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A NÃO PERDER

A enorme quantidade de casos positivos em simultâneo, a
par das notícias dramáticas que nos chegavam de outros
países, por falta de capacidade de resposta de cuidados
de saúde, obrigou a repensar a organização hospitalar, em
que o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
(CHUC) não foi exceção.
Assim, o CHUC teve de se reinventar e elaborou um plano
de contingência, com a definição de ações concretas e objetivas antecipando as respostas às necessidades impostas
pela pandemia.
Criou-se um modelo de organização do internamento com
espaços diferenciados e recursos humanos dedicados exclusivamente a doentes COVID-19, em função dos doentes
e não dos serviços e especialidades.
A capacidade de resposta ao plano de contingência do
CHUC é atribuída ao facto de termos sido capazes de antecipar as necessidades e dificuldades, à forte mobilização
de todos os serviços de apoio e logística, ao trabalho intenso e articulado das equipas multidisciplinares e à motivação e empenho de todos os profissionais. Neste processo,
os enfermeiros tiveram particular destaque, pelo rigor na
definição de circuitos e na implementação das melhores
praticas, na formação intensiva dos profissionais e acompanhamento do seu desempenho em serviços COVID-19,
com especial destaque para a correta utilização do material de proteção individual e na preparação e capacitação
dos profissionais para lidarem com a doença.
Em junho de 2020, iniciou-se o processo de retoma da atividade assistencial normal no CHUC, fortemente afetada
pela pandemia.
Coincidentemente com a retoma, iniciou-se um novo ciclo
de governação do CHUC, com a nomeação do novo Conselho de Administração, em 25 de junho de 2020, podendo
assim dar continuidade aos projetos e áreas de trabalho,

inscritos no plano de enquadramento estratégico da enfermagem do CHUC, entretanto interrompidos pela pandemia.
Ao longo do mandato anterior procurámos valorizar o
contributo de todos os profissionais na nossa dependência hierárquica e funcional, motivando-os a prosseguir um
percurso de melhoria e de desenvolvimento contínuos
da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem,
numa ação convergente para a concretização dos objetivos
do CHUC e do SNS.
Promoveu-se uma filosofia de cuidados de enfermagem
centrada no cidadão, ancorada nos Enunciados Descritivos
dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem
da Ordem dos Enfermeiros e nos referenciais teóricos que
enformam a prática clínica.
Para este mandato, é nosso desígnio, manter um clima organizacional promotor do desenvolvimento pessoal e profissional, com base numa cultura organizacional assente
em princípios e valores de participação, trabalho de equipa, competência, qualidade, produtividade e melhoria contínua, visando o reforço do compromisso de todos os enfermeiros com o CHUC e deste com todos os enfermeiros.
Ancorados nestes pressupostos e conscientes do relevante contributo dos enfermeiros para a missão institucional,
pugnaremos para que a enfermagem do CHUC seja tida
como uma referência no âmbito nacional, reconhecida
pela excelência dos cuidados que presta, suportados por
uma filosofia de cuidar, um modelo próprio de gestão, formação e investigação, num ambiente promotor de satisfação e de desenvolvimento pessoal e profissional.
Assumimos a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem como um imperativo que decorre do
dever de contribuir para a melhoria da equidade no acesso
aos cuidados de saúde e da sua segurança e adequação.
Reiteramos o apelo ao mais estrito respeito pelo cumprimento das regras de proteção individual, a bem de todos
os que cuidamos, da nossa saúde e das nossas famílias.
Com muita estima e consideração.
Envio-vos à distância um forte abraço fraterno e solidário,
Áurea Andrade
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NER CHUC

NÚCLEO DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO DO CHUC

ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19
Partilha de experiências

D

ecorreu no dia 1 de julho de 2020, a 1ª sessão de partilha de experiências, no âmbito do
plano de atividades NER CHUC para 2020-2022,
através do ZOOM com transmissão direta no Facebook do NER CHUC.
Teve a participação direta da atual e da anterior Comissão Coordenadora do NER CHUC, das
Srªas Enfermeiras palestrantes convidadas (Enfª
Fernanda Viseu, SMI – HG; Enfª Sandra Reis do
Serviço Medicina F-HG), assim como da Sra Enfª
Diretora do CHUC, Aurea Andrade.

