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INTRODUÇÃO 

A equipa de enfermagem no final do ano de 2013, numa reunião de trabalho de auscultação e 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da formação em serviço, manifestou a 

necessidade de dar um novo impulso à formação em serviço tornando-a mais pragmática e 

mobilizadora, direcionando as atividades e as ações formativas para áreas capazes de potenciar a 

efetividade dos cuidados de enfermagem. A elaboração do plano de formação para o ano 2014 

procurou integrar as preocupações da equipa de enfermagem, assim como, algumas das prioridades 

establecidas no plano estratégico do serviço de enfermagem CHUC (2012-2015).  

Nos dia 13 e 18 de Março de 2014, foi apresentado o plano de formação 2014 à equipa de 

enfermagem, assim como, o enquadramento do mesmo na estrutura institucioal de melhoria 

contínua por área de cuidados dinamizado por Gestores de Projeto (Adjuntos do Enf.º Diretor), 

Coordenadores e Elos nos Serviços.  

Acerca das estratégias para desenvolver trabalho que enquadre especificamente nas dinâmicas 

organizativas dos cuidados do serviço os objetivos programáticos dos projetos institucionais, a 

coordenação da formação em serviço definiu como metedologia de trabalho o diagnóstico de 

situação/caracterização do problema, a apropriação de conhecimento / identificação de boas 

práticas, a uniformização de procedimentos/otimização de cuidados (elaboração de normas), 

realização de auditorias Internas / monitorização das práticas (check list) e finalmente a reflexão 

sobre a adequabilidade das práticas face aos objetivos pretendidos / produção de Indicadores.  

De modo a criar uma perspetiva integradora dos diferentes projetos institucionais de melhoria 

contínua e a sua operacionalização no serviço de cardiologia B/UCIC, organizou-se um dossier com  

separatas por área de cuidados, que está devidamente estruturado com um sumário e um 

desenvolvimento específico, onde pode ser encontrada toda a informação relevante para 

dinamização da melhoria contínua no serviço, nomeadamente normas orientadoras, literatura 

relevante, indicadores, relatórios, etc.  

A formação contínua é reconhecida como um importante recurso para a transformação/evolução de 

processos de trabalho, de paradigmas de pensamento e de ambientes de cuidados, assim, a 

participação dos elos dinamizadores da melhoria contínua por área de cuidados em atividades 

formativas de relevância para o desenvolvimento de trabalho no serviço em ações de âmbito interno  

organizadas pelos núcleos de formação do Pólo HG e HUC quer ações externas em formato de 

jornadas, congressos ou cursos de curta duração, foi sendo divulgada ao longo do ano para os 

potenciais destinatários. Este trabalho possibilitou organizar a inscrição e a dispensa do serviço em 

tempo útil para a participação dos colegas em alguns desses eventos.  

Este relatório pretende de uma forma estruturada traduzir o trabalho desenvolvido pela equipa de 

enfermagem no âmbito das atividades de formação em serviço durante o ano de 2014.  
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De acordo com os estatutos da OE, compete ao Conselho de Enfermagem definir padrões 

de qualidade dos cuidados de enfermagem, aos Colégios de Especialidade e aos Conselhos 

de Enfermagem Regionais zelar pela observância dos padrões de qualidade dos cuidados 

de enfermagem a exigir regularmente, por sua vez, às instituições de saúde compete 

adequar os recursos e criar as estruturas e um ambiente favorecedor do desempenho 

profissional dos enfermeiros que valorize e promova a qualidade. A qualidade em saúde é 

um conceito de elevada complexidade, podendo ser definida como a prestação de cuidados 

de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os 

recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do cidadão (PNS, 2012-2016 – 

Qualidade em Saúde, p. 2). O Plano Estratégico do Serviço de Enfermagem CHUC define 

um conjunto de áreas de melhoria contínua de cuidados, no âmbito da Gestão da Qualidade 

e Segurança dos Cuidados o serviço de Cardiologia B/UCIC enquadrou no plano anual de 

formação do serviço para o ano 2014 um conjunto de atividades que a seguir se apresentam 

e descrevem.  

 

 

 

As quedas são um importante indicador da qualidade assistencial e surgem como os 

eventos adversos mais documentados no hospital, assumindo particular relevância pelas 

consequências de morbilidade que originam, aumento do tempo de internamento, ampliando 

custos económicos e sociais, prejudicando confiança dos cidadãos nas instituições de saúde 

e em alguns casos longos processos litigiosos para apurar responsabilidades. A promoção 

de um ambiente seguro e confortável ao doente institucionalizado, atenuando o 

desenraizamento do seu meio natural e consequente despersonalização, é uma das 

constantes preocupações do enfermeiro. O Elo no serviço para a dinamização da melhoria 

contínua em torno da prevenção de quedas associado a um grupo de trabalho criado para o 

efeito no serviço e em articulação com o grupo institucional de melhoria contínua nesta área, 

desenvolveu um conjunto de atividades: 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Dinamizou-se uma ação de formação subordinada ao tema “Prevenção e Gestão do 

Risco de Quedas” com a duração de 1H:30’ por cada sessão realizada, nos dias 13 e 

18/03 de 2014, com participação de 100% da equipa de enfermagem da enfermaria 

de Cardiologia e da UCIC. 

