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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA
A taxa de cobertura de vacinação de 85% da popula-
ção portuguesa abre a possibilidade de renovar a es-
perança, retomar a normalidade das nossas vidas, das 
nossas famílias e os projetos adiados para e com os 
enfermeiros no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC).
O controlo da Pandemia COVID 19 permite-nos dar 
continuidade aos projetos e áreas de trabalho inscritos 
no plano de enquadramento estratégico da enferma-
gem do CHUC, entretanto interrompidos. 
Desta forma pretendemos continuar a valorizar o con-
tributo de todos os profissionais, motivando-os a pros-
seguir um percurso de melhoria e de desenvolvimento 
contínuos da qualidade e segurança dos cuidados de 
enfermagem/saúde, numa ação convergente para a 
concretização dos objetivos do CHUC e do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS).
Analisando o percurso efetuado nos últimos anos, 
emerge de forma contundente que é cada vez mais 
importante e necessário, estimular os enfermeiros a 
evidenciar as suas experiências de prática clínica e de 
melhoria contínua dos cuidados.
Imbuída deste espírito, queremos nesta edição do No-
ticias de Enfermagem do CHUC, dar destaque à retoma 
da atividade e do trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido por quatro grupos de trabalho Institucionais.
Neste mês de setembro, celebramos algumas efeméri-
des muito importantes, onde o CHUC se associou, com 
particular envolvimento dos enfermeiros.
Comemorámos a 8 de setembro o Dia Internacional da 
Literacia em Saúde, com a realização do evento cien-
tífico, Literacia em Saúde um Desafio Emergente – A 
Centralidade no Cidadão. Neste evento evidenciou-se 
o contributo da Literacia em Saúde para a promoção 
da saúde e prevenção da doença, bem como, para a 
eficácia e eficiência dos serviços de saúde e que baixos 
níveis de Literacia em Saúde estão relacionados com 
um maior número de internamentos e uma utilização 
mais frequente dos serviços de urgência.
Na comemoração deste Dia Internacional da Literacia 
em Saúde foi lançado um E-Book intitulado “O poder e a 
dimensão do cuidador informal no sistema de saúde”, 
constituindo-se como um aporte de conhecimento na 

área.
A 15 de setembro, comemorou-se o dia SNS. Uma es-
pecial saudação ao SNS pelo seu 42.º aniversário e a 
todos os que contribuíram para a sua criação, imple-
mentação e desenvolvimento, nomeadamente aos en-
fermeiros que, ao longo das últimas quatro décadas, 
têm edificado este bem maior para os portugueses e 
para Portugal. 
Com o objetivo de consciencializar os prestadores e uti-
lizadores dos cuidados de saúde, para a importância 
da adoção de um conjunto de intervenções que visam 
a promoção da segurança do doente, e deste modo a 
qualidade dos cuidados de saúde, assinalámos tam-
bém de forma muito especial o Dia Mundial da Segu-
rança do Doente, a 17 de setembro.
Este ano a OMS, para a comemoração deste dia, pro-
pôs o tema “Cuidados de Saúde Seguros da Mãe e do 
Recém-nascido” à qual o CHUC se associou, assinalan-
do-o de forma muito especial com a divulgação de um 
filme, com mensagens de profissionais dos serviços de 
Obstetrícia e Neonatalogia e a divulgação do Plano de 
Parto. 
Todos reconhecemos que em diversas situações já 
envolvemos os doentes na sua própria segurança, em 
áreas como a prevenção da infeção, das úlceras, das 
quedas, faltando agora fazê-lo de uma forma mais re-
gular, sistematizada e abrangente.
Assim, devemos envolver o doente na capacitação da 
sua própria segurança nas áreas supracitadas e em 
outras, como a utilização segura do medicamento, a 
segurança da informação, a garantia da privacidade e 
da confidencialidade, promovendo uma verdadeira cul-
tura de segurança. 
O doente deve, efetivamente, ser nosso parceiro na ga-
rantia da sua própria segurança, e isso só será possível 
se estiver devidamente informado e capacitado.
Por último, é muito importante lembrar que a Segu-
rança do Doente não se circunscreve apenas à Come-
moração do Dia Mundial da Segurança, devendo estar 
presente em todas as ações concretizadas em cada mo-
mento, constituindo-se como uma filosofia no cuidar.

Áurea Andrade
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Um olhar sobre o Futuro dos Cuidados de Saúde implica contar cada vez mais com enfer-
meiros a trabalhar em equipas multiprofissionais, investindo na reestruturação e inovação 
de práticas clínicas sensíveis às necessidades atuais dos cidadãos. A qualidade dos cuidados 
de enfermagem tem exigido um investimento individual e coletivo que tem merecido toda a 
atenção da Direção de Enfermagem e que o Notícias de Enfermagem do CHUC (NEC) man-
tém o propósito de divulgar.

Esta edição contará com o contributo de vários grupos institucionais, enfatizando as parti-
lhas de investigação, a divulgação de boas práticas, os processos de acreditação de idonei-
dade formativa e o incremento da literacia em saúde. 

Na promoção de uma cultura de divulgação de novidades sobre o exercício de enfermagem 
no CHUC, a edição NEC continua a testemunhar nas suas diversas rubricas eventos, proje-
tos, publicações científicas e outros reconhecimentos honrosos para a Enfermagem. 

No Cogitar Enfermagem temos a oportunidade de dar voz a diferentes intervenientes nos 
sistemas de informação em enfermagem, percebendo a ótica da sua coordenação, parame-
trização e operacionalização.