NURSING
SHARE
SABERES, HABILIDADES,
AÇÃO, RECONSTRUÇÃO
E EVOLUÇÃO

O

grupo de trabalho institucional Nursing SHARE,
está integrado no plano estratégico da direção
de enfermagem do CHUC, tendo surgido da necessidade de adotar medidas para a promoção, divulgação e partilha de experiências de boas práticas e
inovação, passíveis de serem replicáveis em vários
contextos da práticas e com tradução em ganhos
em saúde para o utente.
O primeiro encontro do ano de 2020, deste grupo,
recebeu no dia 19 de fevereiro 2020 cerca de 60 profissionais de saúde, na sua maioria enfermeiros. A
apresentação sob a forma de painel apresentou os
seguintes temas “ Acesso aos cuidados paliativos no
CHUC- 3 anos de evolução “ pelas enfermeiras Sara
Cunha e Teresa Neves; “ Atividade do serviço domiciliário e articulação com a equipa intrahospitalar de
cuidados paliativos” pelas enfermeiras Vitória Elvas
e Maria Gabriel Correia e o tema “ Cuidados paliativos em contexto comunitário “ pela enfermeira Ana
Margarida Oliveira. O painel teve como comentadores os enfermeiros Berta Augusto e Vítor Parola.

O objetivo era criar um espaço de partilha de experiências no âmbito do cuidar em enfermagem
de reabilitação em tempos Covid-19, permitindo
o paralelismo entre as orientações publicadas
com as dificuldades e constrangimentos sentidos
pelos EER no contexto da prática: em UCI e em
internamento.
Durante a apresentação, registaram-se cerca de
65-90 pessoas assistir em simultâneo e em direto, com 43 comentários. Posteriormente, obtive-

ram-se 1136 visualizações na integra, na página
oficial do Facebook do Nerchuc, gerando um alcance de 13 mil e 700 pessoas.
As intervenções evidenciaram o contributo da
Enfermagem de Reabilitação na promoção da
autonomia da pessoa com covid-19, atuando ao
nível da função ventilatória, motora e na gestão
da ansiedade, com prevenção de complicações e
importantes ganhos em saúde.
A complexidade do fenómeno que vivemos, exige uma reflexão atenta e um ajustamento dos
cuidados de enfermagem de reabilitação às
mudanças impostas, sendo a divulgação destes
resultados, uma mais-valia na procura da excelência do cuidar através da partilha do conhecimento e aprendizagem interpares.
Próximos eventos NER CHUC: Seguindo a linha
orientadora dos padrões de qualidade dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação, em setembro de 2020 será abordado o tema: “Promoção
da Saúde”
TEXTO: NER CHUC

A pertinência do tema geral “estrutura orgânico-funcional do CHUC” e as diferentes abordagens de cada
um dos intervenientes, enquadra cientificamente e
operacionaliza muita da informação veiculada e discutida na ordem do dia na comunicação social e poderá ser replicada em vários contextos da prática,
adequando os recursos às necessidades, traduzindo ganhos em saúde para o utente.
TEXTO E FOTO: NURSING SHARE
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a que chamámos “Investigação à roda(da)”, discorrer e debater sobre investigação, num espaço
emblemático da cidade como o Café Santa Cruz,
num tempo especial de convívio, faz-nos todo o
sentido para promover o primeiro objetivo.
No contexto da Pandemia COVID iniciámos um
programa de investigação transdisciplinar sobre
o seu impacto nos profissionais do CHUC com
quatro projetos (um de epidemiologia / realizado
com o SSOC e já enviado para publicação, um sobre o impacto na gestão de RHs, um do impacto
na saúde mental com a psicologia e psiquiatria e
um quarto sobre as vivências, gerido pelo NIE),
Fomos convidados e participámos num webinar
internacional da Fundação Index sobre a COVID,
no dia 2/7.

NIE

NÚCLEO
DE INVESTIGAÇÃO
EM ENFERMAGEM

O

Núcleo de Investigação em Enfermagem (NIE)
foi fundado em 2012 e reforçado no primeiro
mandato da Enf.ª Aurea Andrade. Sendo constituído
atualmente por 11 investigadores, tem no seu plano
de ação quatro objetivos:
1. Promover a investigação em enfermagem em
áreas prioritárias para o CHUC;
2. Realizar investigação em Enfermagem;
3. Otimizar as competências dos membros do
NIE;
4. Promover a translação do conhecimento / implementação da evidência.

Fizemos parte de uma candidatura multicêntrica
para ensaios clínicos de inventos com um consórcio Sueco-irlandês no âmbito da eliminação
de bolhas de ar nos sistemas de infusão e prevenção do arrancamento dos cateteres.
Estamos a concluir um estudo qualitativo sobre o
papel do prestador de cuidados, que depois nos
levará a outros 2 estudos: 1 sobre as razões das
fugas dos enfermeiros à promoção do papel do

prestador e outro sobre a identificação de todas
as áreas de necessidade dos doentes e requisitos
dos prestadores para lhes responder.
A parceria privilegiada com a Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem, da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (UICISA:E), fez com o NIE se tenha tornado um dos
núcleos de investigação UICISA:E.
Como consequência desta parceria, iniciámos
em janeiro de 2020 um projeto de implementação da evidência científica no âmbito das boas
práticas sobre a sonda nasogástrica, e em breve
se iniciará outro sobre a administração da medicação - quimioterapia. Sabemos que outros
se seguirão, sobretudo porque Iniciaremos em
Setembro um curso de implementação das evidências do Joanna Briggs Institute para quatro
membros do NIE, que permitirá a aquisição de
capacidade própria de implementação.
Isto para além da orientação de diversos estudos
em curso, num crescendo sustentado.
Fruto da sua atividade recente, o NIE viu publicada uma grande reportagem na revista Hospital
Público de Janeiro/Fevereiro 2020.
TEXTO E FOTOS:NIE

