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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA

Estimadas Enfermeiras e Estimados Enfermeiros

O ano de 2020, que agora finda, ficará para sem-
pre marcado em todos nós, por nos ter colocado 
numa luta desigual com um Vírus, o Sars-COV 2, 
aos níveis pessoal, familiar, profissional e institu-
cional. 

A vossa competência, dedicação, entrega e resi-
liência, evidenciou que, quando se trata de salvar 
vidas, ninguém regateia esforços e o céu é o limite.

Sabendo que a missão do CHUC é mais relevante e 
mais desafiante do que poderíamos esperar, gos-
taríamos de expressar o quão orgulhosos devem 
sentir-se, pelo percurso e pelos inexcedíveis con-
tributos dados no combate a esta pandemia.

Encararam o maior desafio das vossas vidas pro-
fissionais com esperança, sem nunca permitir que 
a angústia e medo superassem a confiança.

A disponibilidade demonstrada por cada um de 
vós ao longo do último ano deixou-me profunda-
mente sensibilizada e orgulhosa do maior grupo 
profissional do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC) e que tenho a honra e o privi-
légio de liderar. Estou-vos eternamente grata.

Os últimos meses de 2020, foram particularmente 
difíceis para os portugueses, tendo sido, por um 
lado um ano trágico para todos os que viram, di-
zimadas pela morte, as suas famílias, e por outro 
lado foi um ano marcado pela perda, precaridade 
de emprego e diminuição de rendimentos.

No entanto, o esforço encetado pelo Governo 
Português e Ministério da Saúde, permitiu que a 
vacinação seja hoje uma realidade em Portugal, e 
que o CHUC esteja a iniciar a vacinação aos seus 
profissionais na linha da frente, sendo mesmo um 
dos primeiros a fazê-lo no país, com a vacinação 
a decorrer nos próximos dias 27, 28, 29 e 30 de 
dezembro.

Acreditamos convictamente que a vacinação em 
massa nos permitirá renovar a esperança, reto-
mar a normalidade das nossas vidas, das nossas 
famílias e dos projetos adiados para os enfermei-
ros no CHUC.

Não vos podendo dar o abraço que todas e todos 
me merecem, mas imbuída de um enorme senti-
mento de esperança, não posso deixar de vos de-
sejar um Próspero Ano Novo com muita saúde e 
repleto de bem-estar, em ambiente de paz, sereni-
dade e na companhia dos que vos são mais queri-
dos, com a confiança necessária para enfrentar e 
superar as adversidades e renovar o compromisso 
de todas e todos com o CHUC, e deste, com todas 
as enfermeiras e todos os enfermeiros.

Neste fim de ano, reitero o apelo ao mais estrito 
respeito pelo cumprimento das regras de segu-
rança, a bem de todos os que cuidam, da vossa 
saúde e da saúde das vossas famílias.

Com muita estima e consideração.
Envio-vos à distância um forte abraço fraterno e 
solidário.

Áurea Andrade
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PRÁTICAS SEGURAS 
PARA  MOBILIZAÇÃO 
DE DOENTES

Enquadrado no eixo estratégico 3 (Melhoria da Se-
gurança dos Cuidados e dos Profissionais) da Dire-
ção dos Serviços de Enfermagem (DSE) foi  nomea-
do pela enfermeira Diretora (22/4/2019), o grupo 
de trabalho Práticas seguras para a mobilização 
de doentes, que conta com a participação dos en-
fermeiros: João Costa Gomes, José Januário, Victor 
Pereira, Paula Gonçalves, Paulo Simões, Graça Ca-
marneiro, Sandra Marisa, Carlos Margato e Emília 
Torres.

A finalidade deste grupo de trabalho passa por au-
mentar a segurança nos contextos laborais clínicos 
onde trabalham enfermeiros e assistentes opera-
cionais, diminuir o absentismo e reduzir os custos 
sociais e económicos relacionados com a incapaci-
dade para o trabalho.

Os enfermeiros e assistentes operacionais das áreas 
clínicas apresentam um elevado risco de desenvol-
ver lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho 
(LMELT). Estas “resultam da ação de fatores de risco 
profissionais como a repetitividade, a sobrecarga 
e/ou a postura adotada durante o trabalho.” (DGS, 
2008: 11). A sua prevalência é maior ao nível da re-
gião lombar, membros superiores, e pescoço. Do 
estudo realizado por Jerónimo (2013) a 120 enfer-
meiros, salienta-se a elevada prevalência de LMELT 
(85%), das quais (67,5%) da coluna lombar e (53,3%) 
da coluna cervical. No entanto, são evitáveis se os 
programas de prevenção, vigilância e de interven-
ção forem implementados.

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS

4

PREVENÇÃO DE LESÕES 
MÚSCULO ESQUELÉTICAS 

NOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE
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O envolvimento dos profissionais no processo de 
prevenção das LMELT pressupõe a informação e 
formação sobre os respetivos fatores de risco e 
sobre a história natural das lesões, incluindo a in-
fluência de fatores não profissionais na etiologia e/
ou agravamento dessas lesões. A importância da 
formação em saúde e segurança dos trabalhado-
res é de tal forma marcada que, a sua ausência, 
pode mesmo constituir mais um fator de risco de 
LMELT. A prevenção das LMELT passa pela existên-
cia de um conjunto de medidas preventivas que 
reduzam o risco (DGS, 2008), sendo fundamental 
a participação de todos os trabalhadores incluindo 
os órgãos da administração/gestão e as chefias, os 
chamados programas de ergonomia participativa. 
Tendo em conta as competências específicas do 
Enfermeiro Especialista de Reabilitação e relacio-
nando-as com a problemática em questão “a sua 
intervenção visa promover o diagnóstico precoce e 
ações preventivas de enfermagem de reabilitação, 
de forma a assegurar a manutenção das capacida-
des funcionais (…), prevenir complicações e evitar 
incapacidades. ” (Ordem dos Enfermeiros, 2010: 
1), entendeu-se que seria este grupo profissional o 
mais apto para acompanhar e dinamizar este pro-
jeto institucional nos Serviços.

O grupo de trabalho no ano 2019 reuniu-se men-
salmente para estudar a necessidade de  aquisição 
de equipamentos adaptativos para a movimenta-
ção de doentes, para criar uma política de proce-
dimentos sobre práticas seguras de mobilização 
de doentes e para definir princípios de formação 

contínua no domínio da mobilização de doentes 
e prevenção de lesões musculo-esqueléticas de 
enfermeiros e assistentes operacionais. Para o de-
senvolvimento deste trabalho contámos com a co-
laboração de todas as Unidades e Serviços do Cen-
tro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
na identificação dos produtos de apoio necessá-
rios, com  a colaboração do Serviço de Instalações 
e Equipamentos (SIE) para a proposta de aquisição 
dos equipamentos, com a colaboração da Esco-
la Superior de Enfermagem de Coimbra para a 
realização de filmes demosntrativos das técnicas 
descritas no manual de procedimentos elaborado 
para o efeito.

Concluindo o grupo de trabalho já fez o guia de 
treino e formação em práticas seguras para a mo-
bilização de doentes, o procedimento geral “técni-
cas para a mobilização segura de doentes nas uni-
dades clínicas”, a lista de equipamentos técnicos 
disponíveis e disponibilizar pela instituição para 
a mobilização de doentes e providenciou junto 
do Conselho de Administração (CA) autorização 
para a aquisição. As actividades do grupo foram 
suspensas pela DSE por motivos da pandemia, es-
tando planeadas ações para a concretização das 
ideias defínidas no projecto que passam pela sua 
divulgação aos enfermeiros gestores, definição de 
um Elo de ligação por Unidade/Serviço dos CHUC, 
formação e fornececimento de ferramentas de 
formação aos Elos para a replicação nas Unidades/
Serviços e estratégias de monitorização de resul-
tados.

TEXTO: Carlos Margato

FOTO: grupo de trabalho 
prátiCas seguras para Mobilização de doentes



PREVENÇÃO DE 
QUEDAS EM MEIO 
HOSPITALAR

A missão deste grupo de trabalho converge com 
a missão da enfermagem do CHUC assumindo a 
garantia da qualidade na identificação de Risco de 
Queda e na prestação de cuidados de enfermagem 
a cidadãos com Risco de Queda que recorrem ao 
CHUC, de forma personalizada e sistemática, de 
acordo com as suas necessidades e expetativas, 
promovendo a sua segurança e capacitação.

A prevenção de quedas integra a Estratégia Nacio-
nal para a Qualidade em Saúde, sendo expressa 
no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 
2015-2020 em que se prevê a existência de normas, 
a sua implementação e auditoria sistemática das 
práticas. 

As quedas representam um grave problema de 
saúde pública e têm um pesado impacto económi-
co nas famílias, na comunidade e na sociedade, já 
que podem originar estados de dependência, per-
da de autonomia, confusão, imobilização, depres-
são, conduzindo a restrições nas atividades de vida. 
O seu impacto financeiro nos sistemas de saúde, 
está a aumentar em todo o mundo.

“As quedas constituem um evento adverso fre-
quente nos hospitais e podem traduzir-se num au-
mento do tempo de internamento e do grau de de-
pendência do doente, culminando no aumento de 
morbilidade e até mortalidade com consequência 
económicas, psicológicas e sociais” (Almeida, Abreu 
e Mendes, 2010). 

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
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GRUPO DE QUEDAS
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A identificação precoce de fatores concorrentes 
para queda, a avaliação sistemática do risco de 
queda e a promoção da qualidade e segurança 
dos cuidados a utentes com risco de queda, pela 
capacitação de enfermeiros, dos utentes e dos 
prestadores de cuidados é promotora da diminui-
ção das quedas dos utentes.
 
As quedas são um fenómeno complexo e multi-
dimensional, dependente da interação de fatores 
específicos, quer intrínsecos (do utente) quer ex-
trínsecos (do ambiente). 

Uma das estratégias fundamentais para a preven-
ção da queda é a identificação do risco de queda 
e a implementação de um plano de prevenção de 
quedas individualizado, que responda às necessi-
dades do utente no ambiente hospitalar e no con-
texto domiciliário.

Identificar e analisar as causas de queda é relevan-
te para a tomada de decisão e a implementação 
de medidas que previnam a recorrência de queda.