O grupo NEC renova o seu agradecimento pelo envolvimento de Todos nesta cultura de 
colaborativismo e valorização profissional que se prevê ser sempre crescente e motivador.
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LITERACIA PARA A 
SEGURANÇA DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE 
DE ENFERMAGEM

A presente pandemia conduziu à rotura de mui-
tos sistemas de saúde a nível mundial, exigindo 
mudanças drásticas no modo de interação com 
os cidadãos, levando à redução ou suspensão dos 
atendimentos presenciais, pela incapacidade as-
sistencial das organizações de saúde, substancial-
mente centrada nos doentes com Covid-19 e tam-
bém para evitar a disseminação da doença. Assim, 
a passagem para respostas de cuidados de saúde 
acompanhados à distância foi uma exigência, face à 
necessidade permanente da continuidade dos cui-
dados da população. 

Esta realidade transformou não raras vezes a casa 
de cada pessoa no centro dos cuidados e os ele-
mentos de referência da família, nos seus princi-
pais cuidadores informais. Se até ao momento as 
famílias já desempenhavam um papel importante 
no cuidado à pessoa dependente, a realidade atual, 
lança-lhes o enorme desafio de assumirem esta 
responsabilidade de forma inesperada, por vezes 
sem as habilitações necessárias para o exercício 
desta complexa atividade, reforçando o seu papel 
central no sistema de saúde.

A tónica deve assim recair nas necessidades da pes-
soa cuidada e particularmente na capacitação dos 
cuidadores enquanto parceiros de cuidados, dotan-
do-os de competências que tornem mais efetiva a 
sua intervenção no cuidado, aumentem a sua au-
torrealização e promovam o seu apoio e bem-estar. 
Também a otimização das novas tecnologias e a 
aposta no telecuidado como complemento à pres-
tação de cuidados, permite o acompanhamento à 
distância e o apoio do cuidador informal na com-
preensão e no exercício do seu papel em contex-
to domiciliário, apresentando-se como um fator 
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LITERACIA EM SAÚDE, UM 
DESAFIO EMERGENTE: 
- O PODER E A DIMENSÃO 
DO CUIDADOR INFORMAL 
NO SISTEMA DE SAÚDE
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de equilíbrio e conforto. A ativação dos recursos 
comunitários e a sua intervenção articulada em 
contexto de proximidade potencia um ambiente 
seguro, garante a continuidade de cuidados e faci-
lita este processo de transição.  Interessa por isso 
equacionar uma resposta plural, para desse modo 
se poder responder melhor às necessidades das 
pessoas.

Reconhece-se desta forma, a importância crucial 
do incremento da literacia em saúde da socieda-
de em geral, dos prestadores de cuidados e dos 
cuidadores informais em particular, como motor 
de saúde, de prevenção de complicações, de aces-
sibilidade aos cuidados, de empoderamento para 
o cuidado seguro e para a tomada de decisão e 
participação ativa na gestão do processo de saúde.
A capacitação do cuidador informal, deverá ser 
uma prioridade das organizações de saúde, as-
sumindo os enfermeiros um papel preponderan-
te na facilitação do processo de adaptação a esta 
nova realidade e na mediação da resposta mais 
adequada às necessidades da pessoa.

O recente reconhecimento oficial do cuidador, ma-
terializado no estatuto do cuidador informal, abre 
espaço para a definição dos seus direitos e deve-
res, podendo traduzir-se num apoio importante 
para os mesmos.

Percebendo a dimensão e a importância do cuida-
dor informal no sistema de saúde, o grupo de tra-
balho da “Literacia para a segurança dos cuidados 
de saúde de Enfermagem”, desenvolveu um proje-
to envolvendo diversos stakeholders da comunida-
de, para dinamizar ações formativas ao cidadão, 
convictos de que aumentando o seu nível de litera-

cia em saúde, se promove a qualidade e segurança 
da prestação de cuidados de saúde.

Embora condicionados pela fase pandémica que 
atravessamos, entendeu-se que este projeto teria 
que avançar, reformulando os seus objetivos e re-
pensando as estratégias de implementação.

Nessa sequência o grupo da “Literacia para a Segu-
rança dos Cuidados de Saúde de Enfermagem” do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no 
dia Nacional do Cuidador Informal (5 de Novem-
bro) realizou um evento formativo, com transmis-
são online, prestando uma reconhecida e mereci-
da homenagem a todos aqueles que se dedicam a 
esta nobre missão, informando-os e sensibilizan-
do-os para o acesso aos seus direitos, refletindo 
também a sua importância para a pessoa cuidada 
e sistema de saúde.

As intervenções dos vários palestrantes foram 
compiladas no e-book – Literacia em Saúde, um 
desafio emergente: - o poder e a dimensão do 
cuidador informal no sistema de saúde, que será 
apresentado durante o evento comemorativo do 
Dia Internacional da Literacia a realizar no dia 8 de 
Setembro de 2021, no CHUC. 

                         TEXTO: Grupo “LitEraCia para a SEGuraNça doS CuidadoS dE 

SaúdE dE ENfErmaGEm”



NÚCLEO DE
INVESTIGAÇÃO EM 
ENFERMAGEM

O Núcleo de Investigação em Enfermagem 
do CHUC (NIE) tem como primeiro objetivo 
promover a investigação em enfermagem 
em áreas prioritárias para o CHUC. Para o 
alcançar tem realizado diversas atividades 
como, Simpósios de investigação, Encon-
tros mensais “Partilhar a Investigação”, que 
envolvem apresentação de investigações 
realizadas e formação, Concursos de inves-
tigação, etc.

No período em causa ocorreram 2 Encon-
tros “Partilhar a Investigação” em 19/5 e 
16/6, com apresentação de 2 estudos: Reabi-
litação pós-operatória da pessoa com amputa-
ção do membro inferior por etiologia vascular: 
que realidade?, pela Enf.ª Isabel dos Santos 
- Cirurgia Vascular; e Influência de um pro-
grama de formação com prática simulada no 
conhecimento e performance dos enfermeiros, 
pelo Enf.º José André Ferreira - Neurologia 
A). Concomitantemente, aconteceram 2 mo-
mentos de formação: Pesquisas em Bases 
de Dados, pelo Enf.º Eduardo Santos, e Como 
comunicar os seus resultados em 10 minutos 
e elaborar um póster, pelo Enf.º Ricardo Fer-
reira.