Todos eles são perseguidos de contínuo, logo todos
são para 2020. De qualquer modo, no primeiro semestre, destacam-se as atividades que visam sobretudo o primeiro e o último objetivos.
Em continuidade iremos realizar os “Encontros Partilhar a investigação” com carater Bimestral, o primeiro aconteceu em 29 de Janeiro, com formação
sobre “Pergunta de investigação, objetivos e hipóteses” pela Enf.ª Andréa Marques, e com a partilha
da Tese de doutoramento do Enf.º Ricardo Ferreira
sobre “Impacto de medidas reportadas pelo doente
na avaliação e gestão da artrite reumatoide”. A realização das próximas sessões encontra-se pendente
em função da pandemia de COVID-19.
Adiada, para retomar logo que possível, encontra-se uma atividade nova, as tertúlias de investigação
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a sua implementação, e com um envolvimento
significativo dos enfermeiros.
O planeamento e realização da sua implementação foi feito com orientação e apoio da SPMS,
através da realização de webinar, ao qual assistiram ente outros serviços do CHUC, os facilitadores do GASIDE. Foi nosso propósito, dar forma
às orientações recebidas, com continuidade de
contactos sempre que considerado útil.
A implementação do módulo de consulta de Enfermagem no CHUC foi feita em colaboração estreita com o Serviço de Gestão de Doentes, Serviço de Tecnologia e Sistemas de Informação, com
os quais estabelecemos uma relação de complementaridade que muito nos gratificou, e a quem
dirigimos o nosso muito obrigada.

GASIDE

GRUPO DE ASSESSORIA
AOS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E
DOCUMENTAÇÃO EM
ENFERMAGEM

A IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO
DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM
NO CHUC
Valorização do envolvimento
dos enfermeiros

A

evolução da tomada de decisão clínica em enfermagem existe em diferentes contextos, e está
expressa ao nível da documentação de cuidados,
durante a hospitalização e/ou no ambulatório.
Como sabemos, o SClínico integrava módulos que
permitiam a documentação em qualquer um dos
contextos, com continuidade de cuidados entre as
diferentes áreas em que a pessoa é assistida, e avaliação da evolução da sua condição clínica.
No entanto, no contexto de ambulatório, o módulo
de Consulta de enfermagem, não permitia a avaliação da produção a nível do SONHO, o que se revestia de algumas limitações. Assim, no dia 20 de julho
de 2020, foi realizado um rollout no SCLínico instalado no CHUC, o qual viabilizou a implementação do
módulo de Consulta de Enfermagem. De referir que
fomos o primeiro Centro Hospitalar do país a fazer
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A anteceder a implementação do módulo de
consulta de enfermagem, foram realizadas três
ações de formação de 3h cada, potencialmente
dirigidas a todos os enfermeiros que realizam
consultas nos seis Hospitais do CHUC. Estas foram assumidas por facilitadores do GASIDE e
contaram com um envolvimento significativo dos
enfermeiros, quer em número (à volta de 200),
quer na participação.
Toda a atividade já desenvolvida no CHUC no
âmbito do ambulatório viabilizou a criação de
110 consultas de enfermagem.

enfermeiros teve uma expressão muito além das
nossas expetativas, quer no número de telefonemas e e-mails recebidos, quer no teor das questões e dúvidas colocadas, as quais traduziam não
só aspetos operativos de utilização do módulo
de consulta de enfermagem, mas também qualidade na documentação da tomada de decisão
clínica em enfermagem.
A todos fazemos o nosso reconhecimento pela
forma como contribuíram para ultrapassar dúvidas que todos tínhamos na utilização de um
novo módulo de consulta, nomeadamente no
que aos agendamentos diz respeito. Somos também agradecidos às Assistentes Técnicas pela
resposta dada neste processo.
Desde o início de utilização deste módulo de consulta de enfermagem até ao dia 19 de setembro
foram realizadas no CHUC 21 050. Este valor,
em nada é comparável ao período homólogo de
2019.
A cultura que tem vindo a ser construída no CHUC
no que aos sistemas de informação eletrónicos
diz respeito, prediz que a implementação de estratégias de melhoria contínua continuarão a fazer parte da implementação deste processo.
Coordenadora do GASIDE,

