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Resumo: O presente artigo tem o propósito de dar a conhecer um projeto de intervenção em serviço aplicado a uma equipa de 

enfermagem de um serviço de urgência Médico-Cirúrgica de um hospital no Alentejo, sob filiação conceptual à Teoria da 

Incerteza de Merle Mishel. Este trabalho processa-se de acordo com as regras da metodologia de projeto. Esta baseia-se na 

pesquisa, análise e resolução de problemas reais do contexto, é promotora de uma prática fundamentada e baseada na 

evidência. Este projeto cujo tema versa sobre as Intervenções de Enfermagem ao Cliente submetido a VNI internado no 

serviço de urgência, tem um caráter prolongado, percorrendo as várias etapas, desde a formulação de objetivos até à 

apresentação dos resultados e avaliação. A ventilação Não-Invasiva (VNI) assume cada vez mais uma maior relevância tanto 

nos estudos científicos desenvolvidos, como na prática clínica, que a sustentam como sendo uma opção terapêutica segura e 

eficiente, sem recurso a métodos invasivos da via aérea. O enfermeiro tem um papel crucial no seio da equipa multidisciplinar e 

na monitorização do Cliente hospitalizado submetido a VNI, pelo que a este se exige uma prática profissional baseada na 

evidência e em linhas de orientação (Guidelines) que elevem os cuidados prestados ao Cliente a um nível de excelência. A 

elaboração deste artigo ilustra, de forma reflexiva, o percurso feito durante os estágios previamente efetuados, suportados 

pelos melhores níveis de evidência e orientados de fundamentação teórica. Visando a aquisição de competências de 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, em particular em Pessoa em Situação Crítica bem como, as competências de 

Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

 

Palavras-chave: Ventilação Não invasiva, infeção respiratória aguda e adultos 

 

Abstract: This article aims to make known an intervention project in service applied to a team nursing an emergency 

department of a medical-surgical hospital in Alentejo, under affiliation to the conceptual theory Merle Mishel Uncertainty.This 

work is processed according to the rules of the project methodology. The project methodology is based on the research, 

analysis and resolution of the real problems of the context. It promotes a well- founded practice and it is based on the evidence. 

This project, which subject deals with the Nursing Interventions on in-patients in the emergency unit and submitted to non-

invasive ventilation, has got an extended character, going through several stages, from the formulation of objectives to the 

presentation of the results and evaluation. The non-invasive ventilation assumes more and more a higher relevance not only in 
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the accomplished scientific studies but also in the clinical practice. Both, the studies and the practice, support it as being a safe 

and efficient therapeutic option, without using invasive methods in the respiratory tract. The nurse plays a crucial part among the 

multidiscipline team and in the managing of the in-patient submitted to non-invasive ventilation. So, from the nurse it is required 

a professional practice based on evidence and on guidelines that raise the cares provided to the patients to a level of 

excellence. The elaboration of this article shows thoughtfully the all process during the previously mentioned practical trainings, 

supported by the best levels of evidence and oriented according theoretical basis. It also aims at the acquisition of skills in 

Medical Surgery Nursing, particularly in Individual in a Critical Situation as well as Master in Medical Surgery Nursing. 

 

Key-words: non-invasive ventilation, acute respiratory infection and adults. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Presente artigo intitula-se “Intervenções de Enfermagem ao Cliente submetido a 

VNI internado no Serviço de Urgência” e traduz um projeto de intervenção em serviço 

(PIS) realizado numa urgência médico-cirúrgica num hospital do Alentejo. Surge no 

âmbito do 2º Mestrado em Enfermagem Médico-cirúrgica da Escola de Saúde de 

Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS/IPS). 

A problemática escolhida foi identificada no contexto da nossa prática profissional 

aquando a realização dos estágios integrados no plano de estudos. 

O artigo tem como principais objetivos: (1) enquadrar o trabalho à luz da teoria da 

Merle Mishel; (2) apresentar o projeto desenvolvido de acordo com a metodologia de 

trabalho de projeto; (3) fundamentar as estratégias utilizadas na sua conceção de 

acordo com os princípios éticos da investigação e (4) refletir de forma crítica o PIS. 