O que iniciámos agora, para reforçar este 
efeito, foram as Tertúlias “Investigação à 
Roda(da)”, no emblemático café Santa Cruz. 
Que propósitos nos movem? Promover a 
investigação desdramatizando-a, dessacrali-
zando-a e demonstrando a sua importância 
vital para a prestação de cuidados de quali-
dade, isto é, de acordo com a melhor evidên-
cia científica. E, como ganhos colaterais, não 
irrelevantes, aproximar a investigação em 
enfermagem dos cidadãos, gerar uma opor-

tunidade agradável de ocupação de tempos 
livres e promover a interação com outros in-
vestigadores.

Começámos com as curiosidades em inves-
tigação qualitativa, com o Professor Manuel 
Gameiro, da ESEnfC, que nos entusiasmou 
com o seu vasto conhecimento, enquanto 
dissertou sobre as origens e a diferença en-
tre a investigação quantitativa e a qualitati-
va e as mais-valias desta última, sobretudo 
em enfermagem, uma disciplina do conhe-
cimento predominantemente da área das 
ciências sociais e humanas. 

Iremos continuar a 11 de outubro com outra 
tertúlia, no mesmo espaço, com um enfoque 
diferente.

Finalmente, em junho, o CA do CHUC assi-
nou o acordo com um consórcio europeu 
para a realização do primeiro ensaio clínico 
de dispositivos de enfermagem “SAFE Infu-
sion”, sendo o CHUC e a Fundació S. Joan de 
Déu os contextos de ensaio dos 3 disposi-
tivos inovadores na área da segurança das 
infusões.

 TEXTO: NIE
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REORGANIZAR 
PARA ACREDITAR

O Projeto Reorganizar Para Acreditar (RPA) 
surgiu em novembro de 2018, decorrente do 
Plano Estratégico da Enfermagem do CHUC 
2017-2020 e mantém-se ativo na promoção da 
reorganização dos contextos da prática clínica 
(CPC), de acordo com o referencial de Acredi-
tação: Idoneidade Formativa da Ordem dos En-
fermeiros (IFOE).

Desde a sua génese, que o Projeto tem desen-
volvido em conjunto com os diversos CPC uma 
cultura de qualidade de cuidados, tendo em 
conta o modelo adotado, o contexto nas suas 
necessidades e expetativas.

De um acompanhamento inicial de 54 CPCs do 
CHUC com interesse para a obtenção da IFOE, 
passamos para 49 CPCs em janeiro de 2020. 

Com a Pandemia por Covid 19, o grupo sus-
pendeu em 2 momentos, a sua atividade, uma 
de março a setembro de 2020 e outra de no-
vembro de 2020 a abril de 2021. Esta suspen-
são deveu-se à necessidade de dar resposta às 
exigências de saúde da população, implicando 
a reestruturação de serviços e exigindo a mo-
bilidade de profissionais entre os serviços do 
CHUC.

Passada a terceira vaga da Pandemia por Co-
vid 19, com o retomar da resposta assistencial 
e o reinício da assessoria do grupo institucio-
nal RPA, observámos a reformulação de alguns 
processos de candidatura o que exigiu um novo 
diagnóstico de situação. Por outro lado foi re-
tomada a articulação com a Estrutura de Ido-
neidades da OE, bem como com o Gabinete 
de Formação e Qualidade (GFQ) da Ordem dos 
Enfermeiros (OE) no sentido de contribuir para 
o desenvolvimento dos diversos processos em 
curso no CHUC.

Em abril de 2021, reiniciámos as visitas de 
acompanhamento aos serviços, num total de 41 
e foi aplicado um formulário de onde extraímos 
dados relativamente aos processos pré-candi-
datura/candidatura e listagens atualizadas dos 
Elos, nomeadamente nas áreas dos Sistemas de 
Informação em Enfermagem, Padrões de Qua-

lidade dos Cuidados de Enfermagem e Gestão 
do Risco. Estes dados permitiram uma atualiza-
ção dos serviços ativos no projeto e permitiram 
identificar os formandos para ingressarem nos 
cursos organizados pela OE em parceria com o 
RPA, dando resposta a requisitos fundamentais 
nos processos de candidatura – num total de 90 
formandos inscritos em Setembro de 2021.

Mantivemos também a articulação com a Es-
cola Superior de Enfermagem de Coimbra na 
identificação de necessidades formativas na 
área da Supervisão Clínica, contribuindo para a 
inscrição de formandos do CHUC na Pós-Gra-
duação em Supervisão Clínica (inicio previsto 
para Outubro de 2021).

O grupo institucional manterá o desenvolvi-
mento da sua atividade através de diversas 
ações relevantes, das quais se destacam:

  • Assessoria aos serviços que aderiram ao proje-
to numa primeira fase, através de visitas de acom-
panhamento, disponibilização de documentação 
produzida pelo grupo (arquivo digital) e esclareci-
mento de dúvidas relativas aos processos de pré-
-candidatura/candidatura – total de 41;

  • Articulação com o Serviço de Formação, na iden-
tificação das áreas de formação prioritárias para os 
diversos processos, bem como, na dinamização da 
parceria com a Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra, na Pós-Graduação em Supervisão Clínica;

  • Articulação com a Estrutura de Idoneidades e 
GFQ da OE, para desenvolvimento dos processos 
de candidatura em curso e calendarização de for-
mações nas áreas prioritárias

O grupo institucional manterá a disponibilida-
de para os CPCs em processo de candidatura 
e irá iniciar-se a segunda fase de assessoria a 
CPCs que ainda não o tenham feito. Assim, foi 
enviado um formulário a todos os serviços do 
CHUC no sentido de identificar novos serviços a 
acompanhar, tendo aderido ao projeto um total 
de 38 novos CPC’s, estando previsto o início do 
acompanhamento já em outubro de 2021. 