b) O Elo do serviço para a dinamização da melhoria contínua participou em duas 

reuniões com a coordenação do projeto institucional, nos dias 6 Janeiro e 24 de 

1.1 – PREVENÇÃO DE QUEDAS 

1 – GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DOS CUIDADOS 

PREVENÇÃO DE QUEDAS 
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Junho de 2014. Promoveram-se espaços de reflexão na equipa sobre as estratégias 

de melhoria neste domínio de cuidados; 

c) Criou-se uma norma orientadora para a uniformização de práticas no que se refere à 

documentação no sistema de informação em enfermagem SClínico; 

d) Criou-se uma check list de auditoria interna para monitorização contínua da 

documentação em linguagem CIPE dos cuidados em torno desta problemática; 

e) Criou-se uma base de dados mensal que integra vários indicadores nomeadamente 

(idade dos doentes, avaliação inicial do risco de queda pela score da escala de 

morse, n.º de doentes com risco de queda documentado, n.º de doentes com risco 

de queda documentado que não tiveram queda, n.º de doentes com risco de queda 

documentado que tiveram queda e ainda o n.º de quedas verificadas); 

f) Criou-se um dossier que integra toda a documentação de suporte à melhoria 

contínua em torno da prevenção e gestão do risco de quedas incluindo a estatística 

produzida.  

 

 Indicadores de Processo: 

Monitorização das Práticas Inerentes à Prevenção e Gestão do Risco de Quedas na 

Vertente do Processo de Documentação no SClínico da Cardiologia B 

 

 

TOTAL: 36 Processos 

4 Processos por mês 

Janeiro a Setembro 2014 

Score de Morse 

Avaliação Inicial 

Fatores Risco 

Avaliação Inicial 

 Risco de queda + 

Plano de cuidados 

 

Sim: 75 % 

Não: 25 % 

 

Sim: 44,4 % 

Não: 55,6 % 

Sim Não 

Score de Morse 

Avaliação Inicial 

Sim 
66,6 % 

(24) 

8,3 % 

(3) 

Não 
11,1 % 

(4) 

13,9 % 

(5) 

Plano de Horário das Intervenções: Sim= 86,1% / Não= 13,9% 

Documentação Correta das Quedas Verificadas: Sim = 100% 

 

Monitorização das Práticas Inerentes à Prevenção e Gestão do Risco de Quedas na 

Vertente do Processo de Documentação no SClínico da UCIC 

 

 

TOTAL: 46 Processos 

4 Processos por mês 

Janeiro a Dezembro 2014 

Score de Morse 

Avaliação Inicial 

Fatores Risco 

Avaliação Inicial 

 Risco de queda + 

Plano de cuidados 

 

Sim: 63 % 

Não: 37 % 

 

Sim: 65,2 % 

Não: 34,8% 

Sim Não 

Score de Morse 

Avaliação Inicial 

Sim 
67,4 % 

(29) 

0% 

(0) 

Não 
32,6 % 

(14) 

6,5% 

(3) 

Plano de Horário das Intervenções: Sim= 84,8% / Não=15,2% 

Documentação Correta das Quedas Verificadas: Sim = 100% 
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a) Taxa de efetividade diagnóstica de quedas no serviço UCIC de 1 de Maio a 31 de 

Dezembro de 2014  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎í𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 01 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑖𝑜 𝑎 31 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 2014 𝑐𝑜𝑚 
𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜  

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100 

                 = 
2

2
 𝑥 100 = 100% 

 

 Indicadores de Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCIC 

338 Episódios de 

Internamento 

1 de Maio a 31 de Dezembro de 2014 

67,2 % Género masculino /32,8% Género feminino 

Média de Idades: 69,26  
Doente mais jovem e o mais velho tinham 24 e 95 anos 
respetivamente 

Score de Morse na Avaliação Inicial: 
89,05% tinham avaliação de risco (301 doentes) 
10,95% não tinham avaliação de risco (37 doentes) 

Risco de Queda Documentado com Plano de Cuidados no 
SClínico: 
88,8% - Sim (300 doentes) 
11,2% - Não (38 doentes) 

Sem “Score de Morse” na avaliação inicial, mas com Risco de 
Queda Documentado e Plano de Cuidados no SClínico 
5,32% (18 doentes) 

“Score de Morse” na Avaliação Inicial >= 25 e Risco de Queda 
Não Documentado 
16 doentes (4,73%) 

“Score de Morse” na Avaliação Inicial >= 50 e Risco de Queda 
Não Documentado 
1 doente apenas 

N.º de Doentes com queda documentada no SClínico: 
2 doentes 
N.º de quedas Documentada no SClínico: 
3 quedas* 
N.º de Declarações de Queda 
2 Declarações 

Caracterização dos dois doentes que caíram: 
A (Masculino de 55 anos / Score Morse na Avaliação Inicial 
60 pts » Risco Elevado / Risco documentado e Plano de 
Cuidados /  Teve 2 quedas) 
B (Masculino de 68 anos / Não tinha Score Morse na 
Avaliação Inicial /Tinha Risco documentado e Plano de 
Cuidados 

a) Taxa de Efetividade na prevenção de quedas no serviço UCIC de 1 de Maio a 31 de 

Dezembro de 2014 

Número de doentes com risco de queda e plano de cuidados que não caíram 
no período de 1 maio a 31de Dezembro de 2014 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 1 𝑚𝑎𝑖𝑜 𝑎 31𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 2014  

𝑥100 
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                             X= 
298

300
= 99,3% 

 

b) Taxa de incidência de quedas no serviço UCIC de 1 de Maio a 31 de Dezembro de 

2014 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎í𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑈𝐶𝐼𝐶 𝑑𝑒 1 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑖𝑜 𝑎 31 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 2014

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑝𝑖𝑠ó𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  1 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑖𝑜 𝑎 31 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 2014
𝑥100 

                     
2

338
= 0,59% 

 

 