A existência deste projeto, justifica-se, tal como 
referido no documento de nomeação do Grupo 
de Trabalho, “para desenvolver medidas que pro-
movam a qualidade e segurança dos cuidados, 
na área do foco de atenção “cair”, prevendo-se a 
execução de um plano de prevenção de quedas, 
que antevê um envolvimento e comprometimento 

efetivo de toda a equipa de enfermagem, e o incre-
mento na qualidade e na segurança dos cuidados 
prestados…”.
Este projeto foi iniciado pela atualização da Norma 
de “Prevenção de risco de quedas em meio hospi-
talar” nos contextos de adultos ou de pediatria do 
CHUC. Como estratégia de implementação da Nor-
ma vai ser solicitado o nome dos Elos de acordo 
com o perfil construído pelo grupo. Os Elos ao gru-
po, vão ser alvo de formação, serão responsáveis 
pela implementação da Norma de acordo com as 
orientações do grupo e colaboram nas avaliações 
das necessidades de melhoria do ambiente hos-
pitalar para a prevenção de quedas e nas audito-
rias à implementação de medidas de prevenção de 
queda.

Atendendo ao contexto de pandemia que vivemos 
foi criado mail institucional para facilitar a comuni-
cação dos Elos com o grupo.

A análise dos indicadores relativos ao foco queda 
e das auditorias realizadas referentes à implemen-
tação de medidas para prevenção de quedas se-
rão momentos de avaliação do projeto.

   TEXTO: natérCia sequeira, Margarida piMenta¸ 
natália Filipe, sandra reis



PREVENÇÃO DE 
ÚLCERAS POR
PRESSÃO

GPrevUP

Neste contexto, a Direção de Enfermagem do 
CHUC considerou pertinente nomear um grupo 
na área de prevenção de UP, dando continuidade 
ao trabalho já desenvolvido. Este grupo pretende 
desenvolver medidas e estratégias de prevenção e 
educação consentâneas com as melhores práticas 
e evidências, determinantes para a qualidade em 
saúde, no domínio da segurança da pessoa e do 
profissional. A missão é apoiar a tomada de deci-
são no cuidar de elevada qualidade e diferencia-
ção na prevenção da UP, o que contribui para a 
melhoria da qualidade de vida da pessoa e fami-
liares.

Face à situação pandémica que atravessamos, 
o grupo da “Prevenção de Úlceras por Pressão” 
(GPrevUP) viu condicionado o início dos trabalhos 
previstos, uma vez que todas as atividades de gru-
po foram suspensas. Neste contexto, os trabalhos 
foram iniciados em agosto de 2020, com o objeti-
vo de construir o projeto de atividades, particular-
mente no que diz respeito a metas e estratégias 
metodológicas a utilizar. 

Foram definidas áreas de intervenção prioritárias: 
 - Identificação pelos enfermeiros gestores dos ser-
viços de um elo dinamizador, que revele especial 
interesse por esta problemática, possua conheci-

mentos na área e especial capacidade de interven-
ção junto da equipa que integra, em consonância 
com o Descritor de funções e nomeação GPrevUP 
institucional; 
 - Realização do diagnóstico de situação quanto a 
recursos/necessidades existentes para a preven-
ção de UP nos serviços, por questionário; 
 - Revisão do manual de UP da instituição, com 
base nas guidelines atuais; 
 - Formação na área da prevenção das UP e na 
documentação do risco/aparecimento de UP, aos 
elos dinamizadores e replicação nas equipas. 

De acordo com as diretrizes institucionais, demos 
a conhecer o projeto através da intranet, defini-
mos o descritor de funções do Elo GPrevUP e cria-
mos uma base de dados para a sua caracterização. 
Está em desenvolvimento o projeto de atividades 
e a revisão do “Manual da qualidade – Prevenção 
de UP”. 

Sempre norteados pelo objetivo de melhorar a cul-
tura e os níveis de segurança dos cuidados pres-
tados, trabalharemos conjuntamente para o au-
mento da taxa de efetividade diagnóstica das UP e 
diminuição da taxa de incidência, de acordo com o 
Plano Estratégico do CHUC.

A integridade da pele é o reflexo da qualidade dos 
cuidados de enfermagem. As úlceras por pressão 
(UP) são um problema de saúde pública e a sua pre-
valência é um indicador pelo qual as instituições de 
saúde são avaliadas. À luz das últimas evidências a 
maioria das UP são evitáveis através de cuidados 
e utilização de dispositivos adequados, pelo que, é 
importante desenvolver estratégias de educação e 
prevenção. 

O ICN (2019), identifica UP como um foco de enfer-
magem, e caracteriza-a como sendo “dano, infla-
mação ou ferida da pele ou estruturas subjacentes 
como resultado da compressão tecidular e perfusão 
inadequada”. Desta forma, reconhece-a como uma 
área de atenção privilegiada dos enfermeiros, na 
medida em que é possível produzir ganhos em saú-
de a este nível que resultem das suas intervenções. 

A prevenção de UP é um desafio organizacional, 
pois requer uma abordagem interdisciplinar e adap-
tada ao risco específico de cada um, devendo cons-
tituir-se como o principal objetivo dos profissionais 
de saúde responsáveis pelo cuidado à pessoa, no-
meadamente aquelas que apresentam risco de as 
desenvolver (Despacho n.º 1400-A/2015, 2015).

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAISGRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
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TEXTO e FOTO: GPrevUP



AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS 
CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM 
HOSPITALARES

GRUPO AQCEH 2020

A DE, visando a qualidade através de uma filoso-
fia de melhoria contínua que preconiza a todos 
os níveis da organização, estabeleceu, numa fase 
inicial, o índice de qualidade de 75% como meta 
a atingir, tendo aumentado a exigência para 80%, 
após os resultados obtidos na terceira avaliação e 
para 90% após a quinta.

Determinou-se o intervalo de tempo que deveria 
ocorrer entre as avaliações, no sentido de propor-
cionar às equipas espaços temporais que possibi-
litassem a cimentação na introdução de medidas 
a adotar.

Em dois momentos distintos, identificaram-se ne-
cessidades de adequar a checklist à linguagem 
classificada e de se criar um Instrumento de Ava-
liação (IA) que acompanhasse a evolução do PCE 
e que facilitasse a colheita de informação no de-
correr do processo de auditoria. Com este intuito, 
efetuou-se uma tradução minuciosa dos critérios 
de avaliação do IA da DGS para linguagem classifi-
cada, elaborando-se uma checklist integradora do 
resumo mínimo de dados hospitalares, reveladora 
de mais valias significativas no processo de audi-
toria. 

Após devido planeamento e calendarização, con-
cretizaram-se cinco momentos de avaliação, per-
fazendo um total de 1270 processos de auditoria 
a uma média de 50 serviços com utentes elegíveis 
para o IA adotado. Efetuaram-se medições periódi-
cas de recolha de dados no período compreendido 
entre novembro de 2012 e julho de 2019, incidindo 
a média das avaliações numa amostra significativa 
de 51% da população, tendo-se atingido a totalida-
de de doentes com critérios de inclusão em 47% 
dos serviços avaliados.

Os resultados longitudinais obtidos evidenciam, 
uma evolução positiva entre as avaliações efetua-
das, obtendo-se ganhos significativos, elevando o 
índice de qualidade global em cerca de 10 pontos 

percentuais, situando-o nas últimas duas avalia-
ções num patamar excelente de 88%.

No desenvolvimento das etapas de avaliação são 
valorizados aspetos relacionados com a popula-
ção alvo e com os resultados globais por fase do 
PE, por necessidades contempladas e por índice 
de qualidade por serviço e institucional, permitin-
do estabelecer comparações entre as sucessivas 
colheita de dados. 

Estabeleceu-se um horizonte temporal para in-
trodução de medidas de melhoria, otimizando a 
informação fornecida, podendo aplicar os seus 
contributos no desenvolvimento de planos estra-
tégicos de formação em serviço, promovendo nas 
equipas uma intervenção mais reflexiva com enca-
minhamento para o desenvolvimento profissional, 
aferindo qualidade de serviços prestados. 

A Comissão para a AQCEH elabora anualmente um 
relatório de evolução de todo o processo com a 
análise dos resultados institucionais que envia ao 
CA. 

Enquanto enfermeiros, e promotores de mudança 
em saúde, é imperativo melhorar a qualidade dos 
cuidados e serviços, exercendo a profissão com 
base em conhecimento científico e empiricamen-
te validado, competências técnicas adequadas e 
atualizadas, reflexão crítica e sistemática sobre as 
práticas implementadas e trabalho de equipa coe-
so e consistente. Neste âmbito, o projeto institu-
cional AQCEH constitui-se como uma ferramenta 
útil na promoção destes processos.

TEXTO: Fernanda Morais

A promoção da Qualidade em saúde exige a aplica-
ção de uma metodologia científica envolvendo pro-
cessos desde a identificação das necessidades ao 
planeamento, execução, avaliação e consequentes 
melhorias contínuas, no sentido da adequação dos 
processos e satisfação dos utilizadores.

A necessidade de conhecer o nível de Qualidade 
de Cuidados e as oportunidades de melhoria vem 
constituindo uma preocupação estratégica priori-
tária das Direções de Enfermagem do CHUC, pelo 
que aderiram, desde 2012, à aplicação do Método 
de Avaliação da Qualidade dos Cuidados de Enfer-
magem Hospitalares (AQCEH), visando a Qualidade 
através de uma filosofia de melhoria contínua que 
preconiza a todos os níveis da organização.

Constituiu-se uma Comissão para a AQCEH a nível 
institucional, composta por 18 enfermeiros com 
formação especializada e papéis/funções específi-
cas.

Procedeu-se à elaboração de um plano de forma-
ção, dirigida à equipa de trabalho, numa diversida-
de temática adaptada e relevante para as neces-
sidades específicas do grupo. Selecionaram-se as 
unidades de internamento onde se poderia utilizar 
o método, conscientes de que se elevaria a qualida-
de de cuidados de saúde e se maximizariam medi-
das de bem-estar ao utente. 
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REORGANIZAR 
PARA 
ACREDITAR

O Projeto RPA, decorre do Plano Estratégico da En-
fermagem do CHUC 2017-2020, enquadrando-se no 
Eixo 2 - “Procura da Excelência dos Cuidados de En-
fermagem”.

Tem como objetivo promover a reorganização dos 
contextos da prática clínica de acordo com os re-
ferenciais de Acreditação: Idoneidade Formativa 
da Ordem dos Enfermeiros (OE), e o Modelo ACSA 
(Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), multi-
profissional, na linha orientadora da Direção Geral 
da Saúde.

Numa primeira abordagem optou-se por acompa-
nhar, primeiro, os serviços que se queriam candida-
tar para a Idoneidade Formativa.

O Grupo de Trabalho pretende desenvolver uma 
cultura de qualidade de cuidados, tendo em conta o 
contexto nas suas necessidades e expetativas. Assu-
me-se como facilitador deste processo, assessoran-
do as equipas de forma personalizada e contínua, 
capacitando-os com as ferramentas necessárias 
para uma melhor gestão e organização, de modo a 
assegurar as condições fundamentais para se can-
didatarem.