TEXTO: RPA



No âmbito do “International TPM (Transplant 
Procurement Management) Advance Course”, 
ministrado pela Donation & Transplantation 
Institute, em parceria com a Universitat de 
Barcelona, que decorreu entre os dias 25 de 
Maio e 11 de Junho de 2021,os profissionais 
do CHUC, Ana Ângelo Queiroz (enfermeira no 
Serviço de Sangue e Medicina Transfusional), 
André Ventura e Teresa Morais (enfermeiros 
na Unidade de Transplantes Renais/Urologia 
B e Coordenadores no Gabinete de Coorde-
nação de Colheita e Transplantes), Rita Alves 
(médica no Serviço de Medicina Intensiva) e 
Ricardo Simões (enfermeiro no Serviço de Ci-
rurgia Cardio-Torácica) frequentaram-no com 
sucesso. Este revela-se uma mais-valia no in-
cremento de competências no que concerne 
aos domínios relacionados com a gestão e 
coordenação de processos de identificação e 
manutenção de dadores, gestão dos proces-
sos familiares e questões éticas inerentes aos 
processos de transplante, coordenação de 
colheitas e alocação de órgãos e gestão dos 
potenciais recetores, com análises de fatores 
que poderão ser contraindicações relativas 
ou absolutas para a doação. A experiência foi 
bastante enriquecedora dado que os 65 for-
mandos eram oriundos de todo o mundo e a 
partilha de experiências e realidades distintas 
foi muito profícua. Estes momentos são deve-
ras importantes para fomentar o espírito de 
busca de novos conhecimentos nesta área tão 
dinâmica e nobre que é a colheita e transplan-
tação de órgãos e na qual o Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra tem um papel tão 
relevante a nível nacional e internacional.

MINUTO DE ENFERMAGEM
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INTERNATIONAL TPM 
(TRANSPLANT PROCUREMENT 
MANAGEMENT) ADVANCE COURSE

TEXTO: aNdré VENtura

FOTO:  Grupo do GabiNEtE dE traNSpLaNtES
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O Núcleo de Formação do Hospital Pediátrico 
tem construído uma estrutura de desenvolvi-
mento de competências direcionada para dar 
resposta aos objetivos da organização, consubs-
tanciados pela coerência, sincronização e con-
sistência com os padrões de qualidade e eixos 
estratégicos assumidos pela mesma.

A pedagogia utilizada pela estrutura de forma-
ção passa por diferentes momentos ao nível do 
planeamento das suas atividades, de carácter 
formal ou informal, de acordo com a implicação, 
mobilização de conhecimentos e competências 
que pretende desenvolver com os enfermeiros 
da instituição.

Entre outros espaços de carácter formativo des-
tacam-se as Sessões do Auditório, um “ponto de 
encontro”, neste espaço, às quartas-feiras. Se-
guindo uma tradição que remonta à década de 
80 do século passado, ainda no antigo Hospital 
Pediátrico (conhecidas na altura por “Sessões do 
Anfiteatro”), constituem um momento privilegia-
do de apresentação e reflexão sobre temáticas 
que procuram abranger os diferentes níveis e 
domínios de atuação profissional, particular-
mente desenvolvidas no contexto da Enferma-
gem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

O planeamento das Sessões envolve a articu-
lação com a Enfermeira de Gestão Intermédia, 
Enfermeiros Gestores e Enfermeiros responsá-
veis pela Formação em Serviço, todos eles elos 
fundamentais neste processo, desenvolvido em 
plena parceria com o Serviço de Formação do 
CHUC, enquanto entidade certificadora. A divul-
gação é efetuada através de e-mail institucional 
e reforçada em cada serviço pelos responsáveis 
locais pela Formação.

Os temas apresentados resultam de estudos 
desenvolvidos em contexto de trabalho e/ou 
académico, experiências profissionais/vivências, 

divulgação de orientações e práticas institucio-
nais, entre outros, apresentados por preletores 
internos e externos. Em suma, envolvendo um 
conjunto variado e multifacetado de focos de 
atenção, cujo centro são a criança e a família. 
A apresentação do Hospital e acolhimento de 
novos profissionais é também periodicamente 
contemplada nestas sessões. 

Da discussão de ideias subsequente, que fre-
quentemente decorre, surgem contributos para 
a continuidade das atividades a realizar e pro-
porcionam a identificação de novas áreas de 
aperfeiçoamento, bem como as estratégias ade-
quadas para a sua operacionalização.

A pandemia Covid 19 obrigou a um abranda-
mento desta dinâmica em março 2020, mas as-
sim que foi tecnicamente possível, retomamos 
as sessões presenciais e também à distância, 
com recurso ao aplicativo Microsoft Teams, dis-
ponibilizado pela Instituição. Esta estratégia 
permitiu melhorar o acesso às Sessões, obser-
vando-se um incremento do número de partici-
pantes. No período Março – Junho de 2021, as 
Sessões tiveram uma média de 36 participantes 
por sessão, com cerca de 40% presenciais e 60% 
à distância.

Atravessamos atualmente o consensual perío-
do de férias de muitos profissionais, mas já com 
sessões planeadas para o próximo “semestre”; 
o calendário temático será divulgado oportuna-
mente. No dia 29 de Setembro retomaremos as 
Sessões, deixando desde jáem aberto, o convite 
à vossa participação, presencialmente ou via Mi-
crosoft Teams. Neste caso, bastará contactarem-
-nos via e-mail (nformacao.hpc@chuc.min-sau-
de.pt). 