Elisa Melo

A Direção de Enfermagem considerou como prioritárias para o GASIDE, após o reinício das suas
atividades, o acompanhamento de todas as consultas de enfermagem existentes, através não só
do contacto realizado por e-mail e telefone, mas
também de reunião com os Enfermeiros Gestores que têm consultas de enfermagem adstritas
à sua área de responsabilidade.
Estão também presentes nas reuniões, os enfermeiros que desenvolvem a sua atividade nessas
consultas, por forma expressar as suas dificuldades e serem envolvidos nas estratégias de melhoria a nível da tomada de decisão clínica nas
consultas em que trabalham.
Entendemos de referir que o envolvimento dos
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LITERACIA EM SAÚDE,
UM DESAFIO EMERGENTE:
CONTRIBUTOS PARA A MUDANÇA
DE COMPORTAMENTO
Projeto apresentado pelo grupo
institucional “Literacia para a
Segurança dos Cuidados de Saúde
de Enfermagem”

A

OMS (cit por DGS, 2019:3) define Literacia em
Saúde como “o grau em que os indivíduos têm a
capacidade de obter, processar e entender as informações básicas de saúde para utilizarem os serviços
e tomarem decisões adequadas de saúde”, sabendo-se que esta contribui não só para promoção da
saúde e prevenção da doença, mas também para a
eficácia e eficiência dos serviços de saúde.
Em Portugal, os estudos revelaram que existe um
elevado número de pessoas com baixos níveis de
literacia, particularmente os idosos, com doenças
crónicas, com baixos níveis de escolaridade e baixos
rendimentos (DGS, 2018). Assim, impõe-se aos Profissionais de Saúde e particularmente aos Enfermeiros o desenvolvimento de iniciativas promotoras do
empowerment dos cidadãos.

o Manual de Boas Práticas para Profissionais. A
frequência com que informam o cidadão sobre
os serviços de saúde e o seu envolvimento no
processo de aprendizagem e validação de materiais promotores da literacia revelou-se muito
baixa.
O plano de ação do grupo prevê o envolvimento
dos stakeholders da comunidade, particularmente o ACES Baixo Mondego, autarquias e escolas,
tendo sido definidas três áreas de intervenção
prioritárias: Utilização racional e adequada do
SNS, Gestão do Regime Terapêutico e Prevenção
de Úlceras por Pressão.
No referido plano está também contemplado um
ciclo de eventos formativos a realizar em dias comemorativos em saúde, do qual destacamos o
webinar comemorativo do Dia Mundial da Literacia em Saúde, sob o tema “Literacia em Saúde,
um desafio emergente contributos para a mudança de comportamento”, que decorreu no dia
7 de Setembro de 2020 no CHUC.
Este evento contou com a presença de vários
palestrantes de reconhecido mérito nesta área,

particularmente da Professora Cristina Vaz de
Almeida uma referência nacional neste âmbito,
que enquadrou o tema da literacia em saúde em
Portugal. Contou ainda com os preciosos contributos da Enfermeira Susana Ramos do CHLC,
especialista em segurança do doente e em patient advocacy, com a Enfermeira Tânia Morgado
do CHUC, cuja conferência se direcionou para o
tema “Literacia em Saúde Mental dos Adolescentes” e Enfermeira Patrícia Ribeiro da Unidade de
Saúde Arco Ribeirinho do Barreiro, que apresentou o Programa Idosos na Comunidade, designado “Viver + com saber: Literacia em Saúde” com o
objetivo principal de promover o envelhecimento
ativo e a cidadania em saúde da população. Por
fim o Dr. Duarte Brito, Médico de Saúde Pública e
especialista em design em saúde que com a sua
apresentação “O design também salva vidas – O
superpoder escondido da Literacia em Saúde”
evidenciou o impacto da comunicação visual e da
imagem na aquisição de conhecimentos.
Este evento contou com a participação de cerca
de 1000 pessoas, resultados que nos gratificaram e motivaram para a consecução dos objetivos propostos.

TEXTO: LITERACIA EM SAUDE

Com o objetivo de melhorar a qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde, promover a
adoção de comportamentos protetores da saúde e
prevenção e gestão da doença e assim contribuir
para uma utilização adequada do SNS, a Direção
de Enfermagem do CHUC nomeou o grupo institucional “Literacia para a Segurança dos Cuidados de
Saúde de Enfermagem”.
Este projeto iniciou com a avaliação da perceção
dos enfermeiros do CHUC e do ACES Baixo Mondego sobre a literacia em saúde através de um questionário, verificando-se que apesar da maioria dos
enfermeiros manifestarem interesse pela temática
desconhecem a Biblioteca de Literacia em Saúde e
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ENFERMEIRAS
DA MDM–CHUC
PARTICIPAM EM
CONCURSO DA OMS
“Cuidar do Amor para que a Vida Não Pare”