 

O trabalho de melhoria contínua em torno da gestão da dor no serviço dispõe já de um nível 

considerável de sistematização de práticas introduzidas pela criação de uma norma 

orientadora sobre a documentação de cuidados em linguagem CIPE no sistema de 

informação SClínico. Os elos no serviço para dinamização da melhoria nesta área têm 

recolhido e reportado periodicamente um conjunto indicador sobre este domínio de cuidados 

à coordenação deste projeto institucional. A gestão da dor no âmbito do doente cardíaco 

está envolvida numa complexa relação de causas, sendo um importante sinal de alarme em 

cardiologia o seu tratamento agressivo pode mascarar quadros clínicos que exigem um 

reconhecimento precoce, indispensável para potenciar a sobrevida destes doentes e 

minimizar a instalação de sequelas irreversíveis. A equipa de enfermagem já constatou a 

imprescindibilidade de se aprofundar/otimizar as práticas de cuidados através de uma 

melhor cooperação multidisciplinar, sendo indispensável para o efeito a indigitação de um 

interlocutor médico, situação que permanece ainda pendente de resolução. No ano 2013 foi 

dinamizada uma ação de formação sobre a problemática da dor e apresentada e discutida 

uma norma orientadora para uniformização de práticas no serviço. Não foi possível este ano 

concretizar uma ação de formação no âmbito da dor orientada para o uso de estratégias não 

farmacológicas, perspetivamos concretiza-la no ano 2015.  

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi feita a reformulação da norma sobre monitorização e documentação de cuidados 

relacionados a dor. 

 

 

 

O elo no serviço para a dinamização de melhoria contínua nesta área participou em algumas 

reuniões de trabalho com o grupo institucional. Após algum trabalho de estudo do ambiente 

1.2 – DIMINUIÇÃO DA PERCEÇÃO DA DOR 

1.3 – PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS ÚLCERAS DE PRESSÃO 
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de cuidados aguarda-se a elaboração de um plano de atividades para otimizar os cuidados 

nesta área, nomeadamente através da criação de uma norma orientadora de boas práticas e 

a produção de alguns indicadores estatísticos. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi desenvolvida uma ação de formação sobre “Prevenção de Úlceras de Pressão: 

Projeto de melhoria contínua. Importância do projeto para a prevenção de úlceras de 

pressão. Definição de úlceras de pressão e Instrumentos para avaliação do risco de 

úlcera de pressão. Protocolo de prevenção de úlceras de pressão. Guia Orientador 

de Boas Práticas”. Tendo participado 50% da equipa de enfermagem da enfermaria 

de Cardiologia e da UCIC no dia 13/11 de 2014.  

b) O Elo do serviço para a dinamização da melhoria contínua participou em duas 

reuniões com a coordenação do projeto institucional, nos dias 26 e 27 de Novembro 

de 2014. 

 

 

 

O trabalho de melhoria contínua neste domínio necessita ser suportado numa abordagem 

multidisciplinar que possibilite o cumprimento transversal de boas práticas na triagem de 

lixos, na higienização/desinfeção de superfícies, nos cuidados assistenciais diretos com o 

doente através de um plano integrador de formação contínua regular que possibilite 

sistematizar boas práticas e evoluir continuamente para padrões de maior exigência neste 

âmbito.  

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi elaborado um plano global de higienização mensal para a enfermaria de 

cardiologia e para a UCIC, que estabelece o calendário de atividades de limpeza e 

higienização por áreas de risco: área hospitalar crítica, área hospitalar semicrítica e 

área hospitalar não crítica. 

Define a forma de realizar corretamente essas intervenções como estabelecido em 

ordem de serviço publicada. Garante a documentação de todas as atividades de 

limpeza e higienização realizadas periodicamente, identificando o profissional que as 

executa. 

b) Foi elaborado um dossiê “Plano de Higienização da Cardiologia B” “Plano de 

Higienização da UCIC” devidamente estruturado com a compilação da informação 

relevante para o trabalho em torno da prevenção de infeções associadas aos 

cuidados de saúde. Foi elaborado o “Manual do Assistente Operacional” que em 

1.4 – PREVENÇÃO DAS INFEÇÕES ASSOCIADAS AOS CUIDADOS 
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alguns dos seus capítulos orienta para o cumprimento de boas práticas no âmbito da 

prevenção de infeções associadas a cuidados de saúde; 

c) Foi dinamizada uma ação de formação sobre a “Norma da DGS – Precauções 

Básicas do Controlo da Infeção. Práticas preventivas das IACS: Cateterismo venoso 

central e periférico, Cateterismo Vesical, Infeções respiratórias e Infeções por 

clostridium”, realizada nos dias 13 e 19/11 de 2014 em duas sessões de 2 horas 

cada, com a participação de 100% da equipa de enfermagem da enfermaria de 

Cardiologia e da UCIC; 

d) Os elos no serviço para a prevenção de IACS participaram no congresso 

internacional “Prevenir e Combater as Infeções – Métodos de Atuação Translacional” 

no polo HUC nos dias 24 e 25 de Setembro de 2014. 