 

ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

Como fundamento da prática refirmo-nos à Teoria da Incerteza de Merle Mishel. Esta 

é definida como sendo uma Teoria de Médio Alcance, derivada de e aplicável à prática 

clínica, é um exemplo de múltiplas etapas necessárias para desenvolver uma teoria 

quer com valor heurístico, quer prático.  

A teoria de Mishel descreve um fenómeno experimentado por indivíduos com doenças 

agudas e crónicas e pelas suas famílias. O PIS enquadra-se na pessoa em situação 

crítica, pelo que a teoria será direcionada à fase aguda da doença. 

A incerteza é definida como sendo a incapacidade de determinar o significado da 

doença e eventos relacionados, que ocorrem quando quem toma as decisões é 
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incapaz de atribuir valor definido a objetos ou eventos e/ou é incapaz de prever os 

resultados com precisão. 

Esta teoria, defende que ao longo de uma trajetória de uma doença contínua, a 

impressibilidade no início, a durabilidade e a intensidade dos sintomas tem sido 

relacionado com a incerteza observada. Também a natureza ambígua dos sintomas 

de doença e consequentemente a dificuldade em determinar o significado das 

sensações físicas tem sido frequentemente identificados como fatores de incerteza .  

Esta pode diminuir ao longo do tempo e voltar na recidiva da doença ou na sua 

exacerbação. A dúvida pode ter um impacto negativo a nível psicológico, 

caraterizados diversamente como ansiedade, depressão e angústia psicológica para 

uma pessoa durante a fase de diagnóstico.  

A incerteza também é acentuada por interações entre prestadores de cuidados de 

saúde, e a pessoa/família. É aqui que os prestadores de Cuidados (Enfermeiros) 

podem ter um lugar preponderante, diminuindo a Incerteza, educando a pessoa sobre 

a sua doença, mostrando confiança no tratamento e dando informações de forma 

clara. O que vai de encontro ao nosso PIS, nas intervenções de Enfermagem ao 

Cliente submetido a Ventilação Não-Invasiva internado no SU. 

A teoria da Incerteza  postula que a gestão da Incerteza é essencial para a adaptação 

durante a doença e explica a forma como os indivíduos processam cognitivamente os 

eventos associados à doença e constroem um sentido a partir deles. 

Os conceitos da teoria  estão organizados num modelo linear em redor de três temas: 

(1) Antecedentes da Incerteza, (2) Avaliação do Processo de Incerteza e (3) Lidar com 

a Incerteza. Os antecedentes da Incerteza incluem o quadro de estímulos, as 

capacidades cognitivas e os fornecedores de estrutura.  

No âmbito do Serviço de Urgência (SU), a Sala de Emergência e a sala de 

observações são dois dos setores que mais insegurança criam tanto nos clientes que 

são cuidados, bem como nos profissionais que ali trabalham.  

Todos os clientes admitidos possuem um o denominador comum de se encontrarem 

em situação crítica e por isso em situação de incerteza em relação ao seu processo 

de saúde/doença. Desta forma, os enfermeiros que cuidam do cliente crítico, na 

doença aguda, devem possuir um conjunto específico de saberes, de forma a alcançar 

a excelência dos cuidados.  

http://journalofagingandinnovation.org/
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A escolha da Teoria da Incerteza enquanto teoria de suporte recaiu precisamente pelo 

facto dos estágios terem sido realizados neste contexto. 

Um cliente com necessidade de VNI, pode olhar para a sua situação percecionando 

como uma oportunidade de melhoria do seu estado de saúde ou como um perigo. É 

necessário sermos nós enfermeiros os fornecedores de estrutura capazes de 

identificar, avaliar, intervir com o objetivo de ajudar a pessoa a procurar o seu próprio 

caminho, num processo de adaptação, ajudando-a a lidar com a incerteza por si 

percecionada. 