TEXTO: NúCLEo dE formação do HoSpitaL pEdiátriCo

duLCE aLmEida, João pEdro, NuNo rodriGuES

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DO 
HOSPITAL PEDIÁTRICO

mailto:nformacao.hpc@chuc.min-saude.pt
mailto:nformacao.hpc@chuc.min-saude.pt
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PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E 
PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
SUICIDÁRIOS EM ADOLESCENTES
O Programa Mais Contigo constitui-se como um 
projeto de investigação do tipo quasi experimen-
tal com grupo de controlo, longitudinal, baseado 
numa intervenção multinível em rede, no âmbito 
da promoção da saúde mental e da prevenção de 
comportamentos suicidários em adolescentes, na 
Escola.

Este Programa iniciou-se no ano letivo 2011/2012, 
por iniciativa de Enfermeiros Especialistas em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, in-
tegrando o Plano de Atividades da ARS Centro e 
tendo como Entidades promotoras a ARS Centro 
IP e a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
e numa parceria com o Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra.

Os objetivos gerais do Programa são: promover 
a saúde mental e bem-estar, prevenir comporta-
mentos suicidários, combater o estigma em saúde 
mental e criar uma rede de atendimento de saú-
de mental. Os objetivos específicos passam por 
promover habilidades sociais, promover o auto-
conceito, promover a capacidade de resolução de 
problemas, promover a assertividade na comuni-
cação, melhorar a expressão e gestão de emoções, 
detetar precocemente sinais de sofrimento mental 
e fortalecer redes de apoio nos serviços de saúde. 
Tem como população alvo os adolescentes do 3º 
ciclo e ensino secundário e a intervenção que lhes 
é dirigida concretiza-se ao longo do ano letivo, 
com utilização de dinâmicas socioterapêuticas que 
incidem sobre o estigma em saúde mental, a ado-
lescência, o bem-estar físico e mental, o autocon-
ceito, a depressão e as estratégias de resolução de 
problemas. 

É caraterizado por ter uma abordagem ecológica 
visando o desenvolvimento de sinergias entre es-
truturas da saúde, educação e comunitárias, sen-
do as intervenções a nível local dinamizadas por 
profissionais dos cuidados de saúde primários, 
com assessoria da equipa coordenadora do pro-
grama. 

Neste Programa, as escolas são o local e eixo 
central da intervenção, na qual se mantém como 
requisito obrigatório o envolvimento de toda a 

comunidade educativa (pais e encarregados de 
educação e todos os agentes educativos) e da 
Equipa de Saúde Escolar do centro de saúde da 
área de referência. Este envolvimento tem como 
objetivos aumentar os conhecimentos de todos 
sobre os conteúdos do Programa e melhorar com-
petências no que diz respeito ao reconhecimento 
e encaminhamento de situações de risco. 

As parcerias com os cuidados de saúde diferencia-
dos na área da Saúde Mental e Psiquiatria cons-
tituem se como estruturas de retaguarda muito 
importantes e as parcerias com autarquias e ou-
tras estruturas comunitárias são essenciais para o 
desenvolvimento de iniciativas específicas nas re-
giões onde a intervenção decorre.

Desde o ano letivo 2011-2012, os resultados ob-
tidos têm variado, mas caracterizam-se por dife-
renças significativas entre o grupo experimental e 
de controlo, na maioria dos outcomes em análise 
(bem-estar, autoconceito, coping e sintomatologia 
depressiva) e na maioria dos anos letivos (Erse et 
al., 2016; Santos et al., 2014, 2018; Simões et al., 
2018).

Estes resultados ao longo dos anos justificaram 
o apoio por parte do Programa Nacional para a 
Saúde Mental/DGS (PNSM/DGS), iniciado em 2013. 
Desta forma, em 2013 foi referenciado ao nível do 
Plano Nacional de Prevenção do Suicídio como um 
exemplo de boa prática na prevenção do suicídio, 
e em 2018 foi considerado pelo ICN como uma 
Boa Prática de Enfermagem.

Em 2021, a equipa coordenadora do Programa pu-
blica a atualização da sua monografia com o título 
“MAIS CONTIGO 2021 – Promoção da saúde men-
tal e prevenção de comportamentos suicidários na 
comunidade educativa”.

Porque promover a saúde mental é realmente 
Importante!

TEXTO: ELEmENtoS da Equipa CoordENadora 
do proGrama maiS CoNtiGo 

JorGE façaNHa

maria pEdro ErSE

roSa SimõES

Há muito que as nossas vidas estão interligadas por 
plataformas digitais de comunicação, seja na vida fa-
miliar, no lazer e também na vida profissional. Estas 
servem para nos mantermos em contacto, em ligação 
com o Outro. Assim é também na saúde, embora com 
a Pandemia se tenha sentido urgência em implementar 
os cuidados à distância. Face à escassez de orientações 
em Portugal relativamente aos cuidados de Enferma-
gem prestados à distância, nomeadamente nas consul-
tas externas à pessoa com doença crónica, sugerimos à 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros 
a elaboração de recomendações neste sentido. 

Para a elaboração destas recomendações realizou-se 
um estudo transversal, seguindo-se o método Delphi, 
com a constituição de um grupo de peritos, informa-
do por uma revisão da literatura e por um inquérito a 
doentes e enfermeiros. Os peritos foram, na sua maio-
ria, designados pelas associações representativas das 
especialidades em enfermagem e algumas associações 
de doentes, incluindo também peritos em direito em 
Saúde, comunicação, sistemas de informação em en-
fermagem. O consenso final resultou na elaboração de 
4 princípios gerais e 10 recomendações, que poderá 
consultar aqui. O impacto que estas recomendações te-
rão, tal como o futuro dos cuidados de enfermagem à 
distância está ainda por determinar. Será que veio para 
ficar? 