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
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Destacam-se como ações relevantes:
 • visitas de acompanhamento aos serviços; 
 • disponibilização aos serviços da documentação 
de suporte produzida pelo grupo (arquivo digital);
 • articulação com o Serviço de Formação, na iden-
tificação de áreas de formação prioritárias e na 
colaboração no programa formativo para dar res-
posta às exigências da OE; 
 • articulação com o Gabinete da Qualidade;
 • contacto com a Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra para que, juntamente com a Direção 
de Enfermagem, se concretize a abertura do Curso 
de Pós-Graduação em Supervisão Clínica;
 • articulação com a OE para o esclarecimento de 
dúvidas transversais;
 • articulação com o GAFID (Gabinete de Formação, 
Investigação e Desenvolvimento) da OE para ca-
lendarização das formações nas áreas de Sistemas 
de Informação em Enfermagem (SIE), Padrões de 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e Gestão 
do Risco (sendo que a do SIE já foi lecionada);

A percentagem de adesão ao projeto foi de 68% 
dos Enfermeiros Gestores do universo CHUC, o 
que corresponde a 70 serviços, dos quais apenas 
58 reuniam os requisitos mínimos para iniciar o 
processo de acompanhamento para a Acreditação 
pela OE.

Na 1ª Fase foram realizadas visitas a 54 serviços 
nos meses de maio, junho e julho de 2019, uma 
vez que, 4 serviços colocaram a construção do pro-
cesso de acreditação em suspenso. 

Na 2ª Fase, pelo mesmo motivo, o número de ser-
viços reduziu para 49, tendo estas visitas decorri-
do nos meses de outubro e novembro de 2019. 
Em dezembro do mesmo ano, 3 serviços encontra-
vam-se em fase de pré-candidatura. 

Nos meses que se seguiram, devido à Pandemia, 
os resultados esperados não foram os expectá-
veis. Ainda assim, em outubro de 2020, o CHUC 
encontra-se com 3 serviços em pré-candidatura, 
16 serviços em construção de candidatura e 1 ser-
viço com candidatura feita e a aguardar auditoria 
da OE. 

Terminamos o presente ano, com o envio de um 
segundo formulário dirigido aos enfermeiros Ges-
tores, para dar a oportunidade a novos serviços de 
se proporem a este processo, com o compromisso 
de assessoria por parte do grupo.

TEXTO e FOTO: reorganizar para aCreditar
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PROJECTO REORGANIZAR PARA 
ACREDITAR



VALORIZAÇÃO 
DAS 
PESSOAS
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No Plano de Enquadramento Estratégico da En-
fermagem do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC), o Eixo Estratégico 1 enquadra a 
área da Valorização das Pessoas nomeadamente 
das suas competências, das suas iniciativas e con-
tributos, reconhecendo-as como indivíduos e como 
uma equipa, potenciando a fidelização dos melho-
res profissionais.

Este facto evidencia o papel fulcral e fundamental 
dos mesmos no desenvolvimento da instituição, e 
tal como referido no plano, estas deverão ser reco-
nhecidas e valorizadas, porque agregam valores e 
representam o capital intelectual.

Assim, na gestão estratégica das pessoas, em par-
ticular de Enfermeiros e Assistentes Operacionais 
do CHUC, um dos grandes desafios que concorrem 
para atingir a missão da organização é, entre outros, 
gerir de forma equilibrada as expetativas da organi-
zação e dos seus colaboradores, da produtividade 
e da qualidade, adotando estratégias que possam 
favorecer o desempenho, quer individual, quer or-
ganizacional.

Assim, conceber percursos de formação institucio-
nal e em serviço para Enfermeiros e Assistentes 
Operacionais adequados aos contextos de traba-
lho e às suas especificidades, conforme o perfil de 
competências necessário, foi o desafio proposto 
aos dois grupos de trabalho, que separadamente 
estão a elaborar as diferentes abordagens.

Estes percursos e as abordagens realizadas estão 
ainda em fase de conclusão, tendo sido utilizadas 
diferentes estratégias de acordo com as óbvias di-
ferenças dos grupos profissionais visados.

Para os enfermeiros utilizou-se uma metodologia 
indutiva, suportada no enquadramento legal/nor-
mativo da profissão e em diferentes opiniões dos 
enfermeiros responsáveis da formação em serviço 
bem como gestores aos diferentes níveis, tendo 
sido assim possível identificar áreas a trabalhar, 
com a validação de diferentes intervenientes.

Para os Assistentes operacionais a metodologia 
seguida, além do suporte dos diferentes docu-

mentos que enquadram a atividade destes pro-
fissionais, foi feita a análise do desempenho nos 
diferentes e múltiplos contextos onde exercem as 
suas funções, e o respetivo perfil de competências, 
procurando sinergias por áreas, no sentido de pro-
por os documentos orientadores solicitados, para 
os processos de integração ao CHUC e formação 
continua dos Assistentes operacionais.

TEXTO: elisabete santos

FOTO: FreepiCk
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Quanto vale um vídeo nos dias hoje? Foi esta 
a pergunta que nos colocámos ao debater 
como fazer chegar as nossas mensagens 
profissionais a mais cidadãos e utentes. Ana-
lisando as tendências generalizadas de se le-
rem “apenas” os títulos das notícias, nomea-
damente das que se fazem acompanhar por 
imagem ou por curtos vídeos, começamos 
a explorar aplicações/ferramentas gratuitas 
para fazer vídeos com frases chave. 

Lançamos o primeiro, associado ao dia mun-
dial das doenças reumáticas, usando a apli-
cação CANVA. Alojámo-lo numa página de 
youtube, que criámos para o nosso serviço, 
e disseminámo-lo em algumas redes sociais. 
Em 2 dias, teve mil visualizações e 4 mil pes-
soas alcançadas em redes sociais. 

Usámos recursos e tempos limitados e conti-
nuamos a debater quantos recursos fará sen-
tido dedicar a esta forma de educação para a 
saúde. Consideramos que na sociedade atual, 
as instituições precisam urgentemente de 
profissionalizar os gabinetes de comunicação. 
O que acham vocês? 

MINUTO DE ENFERMAGEM
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SE UMA IMAGEM VALE 
MAIS DO QUE MIL 
PALAVRAS....

DIA MUNDIAL DOS 
CUIDADOS PALIATIVOS

Os Cuidados Paliativos Pediátricos constituem um 
direito humano básico para todas as crianças e jo-
vens portadores de doenças crónicas complexas e 
suas famílias. Estima-se que no mundo haja 21 mi-
lhões de crianças e, em Portugal, aproximadamente 
8 mil com necessidade de cuidados paliativos. Con-
tudo, menos de 1% tem acesso a eles. Assim sendo, 
é dever de todos lutar pela sua rápida e generaliza-
da implementação a nível nacional e internacional.

Na segunda sexta-feira do mês de outubro celebra-
-se o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos Pe-
diátricos. A International Children´s Palliative Care 
Network (ICPCN) lança todos os anos neste dia a 
campanha “Hats on for CPC”, que consiste em desa-
fiar as pessoas a usarem um chapéu pelos Cuidados 
Paliativos Pediátricos, como forma de sensibilização 
para esta causa.

Este ano o dia foi comemorado a 9 de outubro e, 
para assinalar a data, a Equipa Intra-hospitalar de 
Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos do 
CHUC levou a cabo mais uma iniciativa, realizando 
uma exposição com o mote “Viver em casa depois 
de viver no hospital” que incluiu os testemunhos de 
várias famílias e chapéus elaborados por crianças, 
famílias e profissionais.

MINUTO DE ENFERMAGEM
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DIA DA PREMATURIDADE

“Juntos pela prematuridade – Cuidando para o Futuro” foi 
o tema global do Dia Mundial da Prematuridade de 2020, 
celebrado a 17 de Novembro, doze anos depois de ter sido 
iniciado pela EFCNI (European Foundation for the Care of 
Newborns Infants) e organizações parceiras. Com esta efe-
méride, é esperada uma união de forças e iniciativas ca-
pazes de aumentar a consciencialização sobre os desafios 
de um nascimento prematuro. Em Coimbra, as Unidades 
de Neonatologia das Maternidades do CHUC pintaram a 
cidade com a cor roxa, lado a lado com tantos lugares do 
mundo. Entre diversas iniciativas, criaram e divulgaram um 
vídeo com fotografias nos contextos das duas unidades, 
acompanhadas de uma música original, que da página de 
Facebook do CHUC circulou por milhares de pessoas, sen-
do visualizado além-fronteiras (https://youtu.be/1schXQ-
THOrw). É imprescindível o apoio e envolvimento de todos 
(pais, profissionais de saúde, comunidade em geral, poder 
político, etc.) na capacitação das famílias nas unidades e 
fora delas, nos apoios terapêuticos, sociais, económicos e 
legais, de modo a todos ajudarmos a cumprir os “sonhos 
que estes seres pequeninos e suas famílias merecem ter e 
merecem concretizar”! “Sejamos a sua Voz” foi o apelo dei-
xado pelos profissionais que diariamente procuram cuidar 
do seu presente e futuro… 

TEXTO e FOTO: grupo dinaMizador do dia da preMaturidade

TEXTO: equipa de enFerMageM da 
Consulta externa de 

reuMatologia do ChuC

TEXTO: sara seabra e Filipa Freitas

FOTO: equipa intra-hospitalar de suporte eM 
Cuidados paliativos pediátriCos do ChuC
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INVESTIGAÇÃO NO 
SERVIÇO DE MEDICINA 
INTENSIVA, CHUC - POLO 
HUC 

No presente momento são vários os estudos de 
investigação que se encontram em processo de 
desenvolvimento, no Serviço de Medicina Inten-
siva (SMI), contudo a grande maioria ainda se 
encontra numa fase embrionária, de projeto. De 
seguida apresentamos os que já têm parecer fa-
vorável da comissão de ética do CHUC.
    
Um dos estudos é a tradução e adaptação trans-
cultural para a língua portuguesa, da escala de 
avaliação da capacidade funcional da pessoa em 
situação crítica, Chelsea Critical Care Physical As-
sessment (CPAx). Esta necessidade surgiu pela 
indisponibilidade de instrumentos padronizados 
e validados para Portugal, para avaliação da fun-
cionalidade da pessoa internada em Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI). A escolha da CPAx de-
veu-se ao facto de ser o único instrumento que 
permite a avaliação da função respiratória e da 
força de preensão manual (FPM), (Corner et al., 
2014).

A tradução e adaptação transcultural do CPAx se-
guiu as etapas propostas por Beaton et al. (2000, 
2002) e no presente momento encontra-se na 
fase de teste das propriedades clinimétricas que 
tem por finalidade avaliar a confiabilidade inter-
-examinador e a consistência interna.