 

METODOLOGIA 

 

O PIS foi ancorado na metodologia de trabalho projeto. Esta envolve reflexão, 

sustentada pela investigação-ação, visando a implementação de uma mudança ou de 

uma nova ideia no contexto prático (num ambiente de cuidados de saúde atual). A sua 

maior vantagem é a de criar soluções práticas para os problemas quotidianos de 

enfermagem. Devido a implicar a implementação e avaliação de novas ideias também 

fornece uma resposta para o fosso existente entre a teoria e a prática . Esta 

metodologia é promotora de uma prática fundamentada e baseada na evidência.  

Este projeto tem um caráter prolongado e faseado, percorrendo as várias etapas, 

nomeadamente, as etapas de diagnóstico de situação, planeamento, com a definição 

de atividades, estratégias e meios, execução, avaliação e divulgação dos resultados 

. 

 

DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

 

É a primeira etapa da metodologia de projeto, que visa a identificação de uma 

problemática clínica de enfermagem médico-cirúrgica, existente no contexto de 

estágio sobre a qual incidiu a ação. 

Os instrumentos utilizados para o diagnóstico de situação foram: entrevista não-

estrutura com a Enfª responsável do Serviço de urgência, implementação dos 

questionários à equipa de enfermagem para conhecer a opinião sobre a temática da 

ventilação não-invasiva e por fim aplicamos uma ferramenta de avaliação de gestão 

– FMEA (failure mode and effect analysis) - para suportar a identificação e validação 
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do projeto, por forma a avaliar objetivamente o contexto e facilitar o planeamento 

estratégico. 

Paralelamente a esses instrumentos utilizados, houve uma consulta do plano de 

formação de 2007 onde se lê que já nessa altura foi levantado a formação da VNI 

como uma necessidade formativa pelos elementos da equipa de enfermagem, no 

entanto essa necessidade nunca foi suplantada . 

 

Definição geral do problema:  

Falta de Uniformização de intervenções de Enfermagem à Pessoa submetida a 

Ventilação Não-Invasiva: Adaptação e Manutenção. 

 

Análise do problema: 

Os enfermeiros são considerados fundamentais para o aumento da eficácia do VNI e 

para a redução dos fatores de intolerância a esta terapêutica, bem como minimizar 

situações que possam causar infeções adquiridas associadas aos cuidados de saúde 

(IACS). Para tal, devem trabalhar de forma eficiente e integrada, sabendo relacionar 

e executar cuidados na VNI: Adaptação e Manutenção.  

Contudo, por vezes a falta de experiência/familiaridade dos enfermeiros explica 

muitas vezes a baixa adesão por parte dos Clientes à opção terapêutica VNI. 

Há sobretudo uma necessidade de uma equipa de Enfermagem qualificada; de 

implementação de documentos orientadores para a prestação de cuidados de 

qualidade aos clientes submetidos a VNI; uma boa organização do serviço de 

urgência, com material acessível e disponível, assim como equipamentos adequados. 

Para Ferreira S.N. (2009) e Cordeiro & Menoita (2012) a VNI é uma técnica que exige 

grande disponibilidade e dedicação do enfermeiro, obrigando a reavaliações 

frequentes, pois só assim se garante o sucesso. Advoga-se por isso, que seja 

instruída por profissionais treinados e conhecedores dos fatores preditivos de 

insucesso, corroborando com Esquinas (2011), quando refere que todas as vantagens 

da VNI podem virar-se contra o cliente e originar graves consequências por falta de 

experiência. Por isso é fundamental a existência de enfermeiros com 

experiência/formação e motivação que assegure o sucesso da técnica. 

 

Objetivos 

http://journalofagingandinnovation.org/
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Os objetivos assumem-se como representações antecipatórias centradas na ação a 

realizar. Estes apontam os resultados esperados, podemos incluir vários níveis, vão 

do mais geral ao mais específico. 

 

Objetivo geral 

Contribuir para a melhoria dos Cuidados de Enfermagem prestados ao Cliente 

submetido a Ventilação Não-Invasiva no serviço de Urgência. 

 

Objetivos específicos 

1. Elaborar uma norma de procedimento sobre as intervenções de Enfermagem 

à Pessoa submetida a VNI; 

2. Organizar espaço apropriado para acondicionar material e equipamento, 

necessário à VNI; 

3. Realizar formação teórico-prática subordinada ao tema da Ventilação Não-

Invasiva, destinada aos enfermeiros do Serviço de Urgência. 