TEXTO: riCardo fErrEira 

aNdrEa marquES

https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/guia-consultas-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia/
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Nos passados dias 28 e 29 de maio realizaram-se 
as IX Jornadas Internacionais de Cirurgia, organi-
zadas pelo Serviço de Cirurgia Geral do CHUC. O 
evento decorreu no Hotel Vila Galé em Coimbra 
e contou com um programa científico multidisci-
plinar e bastante rico. Relativamente ao progra-
ma de Enfermagem, este foi composto por duas 
mesas redondas: uma delas intitulada “O doente 
cirúrgico: repensar os cuidados de Enfermagem” 
e a outra, “O percurso da acreditação de centros 
de referência na perspetiva dos enfermeiros”.

Tratou-se de um evento onde foram partilhados 
resultados de estudos finalizados e projetos de in-
vestigação em curso, com o intuito de melhorar a 
qualidade dos cuidados de Enfermagem que são 
prestados à pessoa em situação perioperatória. 
Foi ainda dado a conhecer o impacto positivo que 
o Programa ERAS® tem na preparação e recupe-
ração do doente cirúrgico. Por último, foi apresen-
tado o percurso realizado até ao momento pelo 
serviço de Cirurgia Geral do CHUC no propósito 
da acreditação dos vários centros de referência, 
com enfoque especial no trabalho realizado pelas 
equipas de Enfermagem.

TEXTO: marCo GoNçaLVES

PASSAGEM DE TURNO: CONTRIBUTO 
PARA A QUALIDADE NA GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO
A passagem de turno (PT) é o momento de 
transmissão da informação para a continui-
dade dos cuidados e de reflexão sobre as prá-
ticas, com impacto evidente na qualidade dos 
cuidados e segurança da pessoa doente.
Realizou-se um estudo de âmbito institucio-
nal, descritivo-exploratório e correlacional, 
com abordagem quantitativa e qualitativa, 
cujos principais objetivos foram identificar o 
modelo em uso na PT nos serviços de inter-
namento do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC) e as áreas de melhoria da 
qualidade da PT. Foram colhidos dados, por 
amostragem aleatória estratificada, em 24 
serviços, com gravação de duas PT por servi-
ço, usando duas grelhas de observação e dois 
questionários, desenvolvidos pelo Grupo de 
Assessoria aos Sistemas de Informação e Do-
cumentação em Enfermagem e pelo Núcleo 
de Investigação em Enfermagem do CHUC.
O modelo em uso na PT inclui aspetos rela-
tivos à sua organização e ao conteúdo da in-
formação oral transmitida. Assim, a PT nos 
serviços de internamento do CHUC caracteri-
za-se por acontecer maioritariamente no ga-
binete de enfermagem (95,8%), com um tem-
po médio de duração de 24,30 minutos. Não 
obstante a disponibilidade de computadores 
no local da PT, nenhum enfermeiro foi ob-
servado a utilizar o sistema informático para 
transmissão da informação. Como suportes 
para a transmissão e receção da informação 
pelos enfermeiros, foram utilizadas notas es-
critas redigidas no momento da PT (93,3%) 
e folhas-tipo criadas pelo serviço (91,1%). O 
enfermeiro gestor estava presente na PT em 
51,1% das observações realizadas e a sua in-
tervenção foi, em 47,8% das situações, rara e 
sem provocar reflexão ou incidiu sobre ques-
tões de organização de serviço; adotou uma 
intervenção promotora do pensamento de 
enfermagem através reflexões sobre os con-
teúdos valorizados na PT em 13% dos casos. 
Na maioria dos serviços não existia qualquer 
norma interna elaborada para PT (62,5%) e na 
maior parte das situações não existia enfer-
meiro intencionalmente disponível para dar 
resposta às solicitações que ocorressem du-

rante a PT (73,3%). Após o términus da PT, a 
maioria dos enfermeiros referiu que consulta-
va o Mapa de cuidados antes da prestação de 
cuidados, usando em média 10,48 minutos.
No estudo ficou evidente uma maior valoriza-
ção da informação referente à área interde-
pendente em prejuízo da informação relativa 
à área autónoma com enquadramento conce-
tual. A explicitação do processo de tomada de 
decisão clínica em enfermagem durante a PT 
apresentou baixa expressividade em todas as 
áreas. 
Recorrendo à comparação com as auditorias 
aos sistemas de informação, realizadas pelo 
GASIDE, verificou-se que nos serviços onde 
são mais valorizados os diagnósticos de en-
fermagem e a área autónoma e concetual na 
PT também se verificam taxas de prevalência 
de referenciais teóricos mais elevadas nos 
registos de enfermagem. Outra hipótese que 
se confirmou foi a de que os diagnósticos de 
enfermagem são mais valorizados nos servi-
ços onde a intervenção do enfermeiro gestor 
é geradora de reflexão promotora da explici-
tação da tomada de decisão clínica. Consta-
tou-se ainda que não existem evidências es-
tatísticas de que haja relação entre a duração 
da PT e a quantidade de erros/inconsistências 
ocorridos.
Em suma, a PT deve centrar-se nas necessi-
dades do doente em matéria de cuidados de 
enfermagem, nomeadamente nos diagnós-
ticos de enfermagem ativos e sua evolução. 
Emergem também como essencial, a adoção 
de uma liderança promotora do pensamen-
to de enfermagem pelo enfermeiro gestor, o 
uso sistemático do processo informatizado do 
doente como apoio à transmissão da informa-
ção e a consulta o mapa de cuidados previa-
mente à prestação de cuidados.
Pelo exposto e na persecução da melhoria da 
qualidade dos cuidados, importa melhorar o 
processo e o conteúdo da PT, estando atual-
mente o grupo de trabalho nomeado pelo 
Conselho de Administração a elaborar um 
procedimento geral para a PT no CHUC.

TEXTO: ANa matoS  



Cuidados Paliativos são “cuidados ativos, 
coordenados e globais, prestados por uni-
dades e equipas específicas, em interna-
mento ou no domicílio a doentes em situa-
ção de sofrimento decorrente de doença 
incurável ou grave, em fase avançada e 
progressiva, assim como às suas famílias, 
com o principal objetivo de promover o seu 
bem-estar e a sua qualidade de vida, atra-
vés da prevenção e alívio do sofrimento 
físico, psicológico, social e espiritual, com 
base na identificação precoce e no trata-
mento rigoroso da dor e outros sintomas 
físicos, mas também psicossociais e espi-
rituais” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 
19364).