O segundo estudo consiste no projeto de in-
vestigação intitulado “Qualidade na terapia de 
substituição renal aguda: uma estratégia de en-
fermagem para a monitorização do doente crí-

tico num Serviço de Medicina Intensiva”, que se 
encontra numa fase de análise de resultados e 
apuramento de primeiras conclusões. Este tema 
de investigação surge pelo interesse de justificar 
os modelos em uso, confrontando-os com aque-
las que se apontam como recomendações (para 
a prática clínica e para a investigação) das Mesas 
de Peritos das organizações responsáveis pelas 
bundles orientadoras na abordagem do doente 
crítico com lesão renal aguda. Essa abordagem 
leva à necessária operacionalização de indicado-
res de qualidade das intervenções dos enfermei-
ros, tanto autónomas como interdependentes. 
Com um trabalho criterioso no que respeita à 
monitorização da Pessoa em situação crítica com 
lesão renal aguda e submetida a terapia de subs-
tituição renal contínua, surge então a necessida-
de de saber onde nos encontramos e para onde 
queremos ir.

TEXTO: equipa de enFerMageM da uCi dos huC 
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VAMOS CONVERSAR - 
UCAERe-T 

A esquizofrenia implica-se como doença que 
prejudica o pensamento, a perceção, a intera-
ção e o funcionamento social.

As Atividades de Ocupação Terapêutica (AOT) 
promovem, previnem, habilitam e recuperam 
as habilidades sociais, os comportamentos 
verbais e não-verbais apropriados, tendo a 
evidência mostrado a pertinência, eficácia e 
os benefícios desta aprendizagem e treino.

A elaboração deste projeto baseia-se num 
estudo experimental de sujeito único, cuja 
principal finalidade é avaliar a eficácia do pro-
grama estruturado das AOTs em clientes com 
Esquizofrenia. O projeto de investigação é 
denominado: “Conversação e interação social 
para aprendizagem e treino de habilidades 
de conversação/comunicação: Vamos Con-
versar!”.

Este projeto de investigação foi elaborado em 
contexto de parceria científica, entre o CHUC, 
através da Unidade de Reabilitação: Unidade 
de Cuidados de Esquizofrenia Resistente ao 
Tratamento (UCAERe-T), tendo como respon-
sável do projeto o Enfº Gestor Joaquim Rodri-
gues e elaborado pelos Enfermeiros Especia-
listas de Saúde Mental e Psiquiatria, Cândida 
Canotilho (coordenadora do projeto), Delfim 
Sousa, Jorge Façanha, Ana Carvalho, Joaquim 
Ferreira e Glória Pereira e a ESENFC, com a 
colaboração dos docentes; Carlos Melo Dias, 

Amorim Rosa e Alberto Pinto (autorizado pela 
Senhora Enfermeira Diretora do CHUC, o pe-
dido de parceria a 02/10/2018).

TEXTO: Equipa de EnFerMageM UCAERe-T
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A Acreditação da Idoneidade Formativa (AIF) é o 
reconhecimento formal, pela Ordem dos Enfer-
meiros (OE), de que um determinado Contexto 
de Prática Clínica (CPC) reúne as condições ne-
cessárias para a prestação de cuidados seguros 
e que possuem um ambiente favorável para o 
desenvolvimento de processos de aprendizagem 
de qualidade, cumprindo um conjunto de requi-
sitos previstos no Referencial de Avaliação de 
Idoneidade Formativa (RAIF). Como sabemos, na 
profissão de enfermagem a qualidade dos cuida-
dos é oriunda de bons níveis de conhecimento e 
de desempenho, demonstrado pelas competên-
cias dos profissionais. Também a dinâmica e a 
cada vez maior complexidade dos CPC’s exigem-
-nos uma resposta adequada, tornando altamen-
te relevante a regulação da profissão e dos seus 
processos formativos.

Neste âmbito, a formação profissional contínua 
é crucial para a implementação, atualização e 
melhoria das competências dos enfermeiros. O 
desenvolvimento da componente prática dos 
processos formativos conducentes à atribuição 
de títulos pela OE, em especial o da atribuição do 
título de enfermeiro especialista, deve ser reali-
zado em CPC’s acreditados com Idoneidade For-
mativa.

Nesta medida, a Estrutura da Idoneidades (EI) da 
OE desenvolveu um sistema de qualidade, que 
possibilita reconhecer o valor dos profissionais 

de enfermagem e que estimula a participação 
das equipas na criação de uma dinâmica que 
conduza à excelência dos processos formativos. 
E foi nesta linha de pensamento, que em mar-
ço de 2019 iniciámos o percurso da candidatu-
ra para a AIF, com a manifestação de interesse 
para o desenvolvimento de um processo que 
culminasse com a submissão da candidatura na 
modalidade Padrão (segundo as finalidades dos 
processos formativos da Licenciatura em Enfer-
magem e duas áreas de especialidade: Enfer-
magem de Reabilitação e Enfermagem Médico-
-Cirúrgica). Esta modalidade define os requisitos 
mínimos obrigatórios necessários para a reali-
zação de processos formativos em Enfermagem 
organizados pela OE; o seu processo é baseado 
na implementação de um conjunto de requisitos 
que na sua dinâmica promovem essencialmente 
a qualidade e segurança dos cuidados de enfer-
magem e da aprendizagem.

A decisão de candidatura foi sustentada em acre-
ditarmos profundamente na equipa e na sua au-
tonomia de saber; na sua importância presente 
e futura; em ambicionarmos que o CPC seja re-
conhecido como um CPC de forte incremento da 
qualidade dos cuidados. Um CPC em que o de-
senvolvimento profissional e a produção de co-
nhecimento sejam uma missão de primeira linha 
e em que a qualidade dos cuidados e da forma-
ção seja igualmente uma preocupação central. 
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Na análise para a decisão, constatámos que 
tínhamos importantes vantagens que pode-
ríamos utilizar. Tínhamos o esforço deposita-
do na melhoria do desempenho na gestão da 
qualidade e na gestão dos recursos humanos; 
Tínhamos um forte sentido de resiliência e 
perseverança; Reconhecíamos a capacidade 
de trabalho da equipa e a sua ambição para 
o sucesso no percurso da AIF e estávamos 
convictos de que contribuiria indubitavelmen-
te para a construção de um forte espirito de 
coesão e para uma cultura ética e de melhoria 
contínua da qualidade. 

Depois da decisão, havia que trabalhar os 
processos para a pré-candidatura. Para um 
trabalho profícuo e proficiente, foi designado 
um grupo de três colegas, que tal uma task 
force, teve ao longo de todo o percurso de 
candidatura e em conjunto com o Enf Gestor 
da Unidade, a responsabilidade de agregação 
de toda a produção de documentação, de re-
visão de todos os procedimentos, de articula-
ção com a restante equipa e com os elos das 
áreas de responsabilidade essenciais neste 
processo de AIF. Para tal, também foram re-
definidas e formalizadas as nomeações dos 
elos para a Gestão do Risco, para o GCL-PPCI-
RA (agora UPCIRA), para os Sistemas de Infor-
mação em Enfermagem, para a Formação e 
para os Padrões de Qualidade e identificados 
dois enfermeiros especialistas por área de 
especialidade em candidatura (Enfermagem 
Médico-Cirúrgica e Enfermagem de Reabili-
tação), com perfil adequado para a área da 
Supervisão Clínica. Nesta fase, bem como ao 
longo de todo o percurso, a ajuda e acompa-
nhamento do Grupo de Trabalho do projeto 
institucional “Reorganizar para Acreditar”, foi 
fundamental.

Em 28 de julho de 2019 foi efetuado o registo 
do CPC Gastrenterologia B e no dia 3 de outu-
bro, fomos notificados da decisão de confir-
mação da pré-candidatura. Havia lugar a novo 
patamar de ação. E neste patamar de ação, 
tornava-se fundamental promover junto da 

equipa o enraizamento cultural destes atri-
butos para que contribuíssemos na alavan-
cagem do processo de melhoria da qualidade 
dos cuidados de enfermagem, garantindo a 
capacidade formativa e cimentando o reco-
nhecimento e valorização da Enfermagem do 
CPC. Não obstante as dificuldades e obstácu-
los que nos foram surgindo ao longo destes 
18 meses, a equipa soube manter o rumo, e 
de forma muito focada e profissional, conse-
guiu transformar dificuldades em desafios e 
constrangimentos em oportunidades. 

O primeiro desafio surgiu em setembro de 
2019, que no âmbito da reorganização do 
internamento, o Conselho de Administração 
(CA) deliberou a alteração da lotação do in-
ternamento dos Serviços de Gastrenterologia 
e Medicina Interna, afetando parte do inter-
namento do Serviço de Gastrenterologia B 
ao serviço de Medicina Interna – Unidade E, 
passando a coabitar no mesmo espaço de 
internamento a Gastrenterologia - Setor B, a 
Unidade de Cuidados Intensivos de Gastren-
terologia (UCIGE) e a Unidade E do Serviço de 
Medicina Interna.

Este cenário obrigou-nos a fomentar e a in-
tensificar os processos interdisciplinares de 
trabalho, onde os cuidados de enfermagem 
passaram a assumir uma função aglutinadora 
dos vários intervenientes e a socorrer-se ain-
da mais com outros tipos de saber. 

O percurso para a candidatura era iniciado em 
outubro de 2019 com a notificação da decisão 
de confirmação da pré-candidatura. Deste 
modo iniciámos a construção da candidatura, 
sendo que para construirmos uma candida-
tura, seja ela qual for, é essencial ter consis-
tência. Sem consistência não há resultados. E, 
quando os há, são limitados no tempo e não 
têm substância para os passos seguintes e aí 
perde-se o momento. São altos e baixos sem 
segurança o que invariavelmente nos pode 
conduzir à desistência.

“Testemunho de uma candidatura”



A chave dessa consistência assentou em 3 pila-
res:
 • Pensar porque fazemos o que fazemos – é 
um sentido de missão que nos inspira a dizer 
sim, a dizer não e a escolher colocar energia na-
quilo que fazia mais sentido. A missão deu-nos 
a direção.
 • Manter o foco a curto prazo – metas e ob-
jetivos mensuráveis foram essenciais para com-
preender se estávamos no percurso à velocida-
de certa.
 • Gerar sinergias – aumentar resultados com 
eficiência, procurando estratégias comuns a 
vários players da organização em prol do bem 
comum: a melhoria da qualidade dos cuidados.