 

 

 

A medição da satisfação dos utentes é essencial para a avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde, sendo também uma oportunidade de participação do utente na construção de um 

Serviço de Saúde à sua medida, baseado na perceção e valorização dos serviços 

prestados. O serviço de Cardiologia B/UCIC dispõe de um grupo de trabalho criado ainda 

durante o ano 2013 que está a dinamizar um projeto de “Avaliação da Satisfação do 

Doentes com os Cuidados de Enfermagem”. Foi obtida declaração de conformidade ética e 

autorização institucional formal junto da “Unidade de Inovação e Desenvolvimento - Centro 

de Ensaios Clínicos - CHUC” para o desenvolvimento deste estudo. Os principais objetivos 

deste estudo são: Analisar o nível de satisfação global dos utentes com os cuidados 

prestados pelos enfermeiros no serviço de Cardiologia B/UCIC – HG/CHUC; Identificar as 

condições que refletem a satisfação/insatisfação dos utentes face aos cuidados de 

enfermagem; / Conhecer como os utentes gostariam de ser cuidados neste serviço. O 

estudo está suportado na aplicação de um questionário composto por duas escalas tipo 

likert que permitem obter o score da dimensão “experiência de cuidados” e o score da 

dimensão “opinião” que depois são convertidos num índice de satisfação global. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Elaborado manual de suporte conceptual e metodológico para desenvolvimento do 

estudo. Apresentado o desenho do estudo à equipa e a forma de o operacionalizar 

em duas sessões de 1 hora cada, nos dias 13 e 18 de Março de 2014.  

b) Participaram no estudo 62 doentes com internamento no serviço de cardiologia 

B/UCIC, com pelo menos 48 horas de internamento, 18 anos de idade e habitações 

literárias que permitam ler, interpretar e expressar-se criticamente. No final foram 

validados apenas 47 participantes, houve necessidade de eliminar 15 inquéritos por 

várias inconformidades de preenchimento. 

1.5 – MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES  
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Desvio Padrão

Score Obtido

19 Itens
Mínimo          

42

Máximo    

95
Muito Satisfeito = 

91,49%
87,6 93 11,07

Dimensão Opinião
Score Esperado              

(19-95) Opinião Acerca dos 

Cuidados Recebidos 

Média Mediana

182,17 188 18,48
Muito satisfeito = 

97,87%

Nível de Satisfação 

com a Experiência 

dos Cuidados 

Recebidos 

Média Mediana Desvio PadrãoDimensão Experiência

28 Itens

Score Esperado              

(28-196)

Score Obtido

Mínimo          

85
Máximo 

196

 Indicadores de Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de Doentes com Internamento no Ano 2014: 1321 

Taxa de Ocupação do Serviço: 91,98% 

Demora Média: 4,76 dias 

Taxa de Reinternamento < 5 dias: 0,76% 
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CONCLUSÕES: Os doentes exprimiram um bom nível de satisfação face aos cuidados de 

enfermagem na componente experiência e na componente opinião do inquérito, com 

97,87% e 91,49% respetivamente. A análise dos diferentes itens da experiência de cuidados 

permite constatar alguns aspetos que refletem particular satisfação/insatisfação. Entre os 

aspetos positivos destacamos a forma diligente como os enfermeiros valorizam os 

problemas, o trabalho de equipa, ambiente relacional de empatia, continuidade de cuidados, 

confiança no desempenho profissional e uma boa cooperação multidisciplinar. No que se 

refere a aspetos negativos destacam-se questões relacionadas com a privacidade do 

doente, inconsistências de organização metodológica dos cuidados, deficit de envolvimento 

das famílias e de competências comunicacionais dos enfermeiros. A análise de conteúdo 

das questões abertas do inquérito permitiu identificar 28 unidades de registo, destas 20 

refletiam aspetos positivos de satisfação e 8 referiam-se a aspetos de insatisfação. A 

qualidade dos cuidados de enfermagem tem uma estreita relação com os indicadores de 

satisfação dos doentes, pelo que estes instrumentos são um importante recurso para 

Implementar e desenvolver estratégias de melhoria contínua, para além de que a satisfação 

dos utentes afeta significativamente a reputação e imagem dos serviços de saúde. 

LIMITAÇÕES: Amostra muito reduzida (apenas 3,56% do número total de internamentos do 

ano 2014). População na sua generalidade muito idosa de onde decorre alguma dificuldade 

em selecionar utentes capazes de ler e interpretar criticamente. Eventual condicionamento 

da orientação e do alcance das opiniões por razões afetivas ou outras. 

 

 

 

A prevalência das doenças crónicas cardíacas está a aumentar significativamente, os 

progressos tecnológicos tornaram possíveis novos recursos terapêuticos para o doente 

cardíaco aumentando a sua sobrevida, mas também a prevalência de comorbilidades que 

agravam significativamente a qualidade de vida e a autonomia destes doentes. O 

cumprimento regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso no doente cardíaco 

é um aspeto fundamental para minimizar as agudizações da doença crónica e os episódios 

de hospitalização. A promoção da gestão do regime terapêutico é um foco de atenção dos 

enfermeiros e uma necessidade em cuidados de enfermagem, com particular relevância no 

âmbito da gestão das doenças crónicas. A sua proximidade com os doentes, a natureza da 

relação dos cuidados, proporciona aos enfermeiros uma excelente oportunidade para 

diagnosticar a incidência do problema, monitorizar, planear e implementar intervenções que 

efetivamente ajudem as pessoas a integrar o regime terapêutico nos seus hábitos de vida, 

dotando-as de conhecimentos e habilidades que lhes permitam realizar e manter as 

mudanças necessárias, adaptando-se à sua nova condição de saúde.  

1.6 – ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO NO DOENTE 
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Foi criado um grupo de trabalho no serviço no final ano 2013, para desenvolver melhoria 

contínua nesta área de cuidados. Pretende-se dinamizar trabalho de investigação em 

parceria com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra que possibilite conferir uma 

maior efetividade aos cuidados de enfermagem neste âmbito.  