C

uidar do Amor para que a Vida Não Pare foi o lema escolhido pelas enfermeiras e enfermeiras especialistas
em Saúde Materna e Obstétrica da Maternidade Daniel de
Matos (MDM – CHUC) para acompanhar a fotografia inspiradoramente criada em fevereiro de 2020 para o Concurso da Organização Mundial de Saúde. A iniciativa surgiu após o apelo partilhado pela Enfermeira Diretora do
CHUC, Áurea Andrade, entre todos os enfermeiros e enfermeiros gestores, respondendo ao repto inicial lançado
por Diana Breda, co-fundadora do Capítulo Português da
Women in Global Health. A associação internacional pretendia candidatar-se ao primeiro festival cinematográfico
Saúde Para Todos, da OMS, na categoria de Enfermeiras e
Enfermeiras Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, mostrando o seu valor, força, diversidade e unidade na
promoção da Saúde.
A enfermeira Marília Cardoso, enfermeira gestora da Urgência e Medicina Materno Fetal da MDM refere que este
trabalho apenas foi possível com o envolvimento e entusiasmo da coordenadora das sessões práticas do curso de
preparação para o parto “Pais e Bebés”, das enfermeiras
da sua unidade e da Cirurgia e Puerpério, conjuntamente
com médicos, seguranças, assistentes operacionais, utentes internadas, um casal com o seu recém-nascido e, naturalmente, a fotógrafa Ana Rute e Bruno Couto.
FOTO:ANA RUTE FOTOGRAFIA
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ENFERMEIRA MÁRCIA
PESTANA SANTOS VENCE
PRÉMIO EUROPEU DE
EXCELÊNCIA 2020
Márcia Pestana-Santos, enfermeira há 15
anos, foi distinguida com o Prémio Europeu
de Excelência 2020 na Prática de Enfermagem,
atribuído em maio pela Sigma (Sociedade Honorífica de Enfermagem). Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, com
exercício no Bloco Operatório do Hospital Pediátrico de Coimbra-CHUC, a enfermeira Márcia foi distinguida no âmbito de uma avaliação
por nota curricular, no qual foram apreciados
aspetos como a compaixão e a atenção nos
cuidados prestados, a prática clínica baseada
na evidência científica e a promoção de planos de atendimento individualizados.
Para Márcia Pestana-Santos este reconhecimento internacional serve de motivação para
continuar a desenvolver um trabalho de melhoria contínua da qualidade dos cuidados
de enfermagem. Acrescenta ainda que este
tipo de reconhecimento traz responsabilidade tanto na prática clínica como para com os
seus pares.
Atualmente a desenvolver os seus estudos de
doutoramento, enfatiza a importância da necessidade de uma visão crescente de ligação
entre a teoria e a prática clínica. Desta forma,
traduzir-se-á em avanços para a profissão de
enfermagem, com ganhos para a saúde das
pessoas, instituições e Serviço Nacional de
Saúde
FOTO:JUSTNEWS
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CONSULTA DE
REUMATOLOGIA VENCE
CERTIFICAÇÃO DE NÍVEL
BRONZE
A consulta de fraturas de fragilidade recebeu
no passado mês Agosto, a certificação de nível bronze da International Osteoporosis Foundation.
Este é um reconhecimento do trabalho de
excelência desenvolvido pelos enfermeiros
(Ricardo Ferreira, Andréa Marques, Georgina Pimentel e Eduardo Santos, da esquerda para a direita na foto), em parceria com
a equipa médica do serviço de reumatologia
dos CHUC, que visa identificar e tratar doentes que sofreram uma fratura de baixo impacto da anca evitando novas ocorrências.
Como requisitos para a atribuição deste prémio é exigido um trabalho eficiente interdisciplinar coordenado pelo enfermeiro por forma a garantir que todos os doentes que têm
uma fratura da anca são tratados de acordo
com a melhor prática disponível. Constitui um
objetivo a médio prazo o alargamento desta
consulta a doentes com outras tipologias de
fratura de fragilidade.
TEXTO E FOTO: ANDRÉA MARQUES

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
SOBRE A ANSIEDADE
EM ADOLESCENTES
VENCE CONCURSO DE
ENFERMAGEM NO CHUC
As enfermeiras Tânia Morgado, Vera Lopes e Lúcia Sousa,
venceram o concurso de Investigação em Enfermagem do
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), com o
projeto de investigação sobre a ansiedade em adolescentes.
Com este projeto pretendem desenvolver e avaliar a viabilidade de uma intervenção psicoeducacional sobre a ansiedade, no âmbito dos cuidados de enfermagem prestados
aos adolescentes no serviço de Pedopsiquiatria, nomeadamente na área da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Constitui ainda objetivo capacitar os adolescentes
para o reconhecimento dos sinais e sintomas de ansiedade
e para a identificação das estratégias de gestão da ansiedade mais eficazes para cada um, promovendo a literacia em
saúde mental sobre a ansiedade dos adolescentes e a sua
aplicabilidade no dia-a-dia.
Para as investigadoras, vencer este concurso significa o reconhecimento institucional e a valorização da investigação
na prática clínica. Com este prémio, obtém-se a colaboração
e a orientação metodológica do Núcleo de Investigação de
Enfermagem (NIE) para o desenvolvimento do projeto de
investigação, havendo o compromisso institucional de ser
disponibilizado tempo exclusivo para a investigação.
TEXTO:TÂNIA MORGADO; FOTO:JUSTNEWS
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O MEU SERVIÇO