 

PLANEAMENTO 

 

O planeamento consiste na terceira fase do projeto, foi elaborado um plano detalhado 

do projeto, englobando as várias vertentes: calendarização das atividades, meios e 

estratégias, recursos disponíveis, um cronograma, bem como os resultados 

esperados e indicadores de avaliação . 

 

EXECUÇÃO 

 

Considerámos, esta a fase a mais trabalhosa, no que concerne ao nosso projeto, no 

entanto também a de maior interesse e a mais prazerosa. Reforçando a ideia de 

Nogueira (2005), quanto maior o interesse, maior será o processo de pesquisa, 

experimentação, descoberta e consequentemente a potencialização das diversas 

competências.  

 

Atividades 
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Passamos de seguida a descrever as atividades que foram sendo realizadas ao longo 

do projeto, a fim de responder aos objetivos delineados inicialmente. 

 

1) Realização de pesquisa bibliográfica sobre a VNI. 

Começamos por realizar pesquisa bibliográfica acerca da temática em questão, o que 

nos possibilitou não só justificar a problemática como justificar as nossas escolhas, de 

acordo com os dados de evidência. 

Efetuámos atualização e aprofundamento de conhecimentos, para a melhoria da 

qualidade dos cuidados a prestar ao cliente submetido a VNI através de base de 

dados credíveis, nacionais e internacionais recentes, de acordo com os princípios da 

revisão sistemática da literatura. 

 

2) Elaboração de um dossiê temático sobre as intervenções de enfermagem ao 

cliente submetido a VNI. 

Toda a informação recolhida, foi compilada e foi elaborado um dossiê temático que foi 

colocado no serviço, nomeadamente na sala de observações, para que os 

profissionais do serviço o possam consultar quando necessário. 

 

3) Elaboração de uma norma de procedimento. 

A falta de Uniformização de intervenções de Enfermagem ao cliente submetido a 

Ventilação Não-Invasiva, fez com que emergisse esta norma de procedimento.  

De acordo com a OE (2007), a realização da norma de procedimento foi baseada em 

práticas recomendadas, em linhas orientadoras baseadas em resultados de estudos 

sistematizados, fontes científicas e na opinião de peritos reconhecidos, tornando os 

cuidados prestados mais seguros, visíveis e eficazes. Ou seja, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica, apoiada em estudos científicos, em guidelines internacionais e 

nacionais, com o mais elevado grau de evidência, bem como a validação por peritos 

na área da VNI. 

 

4) Pedido de Homologação pelo Conselho de Administração para implementar na 

Norma de procedimento. 
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Foi elaborada uma carta para o Conselho de Administração para pedir a homologação 

da norma de procedimento. Aguarda homologação.  

 

5) Eleição do espaço para acondicionar material e equipamento, necessário à 

VNI. 

Houve numa fase inicial reunião com a Enfª Chefe do SU e auscultação da equipa 

para estipular o espaço mais apropriado, e aceitamos sugestões sobre o local 

apropriado para acondicionar os materiais. Chegamos à conclusão que a Sala de 

observações, seria a melhor opção visto, que a maioria da VNI, se inica neste espaço. 

Tornou-se urgente encontrar um local para concentrar os recursos 

materiais/equipamentos, de fácil acesso aos enfermeiros, por forma a otimizar o 

tempo e que fosse fácil institui a VNI, de forma organizada e disponível.  

As máscaras foram organizadas e identificadas como pertencendo ao SU, houve a 

criação de uma folha própria para registo de limpeza/desinfeção das máscaras e uma 

check-list do material que deve conter os kits usados na VNI. 

A divulgação do espaço atribuído à VNI aconteceu durante as passagens de turno e 

via correio eletrónico. 

 

6) Realização da formação (enfermeiros). 

Foi realizada a formação no auditório do hospital como combinado com a Enfermeira 

responsável pela formação. Estavam presentes num total de 20 enfermeiros do SU. 