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi realizada uma ação formativa de uma hora subordinada ao tema “Bases para a 

implementação de um programa de melhoria contínua na Promoção da Adesão ao 

Regime Terapêutico”, no dia 13 de Março de 2014 com participação de 50% da 

equipa de enfermeiros da cardiologia e da UCIC. 

 

 

 

 

O cuidado ao doente submetido a ventilação mecânica na valência UCIC do serviço de 

Cardiologia B requer um nível conhecimento e competências específico, habitualmente 

tratam-se de doentes em risco falência multiorgânica com vários meios de suporte de vida. 

Embora nos últimos anos um conjunto de enfermeiros do serviço tenha desenvolvido 

formação pós-graduada nesta área possibilitando uma gestão mais criteriosa dos cuidados a 

doentes com este perfil, a ocorrência muito esporádica deste tipo de experiências no serviço 

não favorece a performance de desempenho desejável, para além da dificuldade em 

acompanhar o desenvolvimento de boas práticas nesta área de cuidados. Neste âmbito 

solicitou-se a colaboração ao serviço de cuidados intensivos do Polo Hospital Geral para 

responder a esta necessidade de formação que foi prontamente atendida. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi dinamizada uma ação de formação sobre “Cuidados de enfermagem ao doente 

sob ventilação mecânica. Objetivos e principais conceitos em ventilação mecânica 

invasiva. Modalidades ventilatórias e os seus parâmetros” e ainda “Protocolo de 

Teste Ventilador” nos dias 08 e 13/05/2014 em duas sessões de 1 hora cada, tendo 

participado 100% da equipa de enfermagem da enfermaria de cardiologia e UCIC. 

b) Foi criado um dossiê com metodologia para sistematização dos cuidados de 

manutenção do ventilador, nomeadamente: protocolo teste do ventilador, controlo da 

esterilização do circuito expiratório do ventilador, documentação das intervenções 

técnicas no ventilador e outra literatura de suporte relevante. 

 

 

1.7 – VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA 
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A importância da preparação da alta de uma forma metódica garantindo que o processo de 

se desenvolve de forma integrada, rentabilizando e mobilizando os recursos disponíveis de 

uma forma eficiente, promovendo a reinserção social do doente, o aproveitamento do seu 

potencial de autonomia e a preservação do seu papel social nem sempre é conduzida da 

melhor forma. Este trabalho tem vindo a caracterizar-se por uma crescente dificuldade e 

complexidade face ao deficit de capacidade instalada para a procura existente. Os 

enfermeiros têm um papel muito importante a desempenhar neste processo, através de 

metodologias de trabalho que sejam mais sensíveis aos aspetos fundamentais que 

concorrem para a preparação da alta. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) O serviço dispõe de um grupo de trabalho para promover melhoria contínua nesta 

área, coordenado pelo Elo de ligação ao grupo de projeto institucional. Para além do 

trabalho de diagnóstico de situação e do plano de ação que está ainda em 

desenvolvimento, fez a apresentação do projeto institucional: “ Sistematização do 

Regresso a casa. Etapas da ssua implementação. Objetivos. Fontes de Informação. 

Reflexão na equipa sobre operacionalização da sua implementação”, realizada nos 

dias 08 e 13/05/2014, com a participação de 100% da equipa da enfermaria de 

cardiologia e da UCIC.   

b) O Elo do serviço para a dinamização da melhoria contínua participou em duas 

reuniões com a coordenação do projeto institucional, nos dias 27 de Fevereiro, 26 e 

28 de Maio de 2014. 

 

 

 

A evolução crónica da doença cardíaca nas fases de agudização frequentemente evolui com 

quadros de insuficiência respiratória. O recurso a ventilação não invasiva é uma prática 

muito comum no ambiente de cuidados da cardiologia B e UCIC de onde decorre a 

necessidade de fazer uma gestão de cuidados alicerçada em conhecimento e boas práticas, 

particularmente na monitorização da ventilação, na manutenção dos consumíveis (traqueias, 

máscaras e filtros), assim como, na preparação da alta destes doentes que em alguns casos 

tem indicação para ventilação não invasiva domiciliária. Foi pedida a colaboração ao serviço 

de pneumologia para suprir essas necessidades formativas que prontamente respondeu. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foi dinamizada uma ação de formação sobre “ Ventilação Não Invasiva – 

Considerações Gerais”, realizada em duas sessões de uma hora cada, nos dias 08 e 

18 de Maio de 2014, para 100% da equipa de enfermagem da enfermaria de 

cardiologia e UCIC. 

1.9 – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 

1.8 – SISTEMATIZAÇÃO DO REGRESSO A CASA 
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As organizações são sistemas sociais complexos que funcionam como entidades 

psicológicas, que determinam e influenciam a forma como os colaboradores reagem e se 

comportam. O sucesso das organizações (incluindo as da área da saúde) e o seu 

desempenho está cada vez mais ancorado em fatores como a eficiência, a inovação, a 

produtividade, criatividade, qualidade, satisfação com os serviços que prestam, estes fatores 

de competitividade devem ser continuadamente desenvolvidos e aperfeiçoados. Para 

acompanhar continuamente as transformações e as exigências do meio envolvente em que 

operam as organizações, é necessário uma cultura de flexibilidade e capacidade de 

adaptação ancorada na aprendizagem organizacional enquanto elemento estratégico 

capacitador de colaboradores e da própria organização para fazer face aos desafios de 

competitividade. O Plano Estratégico do Serviço de Enfermagem CHUC define um conjunto 

de áreas de melhoria contínua de cuidados, no âmbito da Gestão dos Desenvolvimentos 

Profissionais o serviço de Cardiologia B/UCIC enquadrou no plano anual de formação do 

serviço para o ano 2014 um conjunto de atividades que a seguir se apresentam e 

descrevem. 