O MEU SERVIÇO

RECONHECIMENTO
DA EQUIPA DE ORTOPEDIA D
AO ENFº ABÍLIO SANTOS
“Somos gente que cuida de gente”
E alguma vez, ao longo do nosso ciclo vital,
precisámos e/ou precisaremos que cuidem
de nós.
Foi o que aconteceu quando eclodiu a tempestade Covid-19 na Ortopedia D, ficando a
equipa depauperada com a ausência simultânea de muitos profissionais e o receio e cansaço dos restantes.
Neste contexto pandémico pautado por grandes incertezas e elevada imprevisibilidade,
também nós, os cuidadores, precisámos de
ser cuidados…
Neste tempo difícil, inclusive de descrever, a
Equipa de Ortopedia D, teve o privilégio de
poder contar com o seu líder que, perante
tanta adversidade permaneceu e lutou ao
nosso lado, promovendo na equipa uma vontade indiscritível de continuar o exercício da
nossa missão, desenvolvendo movimentos de
solidariedade e de entreajuda difíceis de igualar de outra forma.
Não foi notícia, nem teve elogios públicos
mas, porque entendemos que os mesmos,
mais que merecidos, eram devidos, a equipa
construiu um pequeno texto onde resumiu
os principais motivos subjacentes ao nosso
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profundo agradecimento pela forma como no
exercício das suas funções, desenvolveu um
trabalho de bastidores, difícil, moroso e pouco visível por vezes, mas fundamental para o
nosso bem-estar assumindo na plenitude que
é “necessário cuidar de quem cuida, para que
quem cuida, cuide melhor”.
Estamos certos que este trabalho, fruto de
muito tempo de reflexão e planeamento, negociações e propostas bem sustentadas com
diversos setores e mesmo uma certa diplomacia de influência que carateriza os grandes
lideres, reflete a preocupação com todos nós,
nunca descurando os doentes que aqui permaneceram e os que se lhes seguiram, evidenciando uma visão global do ato de gerir
que o enobrece e o prestigia dando-nos conta, pelo exemplo, do caminho a percorrer.
Por último, e porque finalmente, estamos
todos bem, e juntos, chegou o momento de
lhe retribuir, ainda que com palavras, o nosso profundo agradecimento pelo cuidado que
teve com todos e dar-lhe conta do orgulho
que temos em ser o “Nosso Chefe”.
Obrigada Chefe,

As suas Equipas

6

EVENTOS PASSADOS

EVENTOS ANTERIORES

A comunicação, especialmente em
organizações de saúde, desempenha um papel fundamental para
proporcionar ambientes capazes
de promover a excelência clínica na
oferta de cuidados de saúde. Face à
natureza complexa destes contextos, o desafio da eficiência organizacional só se concretizará se houver
uma forte consciência do valor da
multiprofissionalidade e interdisciplinaridade na abordagem dos processos de trabalho e na sua gestão
aos diferentes níveis.

SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM

COMUNICAÇÃO E EFICIÊNCIA
ORGANIZACIONAL NO SNS

N

o dia 31/01/2020 decorreu no auditório principal
do pólo HUC o encontro sob o título “Comunicação e Eficiência Organizacional no Serviço Nacional
de Saúde”. Tratou-se uma iniciativa da Enfermeira
Diretora do CHUC e da sua equipa por olharem com
preocupação as questões da comunicação e eficiência organizacional no SNS, tendo sido um momento
interessante de reflexão, partilha e renovação do
conhecimento nestas áreas.
A reflexão e debate foram conduzidos por um grupo
de conferencistas e palestrantes de grande reputação, peritos nas áreas da comunicação, motivação
e eficiência organizacional, de entre académicos e
políticos, incluindo duas Deputadas da Assembleia
da República, que partilharam o seu conhecimento, as suas experiências e ideias, numa perspetiva
desafiadora sobre como podemos integrar práticas
promotoras de motivação e geradoras de maior e
eficiência organizacional.
Os temas debatidos foram:
- Comunicação e eficiência no SNS;
- Situação atual dos recursos humanos no SNS;
- Processos de trabalho e a sua gestão aos diferentes níveis;
- Natureza multiprofissional e interdisciplinar
dos processos de trabalho nas organizações de
saúde.
Foi assumido que o desempenho das organizações
de saúde, particularmente de um Centro Hospita18