A divulgação do projeto perante os elementos da equipa de enfermagem assegura o 

conhecimento externo e a possibilidade de discutir estratégias adotadas na resolução 

de problemas. 

 

7) Criação de um Fluxograma de atuação. 

Foi criado um Fluxograma de atuação de rápido acesso aquando a necessidade de 

instituir a VNI (este também disponível junto à norma de procedimento que se 

encontra no dossiê temático na sala de observações). Este fluxograma foi distribuído 

durante a formação sobre a temática mencionada. 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação de um projeto deve integrar dois momentos, a avaliação intermédia que 

decorre em simultâneo com a execução do projeto e a avaliação final do mesmo, em 

que ocorre a avaliação do processo e produto do projeto . 

Este projeto foi sendo avaliado à medida da sua execução através das sugestões dos 

pares, bem como dos peritos, da Enfº orientadora de estágio A.C.G. e da professora 

Dr.ª E.M. 

Para avaliar algo, segundo Malpique, et al (1989), são necessários instrumentos de 

medida. As avaliações são momentos onde se questiona o trabalho desenvolvido. 

Deste modo, utilizámos os questionários, a avaliação da formação, a discussão da 

norma de procedimento com os pares, assim como com os peritos, com a enfermeira 

responsável do SU, enfermeira responsável da CCIH, entre outros, foram algumas 

formas de operacionalizar a avaliação. 

Uma das características da metodologia de projeto é precisamente o facto de a 

avaliação ser contínua e possibilitar deste modo a readequação de alguns aspetos. 

Como defende Nogueira (2005) a avaliação como processo dinâmico implicou a 

comparação dos objetivos delineados inicialmente com os objetivos atingidos, 

nomeando os indicadores de avaliação. 

Deste modo, após análise pormenorizada, da forma como foram desenvolvidas as 

atividades para cada objetivo específico definido, assim como cada um deles foi sendo 

atingido. Apraz-nos aferir que os mesmos, foram atingidos e todos eles foram 

pertinentes para o processo. 

Sendo assim, concluímos que o PIS com o tema: Intervenções de Enfermagem ao 

cliente submetido a VNI, foi um trabalho bastante compensador, que nos possibilitou 

desenvolver competências quer comuns, específicas e de mestre, cujos outcomes 

incidem na melhoria da qualidade e na segurança dos cuidados prestados. Sendo que 

a segurança e gestão do risco assumem extrema importância nos cuidados de 

Enfermagem . 

Este projeto constituiu uma mais-valia tanto para a equipa multidisciplinar, como para 

a instituição, uma vez que ambas, existem para atender aos problemas dos cidadãos, 

com cuidados de enfermagem de qualidade (Ordem dos Enfermeiros, 2002), indo de 

encontro com a missão, visão e valores da instituição que me permitiu a realização 

dos estágios. 
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Defendemos que este projeto não se prescreve ao período de estágio, é necessário 

que haja essa continuidade ao longo do tempo. Num futuro próximo pretendemos 

avaliar a continuidade deste projeto, com utilização de instrumentos de medida que 

nos dê outros critérios de avaliação, que até à data do término do projeto não nos foi 

possível realizar. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Enquanto futuros mestres ao realizarmos este artigo científico referente ao PIS 

estamos a divulgar o nosso projeto que trata uma problemática inerente não são aos 

serviços de urgência, como aos serviços de cuidados intermédios, unidades de 

cuidados intensivos, enfermarias, e que poderá ser um contributo para o 

desenvolvimento de novos projetos, em colaboração ou não e até potenciador de 

mudanças de políticas institucionais. 

Pretendemos divulgar e dar a conhecer à comunidade científica os resultados do 

trabalho realizado. Cruzando com o recomendado pela Ordem dos Enfermeiros 

(2006), que refere que todos os enfermeiros nas várias áreas de atuação tenham 

espirito investigador assim como pensamento crítico e adotem uma postura de 

aprendizagem ao longo da vida. 