 

 

 

O plano de formação em serviço para o ano 2014 previa o desenvolvimento de algum 

trabalho de estudo exploratório acerca dos critérios para obtenção de certificação de 

idoneidade formativa dos contextos de prática clínica pela OE. Entretanto por deliberação da 

Direção de Enfermagem CHUC durante o mês de Maio de 2014, o serviço de cardiologia 

B/UCIC foi proposto para integrar o 2.º grupo de um lote de 12 serviços que iniciariam o 

trabalho de estruturação e organização do ambiente de cuidados para submissão de 

candidatura à obtenção de idoneidade formativa. 

 Indicadores de Estrutura:  

a) Foram elaboradas cerca de 50 documentos/ normas orientadoras distribuídas por 

várias áreas como sejam: práticas de cuidados de enfermagem, protocolos 

multidisciplinares, reposição e gestão de stocks, fichas técnicas de equipamentos, 

planos de higienização, etc. Há a registar um envolvimento considerável da 

generalidade da equipa neste processo, facto que tornou possível a criação de um 

padrão de documentação mais rico e representativo da diversidade de sensibilidades 

que a equipa dispõe. 

2 – GESTÃO DOS DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS 

2.1 – CANDIDATURA PARA OBTENÇÃO DA IDONEIDADE FORMATIVA DA OE 
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b) Foram criados vários dossiers como definido no guião para a operacionalização da 

candidatura com os referenciais da profissão, literatura relevante para suporte à 

prática de cuidados, áreas de melhoria contínua de acordo plano estratégico do 

serviço de enfermagem, ordens de serviço, documentação do âmbito do controlo de 

gestão, atas das reuniões de serviço e deliberações, documentação relacionada com 

as candidaturas dos supervisores clínicos, etc. 

c) Foi criada uma pasta partilhada virtual atualizada em tempo real, que disponibiliza 

um conjunto de documentação de interesse para a prática e gestão de cuidados 

acessível em todos os computadores da Cardiologia B e UCIC.  

d) O serviço de cardiologia B e UCIC concluiu a primeira fase do trabalho de aquisição 

dos requisitos necessários à submissão de candidatura para obtenção de idoneidade 

formativa durante o mês de Janeiro de 2014, aguardando-se agora 

desenvolvimentos do processo, nomeadamente, a auditoria presencial da estrutura 

de idoneidade formativa da OE ao serviço. 
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O desenvolvimento de um nível de conhecimento aprofundado, sistematizado e 

operacionalizável sobre as necessidades dos doentes em cuidados de enfermagem e o 

alcance das tomada de decisão, de tal modo que, se possa dar maior efetividade aos 

cuidados de enfermagem e também por essa via uma maior visibilidade, encontra nos 

sistemas de informação em enfermagem e no uso da linguagem CIPE dois importantes 

recursos. O Plano Estratégico do Serviço de Enfermagem CHUC define um conjunto de 

áreas de melhoria contínua de cuidados, no âmbito da Gestão do Cuidar o serviço de 

Cardiologia B/UCIC enquadrou no plano anual de formação do serviço para o ano 2014 um 

conjunto de atividades que a seguir se apresentam e descrevem. 

 

 

O grupo de trabalho do serviço de dinamização da melhoria contínua da documentação dos 

cuidados em linguagem CIPE no SClínico em articulação com o grupo de facilitadores do 

projeto institucional de sistemas de informação e documentação em enfermagem (SIDE), 

tem produzindo orientações no seguimento das auditorias regulares de modo a melhorar a 

documentação dos cuidados prestados no serviço.  

  Indicadores de Estrutura:  

a) Intervenção do grupo de trabalho do serviço de dinamização da melhoria contínua da 

documentação dos cuidados em linguagem CIPE no espaço da formação em 

serviço, promovendo o aprofundamento dos conceitos associados à linguagem CIPE 

e a forma de enquadrar as práticas de cuidados no padrão de documentação do 

serviço, assim como, a discussão de alguns estudos de caso, a identificação das 

oportunidades de melhoria e a definição de estratégias de trabalho que permitam 

corrigir as inconformidades traduzidas nas auditorias. 

b) Foi produzido um documento em formato de ata por cada auditoria dos SIDE com as 

inconformidades e as sugestões de melhoria da documentação de cuidados, que 

estão arquivados e disponíveis para consulta. 

c) Os Elos dinamizadores de melhoria contínua dos SIDE no serviço participaram numa 

reunião com a coordenação do projeto institucional, no dia 08 de Abril de 2014.  

 

 

 

3 – GESTÃO DO CUIDAR 

3.1  – DOCUMENTAÇÃO DA PRÁTICA DE CUIDADOSOS  
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O capital humano das organizações hoje mais do que nunca é um meio de superação e 

transcendência face à complexidade das ameaças ao desenvolvimento e à sobrevivência 

das organizações. Uma organização é a coordenação planeada das atividades de uma série 

de pessoas para a prossecução de algum propósito ou objetivo comum, explícito, através da 

divisão de trabalho e função e através de uma hierarquia de autoridade e responsabilidade.  

 

 

Foi desenvolvido trabalho preparatório para concretizar uma ação formativa dirigidas aos 

AO, no sentido de otimizar a uniformização de práticas na prevenção das IACS, na 

prevenção de quedas, uma maior responsabilização pelas intervenções em que dão 

colaboração nos cuidados, assim como, no sentido de Incutir maior correção nos 

comportamentos e melhorar o nível de comprometimento das AO com os objetivos do 

serviço. Não foi possível agendar a ação formativa em 2014 prevendo-se que a mesma 

venha a ocorrer no primeiro trimestre de 2015. 