Neste sentido, foi determinante potenciar a arti-
culação com vários serviços de apoio e de supor-
te à atividade, nomeadamente com os serviços 
farmacêuticos, com o serviço de instalações e 
equipamentos, com o serviço de saúde ocupa-
cional e com o serviço de aprovisionamento. 
Para tal contribuiu largamente uma política TQM 
assumida pelo CA com o objetivo de normativar 
circuitos e procedimentos para a melhoria contí-
nua dos serviços clínicos e não clínicos.

Foram estabelecidas metas, objetivos e estraté-
gias que respondessem aos requisitos do RAIF, 
que se constituem e se dividem nas várias di-
mensões avaliadas nos CPC, no sentido de pro-
mover ambientes favoráveis para o desenvolvi-
mento de processos formativos e potenciar os 
mais altos níveis de desempenho.

Para consubstanciar este dinamismo, promo-
vendo a melhoria contínua assim como a apli-
cação das melhores práticas, foi decidido rede-
senhar processos e operações, elaborar, rever e 
inventariar procedimentos e submetê-los a um 
upgrade de acordo com os circuitos e processos 
mais recentes e implementados na organização. 

Foram, elaborados protocolos de intervenção 
autónoma e de juízo clinico da enfermagem e 
protocolos de articulação interpares, em simul-
tâneo com múltiplos procedimentos específicos, 

instruções de trabalho e mapas de planeamento 
e controlo a vários níveis da gestão.

A intensidade depositada nos processos de tra-
balho só foi possível graças à disponibilidade da 
equipa para trabalhar os diferentes dispositivos/
standards previstos pela OE, para a Acreditação 
do Serviço à Idoneidade Formativa.

De facto, foi extremamente enriquecedor contar 
com o envolvimento, empenho e profissionalis-
mo da equipa para a procura de uma resposta 
adequada e útil em cuidados de enfermagem, 
onde este processo de acreditação desempe-
nhará um papel preponderante para o processo 
de construção de uma cultura de melhoria con-
tínua da qualidade.

Em 9 de março de 2020, e respeitando todos os 
prazos estipulados, foi submetida a candidatura 
AIF na sua modalidade Padrão segundo as finali-
dades dos processos formativos da Licenciatura 
em enfermagem e das áreas de especialidade 
de Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enferma-
gem de Reabilitação.

Entretanto, no dia 16 de março, fomos notifica-
dos pela Estrutura de Idoneidades (EI) da OE de 
que “…na sequência do surto da COVID-19 e com 
os constrangimentos daí resultantes para todos 
os intervenientes neste momento de contingên-
cia, os prazos do processo de AIF se encontram 
suspensos até que estejam novamente reunidas 
todas as condições para que o processo prossi-
ga com a devida normalidade”.

Ainda no contexto pandémico, o CPC voltou a 
sofrer uma reorganização do espaço de interna-
mento para dar resposta à atividade assistencial 
de grande procura tendo em conta o padrão de 
doentes internados. 

Apesar desta adversidade, não se perdeu o foco. 
Com enorme sentido de missão, a equipa cui-
dou dos doentes que a nós recorreram nesta 
fase de pandemia e manteve-se sempre convic-
ta de que o percurso iniciado em março de 2019 
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será uma enorme mais-valia na construção de 
um forte espirito de equipa e que incrementa-
rá indubitavelmente uma melhor gestão dos 
desenvolvimentos profissionais, para além de 
facilitar de forma significativa uma cultura de 
melhoria contínua da qualidade.

Em junho e em virtude da retoma progres-
siva da atividade, a EI questionou acerca da 
disponibilidade de retoma da candidatura do 
CPC no processo de AIF que se encontrava 
suspenso. Nesta sequência, informámos da 
disponibilidade para a retoma da candidatu-
ra, porque apesar das alterações implemen-
tadas nos processos assistenciais, a estrutu-
ra dos RH mantém-se inalterada, pelo que é 
nossa convicção estarmos em condições de 
retomarmos o processo de AIF entretanto 
suspenso.

Deste modo, a EI informou-nos de que o pra-
zo da candidatura do CPC que se encontrava 
suspenso seria retomado no dia 17 de Agosto 
de 2020 com a consequente apreciação.

No dia 3 de dezembro, fomos informados da 
aprovação da candidatura. Orgulhosos pelo 
percurso e conscientes da responsabilidade 
acrescida, aguardamos o consequente agen-
damento da Auditoria de verificação dos itens 
previstos no respetivo RAIF. Este agendamen-
to e por decisão da EI, encontra-se suspenso 
tendo em conta o estado atual da evolução 
pandémica.

Não obstante, o percurso da candidatura es-
tar na sua fase final, teremos que notificar a 
EI da alteração de designação do CPC, que a 
partir de 29 de outubro e de acordo com deli-
beração do CA, passou a ser Medicina Interna 
– Unidade E.

Uma última palavra para sublinhar que estes 
18 meses e muito em particular o ano de 2020 
ficarão marcados por uma sucessão de even-
tos e experiências únicos e dificilmente ima-
gináveis.

No futuro próximo, será fundamental gerir as 
expectativas e promover junto da equipa um 
ambiente favorável para que os mais reticen-
tes e resistentes à mudança possam identifi-
car as potencialidades e as possibilidades que 
todo este trabalho conseguirá colocar em evi-
dência e que contribuirá para a satisfação de 
doentes e profissionais, traduzindo-se numa 
forte marca para os Cuidados, Serviço e Insti-
tuição CHUC.

TEXTO: abel CavaCo



Ama-TE

Ao longo de mais de uma década Irina Pires, 
enfermeira e fotógrafa, tem realizado traba-
lhos fotográficos sendo a maioria Sessões 
Fotográficas Individuais. Durante a sessão 
o modelo fotográfico é alvo de várias trans-
formações de visual com recurso a make up, 
penteados e diferentes outfits. Este trabalho 
culmina com a edição de um vídeo com fo-
tografias selecionadas, muitas vezes exposto 
em redes sociais e alvo de críticas por amigos 
e família.

A experiência de ser fotografado, inicia-se 
desde o convite e prolonga-se até ao momen-
to em que a pessoa fotografada recebe fee-
dback, de quem visualiza o resultado final, é 
rica em sensações, sentimentos e mudança 
de atitude perante o corpo. De forma empí-
rica percecionamos que é transversal a de-
zenas de sessões realizadas, o aumento da 
autoconfiança, o à-vontade, a valorização pes-
soal da imagem e a satisfação pessoal. Desta 
forma, com base na discussão à luz de conhe-
cimentos específicos na área de Saúde Mental 
e Psiquiatria surge uma inquietação científica 
que remete para a imperiosidade em realizar 
um estudo sobre o tema de forma sistemática 
e com base científica.

Sendo um projeto institucional e com o su-
porte do Núcleo de Investigação em Enferma-
gem, dá-se início a um Trabalho de Investiga-
ção que pretende compreender o impacto da 
fotografia na auto-estima, perceção da ima-
gem corporal e satisfação pessoal, podendo 
revelar-se um contributo importante na pro-
moção e recuperação da Saúde Mental.

Surge assim o projeto “ama-TE: A envolvência 
da fotografia no desenvolvimento da auto-
-estima”

Neste contexto revelou-se pertinente, para 
celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental, a 
10 de outubro e assinalar o início do projeto, 
realizar uma exposição de trabalhos fotográ-
ficos, no Átrium do Pólo HUC e atualmente no 
Pavilhão 15, Pólo Sobral Cid, em que se mos-
tra uma fotografia do quotidiano e uma foto-
grafia de sessão fotográfica enriquecida com 
o testemunho pessoal de cada interveniente, 
sensibilizando assim para a importância desta 
dicotomia – fotografia e auto-estima.

TEXTO e FOTO: irnia pires e rita aMado

“ A ENVOLVÊNCIA DA FOTOGRAFIA
NO DESENVOLVIMENTO DA AUTO-ESTIMA”
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“TENHO ALGUM RECEIO DO QUE POSSA CÁ 
TER FICADO”: RELATOS DE PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE SOBRE COVID-19

A experiência vivida por profissionais do CHUC 
sobre “Cuidar em Pandemia” foi o tema central 
de mais um encontro “Partilhar Investigação”. 
No evento que decorreu no dia 14 de outubro, 
foram apresentados os resultados provisórios 
de um estudo qualitativo conduzido Núcleo de 
Investigação em Enfermagem (NIE) do CHUC, 
em parceria com a Unidade de Psicologia Clíni-
ca do CHUC e com a UICISA:E da ESEnfC. Para o 
estudo foram entrevistados (entre maio e julho) 
23 Enfermeiros, Médicos e Assistentes Opera-
cionais que cuidaram de pessoas infetadas ou 
que foram eles próprios foram infetados com a 
COVID-19. Da análise das entrevistas emergiram 
significados diversos, em torno de quatro temas 
centrais, apresentados pelo Enfermeiro Ricardo 
Ferreira: O “EU” (pessoa e profissional), “Os Ou-
tros” (doentes), “Os outros como Eu” (equipa de 
saúde) e, não menos importante, “Os meus” (fa-
mília). A experiência de cuidar num ambiente na 
incerteza e de mudança constante, no qual rei-
nava, ao início, o pânico, pouco depois seguido 
por um ambiente impregnado de “um silêncio 
de morte”, foram naturalmente geradores de 
intensas alterações emocionais. “Havia um cer-
to desespero de não se conseguir dar resposta”. 
Muitos profissionais foram medicados para a an-
siedade ou depressão, nomeadamente aqueles 
que se viram forçados a meses de isolamento em 
suas próprias casas, separados de todos, inclusi-
vamente da família.

Cuidar dos outros foi encarado como um de-
sígnio da profissão que escolheram, imbuídos 
de um forte espírito de equipa, que levou a que 
muitos se colocassem em risco para acautelar 

a proteção de colegas, cuja saúde era mais frá-
gil. Amenizar a solidão dos utentes foi um dos 
principais focos de atenção destes profissionais. 
Contudo, a máscara e toda a indumentária pro-
tetora tornava muito complicada a comunicação 
e o estabelecimento de uma relação empática e 
de ajuda. Muitas vezes “era preciso gritar” para 
que os utentes ouvissem, o que levava quer ao 
esgotamento dos profissionais quer à impossibi-
lidade de providenciar carinho por palavras. 

Abordada foi também a questão da falta inicial de 
recursos materiais, nomeadamente de proteção, 
que também afetou a prestação de cuidados, 
nomeadamente o número de interações com os 
utentes. Tornou-se também por demais eviden-
te a importância da liderança e da gestão neste 
âmbito. Ao invés, de forma muito negativa viveu-
-se a dificuldade em se ser testado, sobretudo ao 
início, e da forma como foi gerida a comunicação 
dos resultados, tendo sido imensamente valori-
zado o contacto individualizado, que só passou a 
ocorrer após reivindicação feita por alguns. 

