria da prática. Vivenciamos dificuldades enfrentadas pela 

enfermagem quanto à sobrecarga de trabalho, pela delegação implícita de competências, 

nomeadamente a médica. O déficit de recursos humanos nos enfermeiros deve ser considerado como 

um fator contribuinte para a gestão eficaz dos alarmes clínicos. 

Por fim, otimizar estratégias será um modo de proteger os doentes, mas também os 

profissionais. Os resultados encontrados, neste estudo, reforçam que nos monitores não pode ser 

esquecida a programação, a configuração e o ajuste dos parâmetros fisiológicos dos respetivos alarmes 

e do volume, envolvendo a parte de engenharia. A programação pela enfermagem dos alarmes deverá 

ser realizada diariamente, a cada turno, criando-se uma oportunidade para conciliar dados clínicos. Como 

barreiras ao desenvolvimento da proficiência no exercício profissional surge a falta de formação específica 

e a falta de treino a lidar com estes equiapamentos que esta tipologia de doentes exige. 

Os resultados encontrados neste estudo, sobre este primeiro tema, reforçam a necessidade de 

uma monitorização segura vigiando o doente crítico através da utilização responsável e racional de 

recursos tecnológicos e humanos, garantindo assim um cuidado intensivo também seguro. 

Como segundo objetivo especifico deste estudo, procurou-se conhecer o impacto no enfermeiro 

da gestão dos alarmes clínicos. Com o intuito de dar resposta a este objetivo emergiu o tema: Impacto 

no Enfermeiro e uma única categoria- desgaste profissional. 

Questionados sobre como se sentem no fim de um turno onde ocorreu activação persistente de 

alarmes, emergiram sete subcategorias (a fadiga psicológica , a fadiga física, a organização do trabalho- 

turno da noite, os fatores ambientais- ruído,o impacto emocional na ausência do atendimento, 

mecanismos de adaptação- habituação e o conforto no exercício profissional) dos discursos dos 

participantes, consideradas como tendo um impacto negativo. 

A perceção que os enfermeiros têm sobre as causas do seu desgaste profissional leva-os, 

primeiramente, a observá-las como expectáveis e normais quando têm ao seu cuidado doentes com 
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alarmes. A fadiga psicológica e a fadiga física são relatadas e sentidas pela maioria dos enfermeiros do 

estudo, no entanto, são pouco valorizadas no dia- a- dia. Embora alguns dos participantes refiram que 

certas alterações se afiguram mais no turno da noite, consideramos pertinente valorizar a importância 

que é atribuída ao trabalho por turnos. 

Neste estudo, sobressaíram os fatores ambientais (o ruído) como a subcategoria que contribui 

em maior número para o desgaste do enfermeiro. Acrescenta-se que vários estudos também confirmam 

o impacto do ruído nos enfermeiros de UCI. Vários estudos sobre alarmes no ambiente hospitalar 

convergem no sentido de existirem alarmes de baixa prioridade e falsos alarmes que poluem o ambiente 

sonoro, interferem na comunicação, aumentam a probabilidade de erros e reduzem a taxa de resposta 

aos alarmes.O impacto emocional na ausência do atendimento do alarme surge após o questionamento 

ao enfermeiro, sobre os constrangimentos, de não consegirem atender um alarme clínico e surgiram  

palavras como stress, irritabilidade, nervoso miudinho, ansiedade, impaciência e insegurança. Emerge 

um reconhecimento de um trabalho emocional numa UCIC. 

Em suma, verificou-se que os enfermeiros se não levados a pensar nisto, não teriam noção do 

desgaste profissional a que estão sujeitos pela exposição aos alarmes, porque a habituação em que o 

fazem, não os fazem ter consciência dos efeitos negativos. 

Para Mercadier(2004), o trabalho emocional é uma das componentes invisíveis do trabalho dos 

enfermeiros, trabalho implícito, mas não reconhecido, logo não remunerado, no entanto imprescindível 

à qualidade dos cuidados prestados. 