  Indicadores de Estrutura: 

a) Foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar (Enfermeiros e Assistentes 

operacionais) para aprofundar e otimizar a cooperação e colaboração nas diferentes 

atividades assistenciais do serviço; 

b) Foi elaborado um Manual do AO para o serviço Cardiologia B/UCIC; 

c) Foi criado um dossier – “Dossier do AO” estruturado com informação relevante para 

suporte ao exercício deste grupo profissional, nomeadamente: manual do AO, 

literatura relacionada com higienização de superfícies, triagem de lixos, prevenção 

de IACS, registos de ocorrências por turno, etc.  

 

 

 

O serviço de Cardiologia B integra á vários anos o sistema de classificação de doentes por 

graus de dependência que é um importante instrumento para o cálculo das dotações de 

enfermeiros. Nos últimos dois últimos anos o índice de inconformidades vem revelando 

resultados inquietantes, esta situação foi objeto de análise e reflexão pela equipa de 

enfermagem em vários momentos tendo-se constado que existem um conjunto diversificado 

de causas que necessitam ser devidamente caracterizadas. Durante o ano de 2014 não foi 

4 – GESTÃO DAS PESSOAS 

4.1 – COLABORAÇÃO DAS ASSISTENTES OPERACIONAIS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

4.2 – SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENTES 
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possível completar o estudo acerca das causas deste problema e o respetivo plano de ação, 

transitando como uma das prioridades para o ano de 2015. 

  Indicadores de Estrutura: 

a) Foi criado um grupo de trabalho para analisar o problema das inconformidades no 

SCD nas suas múltiplas causas, definir metodologias de trabalho no acompanha-

mento regular dos resultados das auditorias, a definição de estratégias organizativas 

e de soluções para minimizar os constrangimentos identificados. 
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A avaliação do impacto da formação é um importante indicador para o exercício pedagógico, 

possibilitando a obtenção informação útil para otimizar a seleção de conteúdos 

programáticos, a sua estruturação e apresentação. A formação em serviço deve ser uma 

oportunidade de enriquecimento, consciencialização, reflexão/problematização das nossas 

práticas capaz de mobilizar as equipas para operar saltos evolutivos que concorram para a 

excelência profissional e para a qualidade dos cuidados em enfermagem, no entanto, nem 

sempre o alcance dos propósitos implícitos nas ações formativas produzem resultados 

efetivos esperados. 

Foi criada um instrumento para avaliação sistemática do impacto das ações formativas na 

vertente satisfação, assim como, para recolher contributos/sugestões que possibilitem 

aperfeiçoar e desenvolver o trabalho em torno da formação em serviço. Ao longo do ano de 

2014 desenvolvemos 3 ações formativas, desdobradas em duas sessões cada, de modo a 

proporcionar oportunidades de formação a toda a equipa. Em resumo, cada enfermeiro 

beneficiou de um total de 12 horas de formação em serviço no ano de 2014.  

Embora disponhamos dos resultados de avaliação do impacto da formação para cada 

temática tratada no âmbito da formação em serviço, a sua apresentação seria um exercício 

muito fastidioso. Os indicadores que apresentamos sintetizam as apreciações/avaliações 

globais para cada uma das três ações de formação realizadas, cada ação de formação 

integrou em média quatro temáticas. No total foram tratadas 14 temáticas, algumas de maior 

complexidade do que outras. O questionário de avaliação do impacto da formação é uma 

escala tipo likert dividido em quatro dimensões: Metodologia (três itens), Conteúdos (três 

Itens), Objetivos (2 itens) e Apreciação Global (um iten). A apreciação podia ser distribuída 

por seis níveis de satisfação (“Não se Aplica” / “Nada Satisfatório” / “Pouco Satisfatório” /  

“Satisfatório” / “Bastante Satisfatório” / “Extremamente Satisfatório”. Foram validados 86 

questionários (não foi feita a avaliação da primeira sessão da 3.ª ação formativa por 

esquecimento). 

Da análise da tabela que a seguir apresentamos a avaliação global das três ações de 

formação apresenta níveis de satisfação consistentemente elevados nas quatro dimensões 

em apreciação (Metodologia, Conteúdos Programáticos, Objetivos e Apreciação Global), 

embora da 1.ª ação para 2.ª ação seja notada uma ligeira descida dos níveis de satisfação, 

que na 3.ª ação recupera ligeiramente. A 1.ª ação de formação foi a que maior impacto de 

satisfação obteve. 

A análise de conteúdo das perguntas abertas do questionário “ Observações/ Sugestões?” 

possibilitou identificar quinze unidades de registo relacionadas com os aspetos 

5 – AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS AÇÕES FORMATIVAS 
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metodológicos das ações de formação, uma unidade de registo referia-se á orientação dos 

conteúdos programáticos. 