O evento terminou com um debate sobre a for-
ma como o NIE pode apoiar a realização de es-
tudos e a sua publicação, com a partilha da ex-
periência dos Enfermeiros Marco China e Carina 
Teixeira, ambos do Serviço de Medicina Intensi-
va do Hospital Geral. Estes enfermeiros viveram 
na primeira pessoa a prestação de cuidados a 
doentes críticos COVID-19, estando a estudar a 
influência da intervenção do enfermeiro de rea-
bilitação nos outcomes destes doentes.

TEXTO: nie

Cuidar em Pandemia: ViVênCias de 
enfermeiros, médiCos e 
assistentes oPeraCionais dos 
CHUC



A Equipa de Enfermagem do Serviço de Interna-
mento de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico, 
CHUC, não quis deixar de assinalar o DIA MUN-
DIAL DA SAÚDE MENTAL, embora de forma mais 
contida devido à pandemia, dando visibilidade 
aos utentes e colaboradoras, os seus projetos 
em desenvolvimento no Serviço.

Os números da Academia Americana de Psiquia-
tria da Infância e da Adolescência e da OMS - Re-
gião Europeia, referem que uma em cada cinco 
crianças apresenta evidência de problemas de 
saúde mental. Em Portugal, sabemos que entre 
os 5 e os 14 anos, o maior peso da doença, na 
qualidade de vida, deve-se às perturbações men-
tais e comportamentais. 

Assim, torna-se imperioso desenvolver estra-
tégias e intervenções que promovam a saúde 
mental e/ou facilitem a expressão de emoções 
em contexto de internamento pedopsiquiátrico, 
ressalvando o momento de crise em que se en-
contram e prevenindo futuros reinternamentos. 

É neste sentido que surgem os projetos, visando 
contribuir para a rápida e máxima recuperação 
da saúde dos adolescentes com perturbação 

mental, levando os enfermeiros a um desafio 
constante pelo exercício profissional de excelên-
cia, tendo como objetivos:
 - Melhorar a qualidade de cuidados de enferma-
gem aos adolescentes com perturbação mental; 
 - Contribuir para a rápida e máxima recupera-
ção da saúde dos adolescentes com perturbação 
mental, favorecendo o autoconhecimento; a ex-
pressão cognitiva e emocional; a regulação emo-
cional; o bem-estar; as estratégias de coping e de 
resolução de problemas; a satisfação e o com-
promisso com a escola e a vida; e o ajustamento 
psicológico; 
 - Proporcionar aos adolescentes os recursos in-
ternos para lidar com os stressores negativos e 
ultrapassar desafios e dificuldades (bem-estar, 
apoio e orientação).
 - Dar resposta a diagnósticos de enfermagem 
como a aceitação do estado de saúde, a ges-
tão do regime terapêutico, ansiedade, tristeza, 
medo, entre outros.

A metodologia de implementação dos diferen-
tes projetos e programas é baseada num pla-
neamento semanal estruturado onde estes se 
desenvolvem, utilizando diferentes mediadores 
que permitem a expressão cognitiva e emocio-

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL
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nal dos adolescentes, sendo que através do 
seu objeto de arte/criação, permitem ao pro-
fissional de saúde aceder ao mundo interno 
do sujeito/criador (de forma individual e/ou 
em grupo) e à compreensão do seu comporta-
mento, para depois se diagnosticar e intervir 
da melhor forma. 

Salientamos:
 * Moviment’Arte, o movimento associado à 
música/ dança;
 * RelaxadaMente, diferentes técnicas de re-
laxamento;
 * Cuid’Arte, terapia pela arte; 
 * Culinária, cozinhar coletivo e contato senso-
rial com os alimentos; 
 * CineCuidar, sessões de cinema;
 * BiblioCuidar, terapia pela literatura;
 * ConheSER, pesquisas livres;
 * PsicoEducação, educação estruturada e se-
quencial; literacia em saúde; 
 * PedoParentalidade, em desenvolvimento - 
apoio aos pais.

Porque pretendemos a implementação de 
boas práticas em enfermagem, com conse-
quente fortalecimento da saúde global, ob-
tendo mais valor em Saúde optámos por uma 

estratégia de controlo das perturbações que 
deram origem ao internamento. Acreditamos 
que capacitando crianças, adolescentes, jo-
vens e famílias no que respeita à promoção e 
à proteção da saúde melhoramos a qualidade 
de vida de todos.
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Decorreu no dia 21 de outubro de 2020, no au-
ditório do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC) e Plataforma TEAMS, entre as 
15h e as 17h, com cerca de 70 participantes, o se-
gundo evento Nursing SHARE de 2020, subordi-
nado ao tema da atualidade: Enfermagem CHUC 
em tempos de pandemia: factos e desafios. Esta 
sessão, sob a forma de painel e comentadores, 
teve como objetivos desenvolver uma reflexão 
partilhada sobre experiências relevantes na res-
posta à pandemia, assim como desafios enfren-
tados na gestão estratégica e prática clínica no 
contexto do CHUC, e de outras instituições do 
SNS que assumiram destaque.

A moderação do evento foi realizada pelo Enfº 
Coordenador do projeto Nursing SHARE, João Fili-
pe Fernandes, com a participação da Enfª Direto-
ra do CHUC, Áurea Andrade. A primeira preleção 
foi da autoria das Enfªs Goreti Almeida e Elisabe-
te Santos: “Follow-up a Enfermeiros e Assistentes 
Operacionais do CHUC durante a pandemia” que 
destacaram as vivências dos profissionais que 
contraíram infeção por SARS-COV2 e a importân-
cia, neste contexto, da intervenção especializada 
de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 
Seguiu-se a apresentação: “A expressão da docu-
mentação nos doentes com COVID-19”, do Enfº 
Carlos Fernandes, que explanou uma análise dos 
diagnósticos de Enfermagem mais prevalentes 
e respetiva evolução diagnóstica, nos doentes 
codificados com Covid-19. A terceira preleção, 
ficou a cargo do Enfº Diretor do Hospital de Can-
tanhede (Arcebispo João Crisóstomo), Artur Car-
valhinho: “Gestão e manutenção de visitas dos 
doentes internados durante a Pandemia” testan-
do estratégias metodológicas, que permitiram 
manter visitas e contacto durante as diferentes 
fases de evolução da pandemia. Por último, a co-
municação: “Cuidados, dificuldades e estratégias 

no internamento do doente Covid-19”, da autoria 
das Enf.ªs Ana Cláudia Leão e Ana Isabel Ribeiro, 
do Serviço de Doenças Infeciosas – Internamen-
to, do Centro Hospitalar e Universitário de S. João 
no Porto, revelou-nos a evolução do planeamen-
to de cuidados e todas as dificuldades na respos-
ta eficiente à pandemia valorizando o trabalho 
em equipa.

No papel de comentador, o Dr. Alexandre Louren-
ço, Presidente da Associação Portuguesa de Ad-
ministradores Hospitalares, deu ênfase à forma 
salutar de acompanhamento aos profissionais 
e a prioridade deste cuidar. Enfatizou a impor-
tância de manter o sistema de informação ativo, 
na continuidade da codificação e transformação 
da informação em conhecimento. A Enfª Celínia 
Antunes, Gestora do Gabinete PPCIRA do CHUC, 
valorizou a grande capacidade de adaptação e de 
reinvenção de práticas, destacando que perante 
a imprevisibilidade, a capacidade de adequação 
das normas aos contextos na sua especificidade 
trará efeitos para o futuro, na visão da humani-
dade dos cuidados e no sentido de ultrapassar 
fragilidades anteriores. A Enfª Susete Coelho, do 
Serviço Cirurgia do Hospital Geral do CHUC, par-
tilhou o seu comentário enquanto participante 
ativa, cruzando a sua própria experiência na as-
sistência aos doentes com Covid-19, com as te-
máticas abordadas, salientando o conhecimento 
em construção sobre o desconhecido, e a parti-
lha interpares, o espírito de equipa, de união e de 
missão, apesar do medo e insegurança, o manter 
o cuidar humano e a acessibilidade da informa-
ção às famílias.

Os objetivos foram amplamente atingidos em 
prol de um bem comum: a saúde!

TEXTO e FOTO: nusing SHARE
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Decorreu no dia 4 de novembro de 2020 mais 
um momento de partilha de experiências, or-
ganizado pelo NERCHUC, através da platafor-
ma ZOOM e transmissão direta no Facebook.  
Teve a participação de dois palestrantes con-
vidados (Enfª. Maria Loureiro da CCT CHUC; 
Enfº. Fernando Simões do Serviço de Medici-
na Física e Reabilitação do CHUC). A Sra. Enfª 
Diretora do CHUC, Áurea Andrade, marcou 
também presença no evento, demonstrando 
mais uma vez o seu apoio a este tipo de inicia-
tiva. O objetivo primordial da sessão, era dar 
evidência a programas de promoção da saúde 
desenvolvidos pelos Enfermeiros de Reabilita-
ção. Assim, o Sr. Enfº. Fernando Simões abor-
dou o tema: Pessoa submetida a Artroplastia 
Total da Anca com Técnica SuperPath: o papel 
da Enfermagem de Reabilitação e os ganhos 
obtidos, evidenciando as vantagens deste 
avanço cirúrgico no tratamento da coxartrose, 
com redução significativa do tempo de reabili-
tação, com envolvimento do cuidador e acom-
panhamento através de visita domiciliária. A 
Enfª Maria Loureiro desenvolveu o tema:  En-
fermagem de Reabilitação em Transplantação 
Cardíaca, dando enfoque a um programa de 
Reabilitação cardíaca Fase I e Fase II, baseado 
no exercício físico, com continuidade para a 
Fase III, demonstrando excelentes resultados 
na melhoria da capacidade funcional e contro-

le de fatores de risco cardiovasculares na pes-
soa transplantada e cuidador, evidenciando 
a reinvenção do Enfermeiro de Reabilitação 
através de estratégias de Tele-reabilitação, 
que se revelam essenciais nesta linha de inter-
venção, e na realidade atual.

Durante a sessão, contámos com a partici-
pação direta de 36 Enfermeiros de Reabilita-
ção da comunidade NERCHUC na plataforma 
Zoom. Na página do Facebook assistiram 106 
pessoas em simultâneo, com 278 reações, co-
mentários e partilhas, gerando um alcance de 
4039 pessoas.

Mesmo no meio de uma pandemia, os Enfer-
meiros de Reabilitação continuam a promover 
ganhos em saúde para as pessoas, ajudando-
-as a atingir máximo potencial de se saúde, e a 
alcançar transições saúde/doença bem-suce-
didas. 