Em Portugal, os cuidados paliativos estão 
desde 2017, organizados num modelo cola-
borativo e integrado de prestação de cuida-
dos, numa rede funcional de equipas espe-
cializadas que se dedicam a situações mais 
complexas, onde se incluem as equipas das 
Unidades de Cuidados Paliativos, das Equi-
pas comunitárias de suporte em Cuidados 
Paliativos e das Equipas Intra-hospitalares 
de Suporte em Cuidados Paliativos.

A EIHSCP do CHUC é uma equipa multidisci-
plinar que exerce a sua atividade prestando 
consultadoria a toda a estrutura hospitalar, 
no acompanhamento de doentes interna-
dos. Presta também cuidados em ambula-
tório na sua valência de Consulta Externa 
programada e não programada, Apoio Tele-

fónico (8h/dia nos dias úteis) e Hospital de 
Dia de Cuidados Paliativos, a doentes e famí-
lias da área de abrangência do CHUC, refe-
renciados pela sua equipa assistente.
Neste contexto, o encontro entre o enfer-
meiro e os seus clientes ocorre num período 
de instabilidade e de mudança, num proces-
so de transição que é singular, complexo e 
multidimensional (Tavares, 2019).

O doente em fim de vida apresenta um con-
junto de necessidades complexas, desde 
as necessidades físicas, relacionadas com a 
progressão da doença e, que passam pela 
dependência nos autocuidados e pela ne-
cessidade de um rigoroso controlo dos sinto-
mas físicos, pelas necessidades psicológicas 
relacionadas com a experiência dramática 
de lidar com a perda de si mesmo, que é 
iminente e faz emergir um sofrimento extre-
mo, pela necessidade de informação e por 
necessidades espirituais relacionadas com 
o significado da vida, da morte e da doença 
(Almeida, 2017). 

A família, imediata e intrinsecamente en-
volvida neste sofrimento, sofre também ela 
perdas progressivas, nos papéis e nos proje-
tos de vida, tendo muitas vezes que conciliar 
um novo papel, o de prestadora de cuidados, 
com a vivência de um luto antecipatório.

É esta complexidade das necessidades que 
exige dos enfermeiros da EIHSCP uma ges-
tão de cuidados, capaz de reduzir o sofri-
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O MEU SERVIÇO

mento e melhorar a qualidade de vida, através 
da gestão e monitorização de sintomas de for-
ma regular e individualizada, de uma comuni-
cação adequada, de apoio nas tomadas de de-
cisão, mantendo a continuidade de cuidados e 
garantindo que doentes e familiares vivam esta 
fase, com cuidados personalizados, coerentes 
e consistentes, evitando hospitalizações desne-
cessárias, com impacto no doente/família e nas 
organizações (Van Der Plas et al.,2012). Enquanto 
facilitadores do processo de transição, envolvem 
e articulam com as diferentes equipas intra e ex-
tra-hospitalares (cuidados de saúde primários, 
RNCCI, …) recorrendo a intervenções terapêuti-
cas de enfermagem promotoras, preventivas e 
interventivas (Schumacker & Meleis, 1994). 

É através de uma comunicação clara e eficaz que 
o enfermeiro estabelece uma relação que se 
quer terapêutica, assente na confiança e com-
preensão empática. Cuidar do doente e família 
em fim de vida implica conhecer e compreender 
as necessidades, as potencialidades, as limita-
ções, as forças, os significados, as histórias, impli-
ca capacitar, empoderar e confortar, articulando 
um leque diversificado de saberes, baseados no 
respeito pelos princípios fundamentais da Bioéti-
ca e, incorporando os resultados da investigação 
na sua prática. 

Cuidar com respeito pelas vontades do doente 
com atenção aos significados e crenças, respei-
tando o seu tempo e os seus limites exige do 
enfermeiro uma permanente busca pelo outro, 
pelo conhecimento profundo daquele de quem 

cuida. Exige uma profunda disponibilidade para 
que doente e família se sintam acompanhados 
neste período de inegável sofrimento.

A EIHSCP do CHUC está sediada no Edifício São 
Jerónimo (Gabinete 8) funcionando das 8h às 16h 
nos dias úteis.

TEXTO: Sara CuNHa
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Decorreu no dia 5 de maio de 2021 uma 
sessão partilha de experiências, organiza-
do pelo NERCHUC, através da plataforma 
ZOOM e transmissão direta no Facebook.  
Teve a participação de dois palestrantes 
convidados (Enfº. Pedro Henriques do Ser-
viço de Medicina Interna A do CHUC; Enfª 
Ana Morais, da UCC de S. Martinho). O 
grande objetivo deste momento de parti-
lha, era dar evidência a programas de in-
tervenção em Enfermagem de Reabilitação 
na Prevenção de Complicações.  Assim, o 
Sr. Enfº. Pedro Henriques, abordou o tema: 
Prevenção da Aspiração na Pessoa com 
Disfagia, em que a problemática da deglu-
tição comprometida é assumida como bas-
tante representativa na realidade do ser-
viço de Medicina Interna, evidenciando a 
intervenção dos enfermeiros especialistas 
de reabilitação, na avaliação da deglutição, 
na monitorização do risco de aspiração e 
na implementação de intervenções de pre-
venção de complicações decorrentes des-
te compromisso, assim como evidência de 
ganhos em saúde e melhoria da condição 
de saúde da pessoa. 
 