Assim, considera-se que um aspecto fundamental da gestão dos alarmes clínicos é  garantir que 

os enfermeiros estejam conscientes das condições do mesmo, visando a redução dos sintomas de stress. 

Procurando perceber de que forma a complexidade da gestão dos alrmes clínicos poderia causar impacto 

no doente, chegamos ao terceiro objetivo especifico delineado. Emergiram neste tema: Impacto no 

doente, duas categorias: o Impacto do ruído no doente e a Segurança do doente crítico. 

A perturbação do conforto e a alteração do padrão do sono foi identificada apenas por 25% dos 

enfermeiros, concluindo-se que estas subcategorias, não serão uma preocupação presente na prática 

diárias dos restantes profissionais. 

Quando se questionou os enfermeiros sobre de que modo o não atendimento de um alarme 

clínico em tempo útil poderia comprometer a segurança do doente, chegou-se às subcategorias: 

gravidade clínica, tempo estímulo-resposta e proficiência do enfermeiro. 

Os fatores que determinam o tempo estimulo-resposta do enfermeiro ao alarme, pelo que 

pudemos constatar, são fatores relacionados com a gravidade do doente, a sua condição hemodinâmica, 
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assumindo também relevância o alarme e a sua programação, a sua configuração, volume e ainda a 

questão do ruido na Unidade. 

Segundo Benner (2001), o processo de aquisição de competências do enfermeiro passa por 

cinco estádios, sendo que, no último, o enfermeiro é considerado como perito, pois é autónomo e seguro 

nas suas intervenções, tendo no mínimo cinco anos de experiência num contexto especifíco. Pelo que 

nos é narrado na literatura, percebe-se a importância de uma equipa estável, em que os enfermeiros 

tenham a possibilidade de permanecer no serviço de cardiologia, até serem desenvolvidas todas as 

competências necessárias para o exercício das suas funções com a máxima qualidade. 

A forma como estão cronologicamente, apresentadas as categorias não as limita como fases, 

como podemos depreender com as conclusões apresentadas, elas estão interligadas entre si. 

Concretizando uma apreciação global aos principais achados que emergiram do estudo, e indo 

de encontro tanto ao objetivo geral do trabalho como aos específicos, conseguimos inferir que existem 

vários fatores que põem em causa a segurança do doente crítico. Primeiramente, a complexidade/ 

realidade de uma monitorização numa UCI; depois o desgaste profissional dos enfermeiros, concluindo-

se que ambos podem pôr em risco e causar impacto no doente. 

No entanto, reconhece-se a importância da tomada de consciência das ações praticadas pelos 

enfermeiros e as mudanças de comportamentos que possasm ser adotados para uma melhor gestão 

dos alarmes clínicos. Pretende-se contribuir para a valorização destas práticas e melhorar a participação 

no uso de estratégias de intervenção que diminuam o risco e aumentem a qualidade/ segurança dos 

cuidados prestados. 

Monitorizar um doente pode parecer um cuidado simples, mas envolve vários saberes que 

resultam num cuidado mais seguro, se inseridos na prática e alicerçados na experiência. 

De uma maneira geral, entendemos que o presente estudo procurou dar respostas aos objetivos 

inicialmente propostos. Pensamos também que poderá ser um contributo para futuros estudos nesta 

área. Um aspecto positivo que marca este estudo, foi verificar que ao fazer as entrevistas contribui para 

a sensibilização dos enfermeiros participantes para este tema. O presente estudo carece de trabalhos de 

investigação relacionados com a temática explorada, pelo que assumimos este aspecto como uma das 

limitações. Como sugestão para futuros trabalhos de investigação, consideramos pertinente a realização 

de estudos de observação e análise comportamental dos enfermeiros perante os alarmes clínicos, no 

sentido de maximizar a segurança do doente e consequentemente contribuir para melhoria continua da 

qualidade dos cuidados e também um estudo  sobre a vivência do doente em relação à monitorização 

durante o internamento. 
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http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/o_rudo_e_a_cidade.pdf 
 
Almeida,M.C.B., & Ribeiro,J.L.P.( 2007). Stress dos doentes nos Cuidados Intensivos ,artigo de 
investigação. 
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monitorizaça ̃o dos alarmes clínicos. Rev Bras Enferm.;70(1):172-9. 
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Anexo A: Guião da Entrevista  
 
 

 

 

 

 

 

 

Questões abertas:  

 

1. Que importância reconhece na monitorização? 

 

2. Como costuma agir perante um alarme clínico?  

          (Pontos a explorar: comportamentos em função do tipo de alarme). 