Próximos eventos NERCHUC: Seguindo a linha 
orientadora dos padrões de qualidade dos 
cuidados de Enfermagem de Reabilitação, no 
dia 27 de janeiro de 2021, está prevista mais 
uma sessão em formato webinar, subordina-
da ao tema: “Enfermagem de Reabilitação na 
Prevenção de Complicações”

TEXTO e FOTO: NERCHUC
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Em pleno Ano Internacional do Enfermeiro, ano 
de celebração do centenário de Florence Nigh-
tingale e ano da campanha Nursing Now, o No-
tícias de Enfermagem do CHUC (NEC) gostaria 
de reafirmar a saúde como um direito humano, 
direito esse estritamente ligado à importância 
dos profissionais de saúde, nomeadamente dos 
Enfermeiros em qualquer sistema de saúde. O 
contexto atual de pandemia por SARS-CoV-2 só o 
veio confirmar: os enfermeiros são capazes de se 
reinventar a todos os níveis de atuação!

Na perspetiva dos processos formativos, a en-
fermagem tem desenhado um percurso de cres-
cente trabalho e desenvolvimento científico, 
técnico e relacional. Porém, não se escondem 
ainda dificuldades à situação motivacional dos 
enfermeiros e a injustiças relativas ao reconhe-
cimento do valor do seu exercício. Não era assim 
já há setenta anos?! Veja-se na tónica de algumas 
revistas da época, como a Revista O Enfermei-
ro Português, percebido pela análise do acervo 
particular da distinta figura da enfermagem por-
tuguesa Alberto da Silva Mourão, que exerceu 
funções de Supervisor e Diretor de Enfermagem 
nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Pois, 
o NEC, embora com um desígnio distinto da ilus-
tre iniciativa de outrora, mantém o desejo de en-
foque naquelas que são as preocupações atuais 
da enfermagem e no que tem sido feito ao nível 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
para elevar a perspetiva da Enfermagem, en-
quanto disciplina e profissão.
E, hoje, há de facto uma certeza: de que favore-
cer esse caminho é preparar os Enfermeiros do 
Futuro! E quem são? São aqueles que, à seme-
lhança de outros cidadãos, viram as suas vidas e 
os seus projetos parar em tempos de pandemia. 
Mas são também aqueles que obtiveram, entre-
tanto, o encorajamento necessário e a abertura 
organizacional para os voltar a acolher e lhes fa-
cultar contextos supervisionados de transforma-
ção, transferência e aprendizagem em situação 
clínica real!

O CHUC tem na sua história um papel de Hospi-
tal-Escola em enfermagem que remonta a 1920, 
tendo naturalmente passado por períodos críti-
cos de revolução da saúde. Hoje, mantém no seu 
nome essa missão de hospital de ensino, partici-
pando nas atividades de formação e investigação 
em enfermagem e restantes profissões de saúde.

Considerando que o objetivo central da discipli-
na de enfermagem consiste em facilitar os pro-
cessos de transição da pessoa ou grupos através 
do Cuidar, a aprendizagem em contexto clínico é 
uma fonte mediadora de fatores de construção 
da identidade pessoal e profissional, de desen-
volvimento de competências psicossociais, clíni-
cas e ético-deontológicas. 

Movidos por este reconhecimento inequívoco, as 
instituições de ensino e os serviços de saúde, em 
articulação colaborativa e com o envolvimento 
das tutelas, têm procurado um conjunto de es-
tratégias para superar dificuldades contextuais, 
mantendo os processos formativos e garantindo 
cuidados seguros. 

Os estudantes de enfermagem, “os enfermeiros 
do futuro”, manifestam nos seus contextos clí-
nicos a felicidade de poderem dar seguimento 
ao seu ciclo formativo, procurando considerar o 
contexto de pandemia como uma oportunidade 
de aprendizagem e de construção adaptativa ao 
mundo vulnerável e à complexidade de fenóme-
nos a que se assiste.

Os supervisores clínicos (enfermeiros gestores 
e tutores) do CHUC que têm acompanhado “os 
enfermeiros do futuro”, em articulação com os 
docentes das Escolas de Enfermagem merecem 
o reconhecimento do seu relevante papel neste 
processo de ensino-aprendizagem! 
Em pleno mundo complexo e de mudanças per-
manentes, os enfermeiros têm-se dedicado e 
criado condições para a ocorrência de aprendi-
zagens clínicas, capazes de gerar a mobilização, 
integração e utilização do conhecimento disponí-
vel, que em muito ultrapassa os limites da técni-
ca e da ciência! 

A Enfermeira Ana Pombo - Enfermeira Gestora 
do Bloco Operatório do Hospital Pediátrico de 
Coimbra – assim o veio testemunhar, com trans-
parência no seu olhar, preocupado e sensível à 
transformação destes “enfermeiros do futuro”. 

COGITAR ENFERMAGEM
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ENFERMEIROS DO CHUC 
MANTÊM O SEU 
COMPROMISSO 
COM A FORMAÇÃO DE 
FUTUROS ENFERMEIROS

Numa eloquente reflexão com os estudantes 
aprofunda questões que vão além das capacida-
des diagnósticas, da compreensão e resolução de 
problemas complexos ou da realização de proce-
dimentos técnicos. No âmbito do Ensino Clínico 
em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria da 
ESEnfC, da responsabilidade da Professora Ana 
Perdigão, a enfermeira Ana Pombo reflete com 
os estudantes do Curso de Licenciatura em Enfer-
magem sobre “as pessoas que são”, “as pessoas 
de quem cuidam” e “os enfermeiros que dese-
jam ser”! Inspirados pela escrita do distinto autor 
Tolentino de Mendonça que a enfermeira Ana 
apresentou, os estudantes responderam pronta-
mente num ato de reflexão extraordinariamente 
interessante, nesta altura tão marcante da histó-
ria da humanidade… 
 “Como estudante de enfermagem e fu-
tura profissional de saúde, concordo que esta 
situação teve um grande impacto no meu percur-
so académico, não só a nível de destreza prática, 
como também a nível relacional…” (Estudante de 
Enfermagem - EE Bruna)
 “… apesar de ter noção da elevada impor-
tância e responsabilidade que essa atitude acar-
retava, queria ser útil, e foi por isso que fiquei tão 
contente por regressar a Ensino Clínico. (…) Tolen-
tino de Mendonça apresenta-nos três exemplos 
de histórias de amor, das tantas que existiram, e 
não foram escritas. São testemunhos em primei-
ra e terceira pessoas, daquilo que o Humanismo 
leva as pessoas a fazer (…) Em Enfermagem temos 
um conceito que vai muito para além do Huma-
nismo: a Humanitude. Conceito este que se aplica 
aos cuidados prestados ao doente, mas que se 
olharmos com atenção para o nosso quotidiano, 
está presente em muitos dos nossos atos, bem 
como os elementos que o integram.” (EE Mariana)
 “Mas temos de pensar além do óbvio, e 
perceber de que maneira, o facto de se ser um 
profissional indispensável ou de primeira linha 
afeta o estado psicológico.” (EE Cátia)
 “São alturas de desafios como esta que 
nos levam mais além, e que nos ensinam a ver 
para além do óbvio, transportando-nos por cami-
nhos e histórias nunca antes vividas, e que nunca 
pensámos vir a viver, permitindo-nos melhorar a 
nossa capacidade de adaptação à mudança, re-
lembrando as boas práticas para o exercício da 
profissão de enfermagem, e permitindo-nos uma 
compreensão e visão completamente diferentes 
dos utentes a necessitar de cuidados.” (EE Xavier)
 “A certeza de que todas as pessoas, por 
mais dispares que possam ser, são essenciais 
no mundo em que vivemos. Que não é o nosso 

modo de vida ou profissão que nos definem, que 
qualquer um tem o dom de diariamente mudar 
para melhorar a vida de alguém, que nem todos 
os dias são bons, mas há algo de bom em cada 
dia, que muitas vezes basta sorrir que alguém 
sorri de volta, e sem nos apercebermos podemos 
ter mudado a vida de alguém. E foi “só isso”, um 
simples sorriso.” (EE Joana)
 “… era tudo tão mais fácil se olhássemos 
para as pessoas e pensássemos na bagagem que 
cada um pode carregar, sendo esta fácil ou difícil. 
Pois, às vezes, julgamos as pessoas pela primei-
ra impressão e quando conhecemos e ficamos a 
saber a história de vida dessa pessoa, a sua baga-
gem, já mudamos completamente a forma como 
a olhamos. (EE Eduarda)
 “Ajudar o próximo ou pensar no outro 
é importante para podermos ser melhores pes-
soas, prevenindo a solidão, a exaustão e o can-
saço, tanto físico como psicológico, sendo esta 
pandemia a prova de que existem pessoas que 
pensam no outro e tomam decisões que as fazem 
levar aos seus próprios limites, mas também há 
alguns que são neutros e outros que só pensam 
neles próprios.” (EE Eduarda)
 “Tolentino de Mendonça citou, no seu 
discurso das Celebrações do 10 de junho, uma 
passagem d’Os Lusíadas, correspondente ao mo-
mento em que a frota de Vasco da Gama chegou 
à Índia, acrescentando que, não podemos deixar 
de prestar atenção à severa tempestade maríti-
ma ultrapassada pelos marinheiros, ou seja “à 
visão do sonho concretizado, não se chega sem 
atravessar uma dura experiência de crise”. Trans-
pondo esta passagem para os dias de hoje, pode-
mos dizer que, a pandemia do vírus SARS-CoV-2, 
é a dura experiência de crise, que esperamos que 
termine num sonho concretizado.” (EE Mariana)

A dedicação solidária dos supervisores clínicos e 
dos docentes à formação dos estudantes de en-
fermagem é plenamente recompensada quando 
percebemos o eco que esse esforço conjunto tem 
na construção das próximas gerações de enfer-
meiros.

Tolentino de Mendonça talvez terminasse para-
fraseando estes enfermeiros do futuro: «é impor-
tante sermos capazes de ver o lado positivo, de 
“olhar os lírios do campo e as aves do céu”…»
 

TEXTO: grupo NEC
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A Enfermeira Joana Fernandes (Gastroenterologia B) participou em outubro de 2020 na XIII 
Reunião de enfermagem em hematologia, promovida pela APEEGAST e pela APEF, na qual foi 

palestrante com o tema “Esteatose hepática não alcoólica - desafios em enfermagem”.