lar como o CHUC, referência no SNS que se distingue, sobretudo, pela qualidade dos cuidados, e pela
competência e diferenciação técnico-científica dos
seus profissionais, requer um forte e intencional investimento na valorização do conhecimento científico dos seus profissionais.
Face aos longos percursos de qualificação dos profissionais de saúde, envolvendo um significativo
investimento público, cujo desempenho é determinante para que o SNS possa proporcionar aos cidadãos respostas de elevada diferenciação, a par da
missão de contribuírem para a formação de novas
gerações de profissionais de saúde, foi assumido
como de particular urgência, encontrar soluções
que promovam a fidelização ao SNS dos melhores e
mais qualificados.
Outra perspetiva em debate desenvolveu-se em torno da ideia de que as organizações de saúde, sendo
responsáveis pela gestão e melhoria contínua da
qualidade dos cuidados e dos serviços que prestam,
são igualmente responsáveis por garantir elevados
níveis de eficiência organizacional, pelo que deve
ser garantida a conjugação equilibrada destas duas
dimensões. A eficiência organizacional exige reflexão sobre os Processos Comunicacionais e Motivacionais, dado que a comunicação nas organizações
assume várias dimensões que envolvem interação,
transmissão, delegação, motivação, informação,
coordenação, persuasão ou a manifestação de partilha do poder entre colaboradores.

Quanto à motivação das pessoas, reconhecesse-se a existência de diferentes maneiras pelas quais as pessoas se motivam e que impactam na
qualidade da experiência vivida por
cada indivíduo. Citaram-se como
exemplo o sentido de pertença, a ética, a autonomia, o reconhecimento,
o relacionamento e o prazer.
Como factores extrínsecos que concorrem para a motivação dos profissionais, foi reconhecido a necessidade de investimento na qualificação
do acesso aos cuidados de saúde, na
melhoria das instalações e equipamentos do SNS.
Alguns dos desafios deixados sugeriram a adoção de práticas de gestão
que concorrem para reforçar a vinculação e o compromisso com o serviço público. Referidos como exemplo, o estabelecimento de objetivos,
contratualização e compromisso
com os profissionais, aposta em lideranças fortes e motivadas, avaliação
transparente e participada, e possibilidade de compensar o mérito, a
diferenciação e os resultados alcançados. A participação nas decisões,
incluindo na definição das políticas,
é igualmente importante.
O encontro constituiu um excelente
espaço de reflexão e debate sobre
as questões enunciadas, que suscitou o interesse dos vários grupos
profissionais participantes, e foi um
contributo para sublinhar a importância do SNS como referencial democrático, de justiça e fator de coesão social.

DIA INTERNACIONAL
DO ENFERMEIRO
No dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, celebrou-se o aniversário de Florence
Nightingale enaltecendo todos os enfermeiros,
que todos os dias se esforçam e trabalham para
proporcionarem cuidados de enfermagem com
qualidade a pessoas/ famílias e comunidades,
de forma a responderem com eficácia às suas
transições ao longo do ciclo vital.
O ano de 2020 foi designado pela Organização
Mundial de Saúde como o Ano Internacional dos
Enfermeiros, com o intuito de evidenciar o papel
vital que os enfermeiros desempenham na prestação de serviços de saúde.
De facto, era esperado um ano de celebração,
contudo com a declaração de pandemia por
SARS-Cov-2, o presente ano tem sido de superação, de reestruturação das respostas em saúde, onde o altruísmo e as capacidades ímpares
dos enfermeiros em responder assertivamente
têm sido o pilar fundamental do combate ao Covid-19.
A enfermeira Diretora do CHUC, cumprindo as
regras de distanciamento social em vigor, assinalou o Dia Internacional do Enfermeiro, com
uma pequena cerimónia onde foram distinguidos os senhores enfermeiros que completaram
35 anos a Cuidar e os senhores enfermeiros que
se aposentaram durante o ano de 2019 e até 31
de Março de 2020.
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RECURSOS HUMANOS

DIFUNDIR A ENFERMAGEM

A reconfiguração aludida envolveu uma reconfiguração muito significativa da estrutura assistencial instalada, cuja complexidade se viu agudizada face à ocorrência de alguns surtos da doença
com impacto nos profissionais, o que agravou a
redução do número de enfermeiros e assistentes
operacionais disponíveis.