 

3. Nas situações em que não consegue atender um alarme clínico de imediato, como lida com 

isso? Constrangimentos? 

(Pontos a explorar: défice de pessoal, excesso de ruído, falta de formação na monitorização cardíaca). 

 

4. De que modo, é que esses constrangimentos podem comprometer a segurança do doente 

crítico? 

(Pontos a explorar: gestão do risco / segurança do doente.) 

 

5. O que pensa da atitude de outros profissionais do serviço perante a ativação de um alarme?  

(Pontos a explorar: só enfermeiros devem silenciar um alarme?). 

 

6. Como se sente no fim de um turno onde ocorre ativação persistente de alarmes clínicos?  

(Pontos a explorar: o ruído afeta a sua saúde- risco ocupacional). 

 

7. Que estratégias utiliza ou poderá utilizar na implementação da gestão dos alarmes clínicos?  

(Pontos a explorar: estratégias para diminuir o ruído, número de alarmes, dessensibilização na resposta 

aos alarmes). 

Dados sociodemográficos: 

 

Sexo: Masculino   Feminino  

 Habilitações académicas: __________________________________________ 

 Tempo de experiência profissional: __________________________________ 

 Tempo no serviço de Cardiologia/ UCIC: ______________________________ 



 105 

Anexo B: Autorização do Hospital  
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Anexo C: Consentimento Informado  

 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para Participação em Investigação  

 

de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo  

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou não está claro, não hesite em solicitar 

mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

Eu, Sónia Cristina Faria da Silva, aluna do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, da Escola Superior de 

Enfermagem da Universidade do Minho, venho por este meio solicitar a vossa colaboração, no sentido de poder realizar 

recolha de dados para fins de investigação tendo como intuito desenvolver um projeto denominado: “Gestão dos alarmes 

clínicos na segurança do doente crítico numa Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos: perspectiva do enfermeiro”. 

O presente estudo tem como objetivos refletir sobre a prática de enfermagem no que concerne à temática da monitorização 

dos alarmes clínicos/ segurança do doente crítico, identificar quais os fatores e comportamentos que interferem na resposta 

dos enfermeiros na gestão dos alarmes clínicos e identificar estratégias de intervenção que diminuam os riscos associados 

aos falsos alarmes. 

Mais, se acrescenta que não serão revelados dados pessoais mantendo por isso o anonimato e confidencialidade de qualquer 

dado recolhido e que estes serão apenas utilizados para fim de estudo, não havendo como tal registo de dados de 

identificação. 

Para assegurar o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder à gravação áudio desta entrevista. 

 É livre para abandonar o estudo a qualquer momento, e, portanto, a sua participação é voluntária e tem toda a liberdade de 

recusar ou abandonar a qualquer momento, sem que isso o prejudique na sua relação com os seus pares e/ou outros 

profissionais ou lhe traga qualquer inconveniente quer a nível pessoal, quer a nível profissional. 

Os aspetos éticos e deontológicos, serão assegurados, assumindo o compromisso de devolver, no final do estudo, os 

resultados obtidos no decorrer da investigação. 

Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em contactar-me (Sónia Cristina Faria da Silva, investigadora principal do estudo 

e aluna de Mestrado em Enfermagem do Doente Crítico, na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. 

Disponibilizo os meus contactos: telemóvel: 912169404 ou por email: s.o.n.i.a.23@hotmail.com). 

Obrigado pela sua colaboração, 

 

____/____/______    __________________________________ 

 

 

 

______________________________________ 

      

 

 

(Assinatura do Investigador) 

(Assinatura do Participante) 