A Enfermeira Joana Sousa (Cardiologia B) foi preletora em abril de 2020 no webinar “A pessoa 
com Insuficiência Cardíaca na era Covid-19 - o que precisa saber?”, organizado pela AADIC com 
apoio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e em setembro de 2020 no webinar “Olhos que 
não vêm coração que não sente”, organizado pela Ordem dos Enfermeiros. Para além disso é 
revisora da revista indexada “Chronic Illness”, Sage Publications e terminou o doutoramento 
em Ciências de Enfermagem na Universidade Católica Portuguesa com defesa da tese “O 
Autocuidado em Pessoas com Insuficiência Cardíaca”. Apresentou ainda os seguintes 
pósteres: “Elderly heart failure patient’s self-care in a nursing heart failure clinic” e “Quality 
of life improvement in elderly heart failure patients engaged in a nursing consultation” em 
conjunto com Célia Costa, Lina Melo, Ana Fresco, Margarida Felício, Paula Dias, Hugo Neves 
e Jorge Canais, e “Safety patient circuit in a cardiology intensive care unit during the covid-19 
pandemic period” em conjunto com Paula Catarino, Maritza Ribeiro, Licínia Carvalheiro, 
Sílvia Paiva, Maurício Alves, Ana Lúcia Rosa, Óscar Ângela, Filomena Mendes e Jorge Canais, 

no European Geriatric Medicine Society Congress, no ano de 2020.

Os Enfermeiros Joana Oliveira e Silva, Jorge Letra, Lucinda Santos e Vanessa Madureira dos 
Anjos (Otorrinolaringologia) apresentaram no ano de 2020 o poster “A Tomada de Decisão 
Clínica em Enfermagem na capacitação do doente/cuidador informal para o autocuidado à 

ostomia respiratória”, no Congresso Nacional de Estomaterapia, organizado pela APECE.

As Enfermeiras Ana Paula Almeida, Maria João Alves, Liliana Ferraz, Patrícia Ferreira e 
Liliana Costa (Neonatologia A), do grupo Neonurturing, apresentaram em fevereiro de 2020, 
um poster  intitulado “Neonurturing: Impact  of the Developmental Care Program in The 
Neonatology A- Intensive Care Unit”, no The 3rd Annual Congress on Trauma-informed Care, 
Neuroprotective Care for Hospitalized Infant, Families and Clinicians, na Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa.

O Enfermeiro Ricardo Loureiro (Neurocirurgia B) apresentou em janeiro de 2020 uma 
comunicação livre intitulada “Eficácia de um plano de Reabilitação na melhoria da mobilidade, 
prevenção e diminuição do risco de queda em doentes com Parkinson: Revisão Sistemática 
da Literatura” no Congresso Reabilitar para a Vida que decorreu na Escola Superior de Saúde 

de Viseu.
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Os Enfermeiros Carlos Severino e José Carrão (Nefrologia), apresentaram em outubro de 2020 
o poster “Análise SWOT do impacto do modelo de Acreditação ACSA, na Segurança do doente 

Renal Crónico: Partilha de uma experiência” na 1.ª Edição Virtual do Encontro Renal.

O Enfermeiro Nuno Catela (Medicina Física e Reabilitação) foi coautor do poster “Innovative 
Devices in Physical Rehabilitation with Sensing Systems and Biofeedback: Inventions in 
Portugal” apresentado em maio de 2020 no Sigma theta tau international congresso. No 
2.º Congresso Internacional de Enfermagem no Trabalho, em junho de 2020, foi autor e 
coautor dos trabalhos apresentados: “Fatores preventivos e protectores de lesões músculo-
esqueléticos em enfermeiros: uma revisão integrativa da literatura” (com João Teixeira, 
Rafael Bernardes, Andreia Gonçalves), “Inclinação sagital do tronco no trabalho diário dos 
enfermeiros e dor lombar: uma revisão integrativa da literatura” (com Hugo Mendes e Rafael 
Bernardes) e “Situações predisponentes de lesões músculo-esqueléticas na prática clínica dos 
enfermeiros: revisão integrativa da literatura” (com João Teixeira, Rafael Bernardes e Andreia 
Gonçalves). Para além disso, apresentou em coautoria no Simpósio Internacional de História 
de Enfermagem em novembro de 2020 os trabalhos: “Reabilitação Cardíaca, Desenvolvimento 
do Papel do Enfermeiro de Reabilitação” (com Maria Loureiro, João Duarte, Bruno Delgado, 
Maria Martins, Ivo Lopes e André Novo), “Principais Marcos da História de Enfermagem em 
Portugal do séc. XII até ao séc. XIX” (com Maria Loureiro, Hugo Mendes e Rafael Bernardes) 
e “A Formação em Enfermagem de Reabilitação em Portugal entre 1963 e 2005” (com Rafael 

Bernardes e Paulo Pina Queirós).

A Enfermeira Rosário Martins (Cirurgia e Queimados Pediátricos) apresentou em fevereiro 
de 2020 a comunicação livre “Gestão de cuidados em estomaterapia pediátrica: partilha de 
experiência clínica em hospital internacional” que recebeu uma menção honrosa e o poster 
“Princípios e Critérios de seleção de dispositivos e acessórios em estomaterapia pediátrica” 

no Congresso Nacional de Estomaterapia, organizado pela APECE.

A enfermeira Tânia Morgado (Pedopsiquiatria) é autora do capítulo: “Saúde mental dos 
adolescentes: literacia em saúde, um recurso para promover saúde e prevenir doença mental” 
que integra o livro “50 Técnicas de literacia em saúde na prática. Um guia para a saúde – 
Volume II”, coordenado pelas professoras Cristina Vaz de Almeida, Katarinne Moraes e Virgínia 

Brasil e editado pela “Novas Edições Académicas” (Alemanha) em 2020.

As Enfermeiras Berta Augusto, Isabel Ribeiro e Liliana Escada (Neurologia A) são coautoras 
do projeto “Percursos na Esclerose Múltipla: olhar, pensar e agir na EM” com a construção de 
4 guias de aprendizagem, cartões para atividades, manual de utilização e dossier pedagógico 
para a educação terapêutica da pessoa com EM. Já com certificação internacional pela IOMSN.

A Enfermeira Berta Augusto (Neurologia A) integra a Equipa Coordenadora Regional do Centro 
da RNCCI.
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A Enfermeira Ana Lúcia Simões (Medicina A) apresentou em novembro de 2020 o poster 
premiado intitulado “Incidência de Úlceras por Pressão e Influência no tempo de Internamento” 

na Jornada Mundial para a Prevenção das Úlceras por Pressão, que decorreu em Coimbra.

A Enfermeira Isabel Ribeiro (Hospital de Dia de Neurologia) colabora anualmente com a 
Organização Internacional de Enfermeiros de Esclerose Múltipla (IOMSN), na validação de 
testes para atribuição da certificação internacional aos enfermeiros, na área da Enfermagem 

em Esclerose Múltipla.

As enfermeiras Andréa Marques, Liliana Ferraz, Márcia Santos, Maria Loureiro, Tânia Morgado 
e Telma Vidinha são membros do capítulo Phi Xi da Sigma Theta Tau International. O capítulo 

Phi Xi é acolhido pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

A Enfermeira Filomena Neto (Unidade de Patologia Dual) ocupa o cargo de Tesoureira 
na Associação Portuguesa de Patologia Dual e é Vice-Presidente da Direção da Deliciosas 

Diferenças - Cooperativa de Responsabilidade Limitada.

O Enfermeiro Marco China (Medicina Intensiva B) foi coautor com Helena Antunes, Lúcia 
Martins, Maria de Fátima Ferreira, Maria Fernanda Viseu e Maria Helena Pires do artigo 
“Cinesiterapia respiratória no doente crítico com covid-19: a intervenção do enfermeiro 
de reabilitação - estudo de caso”, publicado na Revista Portuguesa de Enfermagem de 

Reabilitação, vol. 3, suplemento 2, em novembro de 2020.

A Enfermeira Maria Loureiro (Cirurgia Cardiotorácica) foi coautora com João Duarte e Emília 
Sola do artigo “Programa de reabilitação cardíaca home-based da pessoa transplantada ao 
coração: relato de caso”, publicado na Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, 

vol. 3, suplemento 1, em outubro de 2020.

A Enfermeira Vanessa Madureira dos Anjos (Otorrinolaringologia) apresentou no ano de 2020 
o poster “O familiar cuidador da pessoa com ostomia respiratória”, no Congresso Nacional 

de Estomaterapia, organizado pela APECE.

A Enfermeira Maria Loureiro (Cirurgia Cardiotorácica) pertence à comissão técnica da Revista 
Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação.

O Enfermeiro Pedro Henriques (Medicina A) pertence aos órgãos sociais da APER (Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação) no cargo de Vogal da Direção para o triénio 

de 2020-2022.
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RECURSOS 
HUMANOS

Com a segunda vaga da pandemia, a 
área da Gestão de Pessoas foi nova-
mente colocada à prova no último se-
mestre de 2020. Mais uma vez o desa-
fio foi responder de uma forma ágil e 
fluida, mantendo, contudo, um dispo-
sitivo capaz de assegurar simultanea-
mente uma resposta eficaz a todas as 
situações não COVID. 

Foi necessário dotar os serviços com 
recursos humanos adequados em 
número e competências, situação 
que envolveu um amplo processo de 
mobilidade interna, bem como a con-
tratação de enfermeiros e assistentes 
operacionais.

O balanço dos RH entre julho e de-
zembro resume-se na contratação 
de 183 enfermeiros e 197 assistentes 
operacionais.

Mais uma vez a maioria das transfe-
rências e mobilizações foram deter-
minadas pela necessidade de respos-
ta aos doentes COVID, cujo dispositivo 
envolveu até agora a ativação de 4 
unidades para cuidados intensivos e 9 
para doentes estáveis, totalizando 37 
e 177 camas, respetivamente. 

No âmbito deste processo de cons-
tituição e redimensionamento das 
equipas, foram mobilizados até ao 
momento 328 Enfermeiros e 236 As-
sistentes Operacionais.

Contabilizando os profissionais das 
equipas originais, o reforço por mo-
bilidade de outros serviços e as ad-
missões, o dispositivo para resposta à 
doença SARS-COV2 totaliza atualmen-
te 732 enfermeiros e 420 Assistentes 
Operacionais.

A este esforço ainda cresce a instala-
ção de uma unidade de medicina in-
terna na ala poente da Ginecologia, 
no 9.º piso do polo HUC e o reforço 
de algumas equipas para minimizar o 
impacto de alguns surtos que foram 
ocorrendo.

Não obstante as dificuldades, à seme-
lhança da primeira vaga, foi possível 
organizar a resposta com a tempes-
tividade devida graças ao voluntaris-
mo, solidariedade e sentido de servi-
ço público de todos os enfermeiros e 
assistentes operacionais.

TEXTO: Manuela CoiMbra e Filipe MarCelino