N.º da 

Ação 
Grau de Apreciação Metodologia 

Conteúdos 

Programáticos 
Objetivos 

Apreciação 

Global 
Médias 

1.ª 

Ação 

Nada Satisfatório 0% 0% 0% 0% 0% 
Pouco Satisfatório 0% 0% 0% 0% 0% 

Satisfatório 9,67% 8,13% 11,6% 8,1% 9% 
Bastante Satisfatório 60,1% 45,73% 55,8% 64% 56% 

Extremamente Satisfatório 29,83% 46,10% 32,55% 27,9% 34% 

2.ª 

Ação 

Nada Satisfatório 0% 0% 0% 0% 0% 
Pouco Satisfatório 4,7% 1,6% 2,95% 1,2% 3% 

Satisfatório 18% 9,77% 16,27% 14,1% 15% 
Bastante Satisfatório 42,37% 47,47% 44,7% 47,1% 45% 

Extremamente Satisfatório 35,3% 41,17% 35,9% 37,6% 37% 

3.ª 

Ação 

Nada Satisfatório 0% 0% 0% 0% 0% 
Pouco Satisfatório 0% 0% 0% 0% 0% 

Satisfatório 15,6% 15,63% 14,05% 12,5% 14% 
Bastante Satisfatório 46,9% 36,47% 45,35 37,5% 42% 

Extremamente Satisfatório 37,5% 47,93% 40,6% 40,6% 42% 

A preocupação com a rentabilização do tempo disponível para formação (apenas 4 horas 

por ação de formação) e a inclusão de 4 a 5 temáticas na ordem de trabalhos para 

desenvolver, algumas delas de elevado nível de complexidade, foi julgada pela generalidade 

da equipa como excessiva. A perceção transversal da equipa foi no sentido de que o ritmo 

de formação foi muito intenso, faltou tempo para aprofundar convenientemente as 

temáticas/problemáticas e espaço para uma discussão mais abrangente. De facto, 

intencionalmente, de modo aumentar a dinâmica inicial de trabalho possibilitou-se a 

oportunidade de a quase totalidade dos diferentes grupos de melhoria contínua poderem 

intervir, expor e discutir com a equipa os seus planos de atividades. Nem sempre foi 

possível conduzir a ordem de trabalhos das ações de formação e os espaços de discussão 

com o rigor e a disciplina de tempo que seria mais proveitosa para todos.  

A preocupação de replicar fielmente os conteúdos programáticos, as ideias centrais das 

problemáticas e os assuntos postos à discussão na equipa em cada uma das duas sessões 

de cada ação de formação, esteve sempre presente mas nem sempre foi possível consegui-

lo, de facto a dinâmica de debate que se desenvolve e os consensos que se alcançam são 

diferentes em cada grupo. Para o ano 2015 vamos instituir uma ata que inclua a compilação 

da informação relevante de cada uma das duas sessões por cada ação de formação. 

 Na página seguinte apresentamos a demonstração de resultados da avaliação do impacto 

da formação na vertente satisfação, sobe a forma de gráficos para cada uma das três ações 

de formação concretizadas em 2014. 
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1.ª Ação Formativa 2014 
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2.ª Ação Formativa 2014 
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3.ª Ação Formativa 2014 
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NOTAS FINAIS  

Foi possível cumprir a quase totalidade do plano de formação e atividades para 2014. O trabalho em 

torno do desenvolvimento do processo de candidatura para obtenção de idoneidade formativa 

constituiu um grande constrangimento ao desenvolvimento pleno do plano de formação de 2014, 

embora todo esse esforço e energias despendidas se tenha traduzido num salto evolutivo de grande 

mais-valia para o ambiente de cuidados e a organização global do serviço. Não foi possível dinamizar 

a ação formativa sobre os algoritmos de SBV e SAV e a revisão e estruturação da documentação 

relacionada com o carro de emergência.  

Há ainda a referir a participação de membros da equipa de enfermagem do serviço de Cardiologia 

B/UCIC nas seguintes iniciativas/eventos: 

a) Reunião Avaliação de Desempenho – 19 e 20 de maio de 2014 

b) Gestão do Risco – 30 de Janeiro e 16 de Dezembro de 2014 

c) Ventilação Não Invasiva (curso de curta duração) – 24 de Setembro de 2014 

d) Folha de Cálculo Exel (curso de curta duração) - 12, 13, 19 e 20 de Novembro de 2014 

e) Reunião com a coordenação do grupo de projeto institucional da Diabetes – 28 de Maio de 

2014 

A obrigatoriedade de presença nas ações de formação introduzida no ano 2014 no serviço, a politica 

de descentralização de responsabilidades pela criação de diferentes grupos de melhoria contínua por 

área de cuidados, a metodologia de auditoria interna enquanto instrumento de aprofundamento da 

cultura de melhoria contínua, um maior número de oportunidades de reflexão/ intervenção sobre as 

práticas de cuidados e a organização do serviço (realizamos duas reuniões durante ao ano 2014 

especificamente para debater aspetos organizativos, uma delas com a presença do Diretor de 

serviço) tem vindo a despertar nos enfermeiros um maior envolvimento com a vida do serviço. 

Apesar de todo o esforço que se tem vindo a fazer, persistem no entanto discrepâncias consideráveis 

sobre o nível de proatividade, sentido de colaboração, esforço e empenho da equipa. A carga horária 

de 40 horas e a necessidade de assegurar férias, faltas, licenças e atestados médicos da equipa 

sobretudo no período de junho a setembro causa um constrangimento muito marcado na dinâmica 

de atividades formativas mas não só, facto que não é facilitador para o desenvolvimento, 

sistematização e o acompanhamento de processos de melhoria contínua que estão em curso. As 

limitações anteriormente descritas determinaram também que se verifica-se algumas discrepâncias 

no desenvolvimento do trabalho de melhoria contínua que foi possível concretizar na enfermaria de 

Cardiologia e na UCIC. Para concluir queria notar o esforço que alguns colegas em particular e a 

equipa em geral fizeram para se atingir um grau de execução do plano que apesar de tudo 

consideramos bastante satisfatório.   