Deste modo, segundo Fortin (1999) é necessário a divulgação do projeto e dos seus 

resultados, porque se não for realizado esta etapa, nenhuma profissão terá o seu 

contributo na investigação. Indo ao encontro com a OE (2006), quando defende que 

o conhecimento obtido através da investigação em enfermagem proporciona o 

desenvolvimento de uma prática baseada na evidência, melhorando a qualidade dos 

cuidados e otimizando os cuidados em saúde. 

 

Procedimentos éticos 

 

Aquando da realização do PIS foi sempre tido em conta os princípios éticos. 

Deste modo, a ética na investigação abrange todas as etapas do processo de 

investigação, enquanto preocupação com a qualidade ética dos procedimentos e com 

o respeito pelos princípios estabelecidos . 
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No sentido de corroborar a problemática do PIS era necessário proceder-se à 

aplicação de um questionário à equipa de enfermagem do SU da ULSLA. Para tal, 

procedemos a um pedido de autorização para a respetiva aplicação dos mesmos ao 

Conselho de Administração, e assim, foi cumprido mais uma diretriz, constituição e 

responsabilidade de revisão ética . Ou seja, foi enviado para o Conselho de 

Administração/Conselho de ética, para serem submetidos à revisão e aprovação. É 

necessário a aprovação da proposta para realizar a pesquisa antes de iniciar a sua 

execução. E assim se sucedeu, a autorização foi deferida. 

Com o objetivo de conhecer a opinião da equipa de enfermagem do SU da ULSLA e 

o tipo de formação que a mesma tinha em relação à temática da VNI, foi elaborado 

um questionário. De acordo com as Diretivas Éticas Internacionais para a Investigação 

Biomédica em Seres Humanos e a Convenção de Oviedo, foi elaborado um 

consentimento informado.  

Segundo Deodato (2008), o pesquisador deverá obter um consentimento informado 

do possível sujeito a ser pesquisado. Este consentimento tem que ser dado de forma 

livre e esclarecida. Posto isto, às pessoas em que incidiu o estudo foi-lhes dada 

previamente informação adequada quanto ao objetivo e à natureza do estudo, e 

informado que poderiam revogar livremente o seu consentimento. 

Deste modo, foi cumprido outra diretriz, que consiste em garantir salvaguardar a 

confidencialidade, na medida em que se estabeleceu salvaguardas seguras para a 

confidencialidade de dados de pesquisa . 

 

REFLEXÃO CRÍTICA 

 

Procuramos transmitir de forma clara, crítica/reflexiva as atividades que 

desenvolvemos durante os estágios que nos propusemos, e a forma como fomos 

agindo perante os desafios que se iam assomando. 

Este projeto proporcionou-nos um olhar diferente sobre os cuidados que eram 

prestados de uma forma muitas vezes rotineira, e muitas vezes pouco fundamentados. 

Porém, à medida que se ia desenrolando a pesquisa bibliográfica as nossas ações 

assim como, os nossos argumentos perante o debate com os pares, foram sendo 

suportadas em bases cientificas. 
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Essa pesquisa não teve apenas o objetivo de se circunscrever a nós como elementos 

ativos no projeto, mas também incutir naqueles que a rodeavam essa vontade, com o 

desejo último, a mudança de comportamentos, visando a qualidade dos cuidados 

fornecidos pelos profissionais, aumentando a segurança daqueles para quem 

direcionamos o nosso foco enquanto enfermeiros – o cliente/família (ser único e 

individual). 

O cruzamento da teoria com a prática enraizada na disciplina de enfermagem, a 

reflexão das competências adquiridas à luz de uma teoria de médio alcance, foi o seu 

fundamento norteador. A teoria revelou-se adequada, no sentido em que os seus 

pressupostos permitiram uma consideração fundamentada da prática de enfermagem 

em ambientes complexos, como aquele em que decorreram os estágios. 

Para que tudo isto se torne verdade e faça sentido, é necessário divulgar, publicar os 

estudos que sintetizem os resultados da pesquisa, é um passo para contribuir para a 

prática baseada na evidência. Para darmos relevo/visibilidade à nossa profissão é 

necessário fomentar a importância da investigação junto dos elementos novos, dos 

nossos pares, das chefias, assim como da própria instituição. 
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