MANUELA COIMBRA
ENFERMEIRA ADJUNTA PARA A ÁREA
DOS RECURSOS HUMANOS

A área da Gestão de Pessoas tem um papel fundamental no desenvolvimento e sobrevivência
de qualquer organização porque agregam valores e representam o capital intelectual, razão
pela qual devem ser reconhecidas e valorizadas.
A gestão estratégica das pessoas exige um esforço na busca do equilíbrio entre as expectativas
da organização e as dos colaboradores, por constituirem aspetos fundamentais que concorrem
para atingir a missão de qualquer organização.
Esta noção torna-se mais evidente quando uma
organização é confrontada com uma reconfiguração imprevista da sua missão, como seja a resposta a uma pandemia.
Neste contexto, o desafio major é manter a gestão da qualidade, fomentando o desempenho individual e organizacional através da motivação e
compromisso dos colaboradores, mantendo um
ambiente de trabalho onde se privilegie a segurança dos doentes e dos profissionais.
A resposta à pandemia implicou a criação e ativação de um dispositivo capaz de, simultaneamente, assegurar uma resposta específica para esta
patologia e responder a outras situações não
COVID, solução que determinou um considerável
aumento dos postos de trabalho e, consequentemente de recursos humanos necessários, agravado pelo absentismo associado à pandemia
- mais de 600 enfermeiros e cerca de 400 assistentes operacionais.
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Esta situação redundou num quadro de elevada complexidade para dotar os serviços com
os recursos humanos adequados em número e
competências, situação que envolveu um amplo
processo de mobilidade interna, bem como a
contratação de enfermeiros e assistentes operacionais.
O balanço dos RH no primeiro semestre 2020
resume-se na contratação de 109 enfermeiros
e 138 assistentes operacionais. Também saíram
do CHUC até ao final de junho 30 enfermeiros e
33 assistentes operacionais.
A maioria destas transferências e contratações
foi determinada pela resposta aos doentes COVID que, só por si, envolveu a mobilização de
350 enfermeiros e 245 assistentes operacionais,
oriundos de 49 equipas diferentes, e a contratação de 68 enfermeiros e 55 assistentes operacionais.
A gestão de um processo desta natureza e magnitude foi exequível até ao momento, graças ao
espírito de missão de todos os envolvidos, sublinhando-se a inexcedível disponibilidade dos
enfermeiros e assistentes operacionais mobilizados e ao reconhecido empenho dos enfermeiros
gestores e outros responsáveis de equipas.
Os dados da pandemia que se nos apresentam
nestes primeiros dias de setembro parecem evidenciar o início de uma segunda onda que, a confirmar-se, irá de novo exigir de nós, profissionais
de saúde, a mesma disponibilidade, empenho e
ainda mais resiliência.
Estamos certos de que coletivamente iremos superar os desafios, pois é nas adversidades que se
revela o que há de melhor em cada um de nós.
A enfermeira adjunta para a área dos recursos
humanos,
Manuela Coimbra

DIFUNDIR A ENFERMAGEM
As Enfermeiras Sara Seabra e Filipa Freitas (Pediatria Médica) têm colaborado com a
IPSS Attitude de Lisboa, como membros do Conselho Técnico-Científico.
A Enfermeira Maria Loureiro (Cirurgia Cardiotorácica) foi coautora do livro
“Reabilitação Cardíaca: Evidência e fundamentos para a prática”,
publicado em abril de 2020.
As Enfermeiras Filipa Homem e Ana Caetano (Cardiologia) fazem parte dos órgãos
sociais da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Delegação Centro, ocupando os
cargos de tesoureira e vogal, respetivamente.
Os Enfermeiros Rui Santos (Hematologia B), João Gaspar (Ortopedia A) e Andréa
Marques (Reumatologia) fazem parte dos órgãos sociais para o triénio 2019-2021
da AEPOT (Associação de Enfermeiros Portugueses de Ortopedia e Traumatologia),
ocupando os cargos de secretário-geral, tesoureiro e secretária da mesa da
assembleia geral, respetivamente.
As Enfermeiras Liliana Ferraz, Liliana Costa, Paula Almeida, Patrícia Ferreira
e Maria João Alves (Neonatologia A – UCI) apresentaram a comunicação oral
“NEONURTURING: que melhoria para a qualidade dos cuidados centrados no
desenvolvimento do recém-nascido prematuro?” na STTI 5th Biennial European
Conference “Nursing’s Innovation,influence and impact on global health: looking back
and moving forward”, realizada em Coimbra.
Os Enfermeiros Maria Loureiro, João Duarte e Emília Sola (Cirurgia Cardiotorácica)
apresentaram o e-Poster “Cardiac Rehabilitation Interventions in Caregivers of a
patient with cardiac disease: Scoping Review Protocol”, no I Seminário de Investigação
da UI&D da ESECVP - Alto Tâmega “Investigação orientada: desafios na produção e
divulgação do conhecimento”, na Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha
Portuguesa - Alto Tâmega, tendo obtido o 2.º prémio.
As Enfermeiras Patrícia Marques e Tânia Morgado (Pedopsiquiatria) juntamente com
o Interno de Pedopsiquiatria Carlos Gonçalves, participaram com a apresentação
e discussão do tema “Adolescência e ansiedade: dos aspetos desenvolvimentais à
psicopatologia” no dia 12 de fevereiro de 2020, na Tertúlia @calma@mente dedicada
à temática da “Ansiedade associada a momentos de avaliação em adolescentes”,
organizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade da Anadia. No mesmo evento
a enfermeira Tânia Morgado apresentou o tema “Literacia em saúde mental sobre a
ansiedade dos adolescentes em contexto escolar.
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