A Srª. Enfª. Ana Morais desenvolveu o tema:  
Projeto de Promoção do Envelhecimen-
to Ativo, em que nos transportou para a 
realidade de um projeto de intervenção 
comunitária, no âmbito da promoção de 
um envelhecimento ativo e saudável, no 

sentido da maximização da saúde e capa-
cidade funcional dos idosos, aumentando 
a sua adaptação, participação social e se-
gurança, partilhando histórias de sucesso 
na mudança de comportamentos dos ido-
sos, para se manterem intelectual e fun-
cionalmente ativos de acordo com as suas 
potencialidades. 

Durante a sessão, contámos com a parti-
cipação direta de Enfermeiros de 39 En-
fermeiros de Reabilitação na plataforma 
Zoom. Na página do Facebook a publica-
ção obteve um alcance de 3 402 pessoas, 
gerando diversas reações, comentários 
e partilhas. O caminho de reforço do co-
nhecimento específico em Enfermagem de 
Reabilitação, exige cada vez mais esta par-
ticipação, sustentação e divulgação.

TEXTO: NErCHuC

WEBINAR : ENFERMAGEM DE 
REABILITAÇÃO NA PREVENÇÃO DE 
COMPLICAÇÕES
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A pandemia COVID-19 veio dar relevância à capacidade dos enfermeiros em se adaptarem e reinventa-
rem os cuidados que prestam. Trouxe uma maior visibilidade ao papel que desempenham no Sistema 
de Saúde nos mais variados contextos, identificando-os como “Uma Voz para Liderar: Visão para o Fu-
turo dos Cuidados de Saúde” (ICN, 2021).

Assim, o CHUC, reconhecendo o compromisso dos enfermeiros para com a instituição e com o SNS, 
promoveu as comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro de 2021 com a inauguração da exposi-
ção fotográfica “Vivência dos Enfermeiros” no átrio dos auditórios do pólo HUC e simultaneamente nos 
restantes pólos.

Para além disso, decorreu uma Sessão Solene de homenagem aos Enfermeiros “35 Anos a Cuidar”, com 
a entrega de placas comemorativas. Durante essa homenagem, foi apresentado o filme com a partilha 
de testemunhos dos Enfermeiros do CHUC.

O assinalar da efeméride terminou com um momento musical com o músico Luis Travassos.

TEXTO e FOTOS: NEC



O Projeto de implementação e desenvolvi-
mento dos sistemas de informação em en-
fermagem no CHUC está centrado no desen-
volvimento da tomada de decisão clínica em 
enfermagem expressa na documentação no 
âmbito dos sistemas de informação em uso.
 
Como sabemos este projeto está sob a res-
ponsabilidade do GASIDE (Grupo de Assesso-
ria aos Sistemas de Informação e Documen-
tação em Enfermagem), coordenado pela 
Enfª Elisa Melo, e decorre desde o início de 
2012, tendo sido concebido num paradigma 
de cuidados centrado na reflexão sobre as 
práticas e com uma forte componente for-
mativa que integrou todos os enfermeiros do 
CHUC.

Nesta entrevista serão dadas a conhecer as 
diferentes opiniões e pontos de vista dos in-
tervenientes de todo o processo que envolve 
a implementação dos Sistemas de Informa-
ção do CHUC: Enf Elisa Melo (Coordenadora 
do GASIDE); Enfª Helena Laranjeira (elemento 
facillitador GASIDE); Enfª Gestora Fernanda 
Morais Serviço Ortopedia B, polo HG, elo de 
ligação; Enfª João Valente Cirurgia Vascular e 
Enfª Ana Duarte (enfermeiros da prática clí-
nica). 

Enf Elisa Melo (Coordenadora do GASIDE)

P: Ao longo destes anos as atividades do GASIDE 
foram sendo abrangentes a diferentes áreas. 
Como coordenadora do GASIDE pode falar-nos 
um pouco desse grupo de trabalho e da forma 
como organizam e desenvolvem as atividades?

R: - Muito obrigada Enfª Irina pelo facto de o NEC 
nos ter dado a possibilidade de clarificar alguns 
dos aspetos da nossa atividade, assim como re-
fletir sobre o contexto em que as mesmas decor-
rem!
Por forma a dar resposta à sua solicitação, vou 
organizar as respostas de forma sistematizada.
O GASIDE iniciou a organização das suas ativida-
des em áreas de resposta ao Plano Estratégico 
da Direção de Enfermagem: desenvolvimento da 
tomada de decisão clínica em enfermagem e im-
plementação e desenvolvimento dos sistemas de 
informação em enfermagem. 
A forma como estas atividades se foram concreti-
zando e o impacto das mesmas tem de uma for-
ma crescente justificado o nosso envolvimento 
noutras áreas. Nestas, incluímos atividades de 
parceria com a SPMS (Serviços Partilhados do 
Ministério de Saúde), nomeadamente na cons-
trução da plataforma de Indicadores sensíveis a 
cuidados de enfermagem, atualmente disponível 
no SClínico.
Toda a atividade do GASIDE é integrada num pa-
radigma de reflexão na ação, ou seja centrado 
no desenvolvimento de reflexão sobre as práti-
cas, planeado e desenvolvido com o envolvimen-
to dos Enfermeiros do CHUC de acordo com as 
competências específicas do seu conteúdo fun-
cional.
A mudança proposta tem sido planeada e orga-
nizada integrando diferentes tipos de atividades. 
Enunciamos algumas que assumem maior fre-
quência: diagnóstico de situação, o mais próxi-
mo possível da prática clínica; formação formal e 
informal desenvolvida em contexto de trabalho; 
monitorização dos processos de implementação 
através de reuniões de acompanhamento reali-
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SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM 
ENFERMAGEM NO CHUC zadas nos Serviços, envolvendo Enfermeiro Ges-

tor, Elos GASIDE, Enfermeiro com funções de For-
mação em Serviço; auditorias à documentação no 
âmbito de várias fases do processo de tomada de 
decisão.
Toda esta atividade assume um detalhe significa-
tivo dependendo da fase em que o CHUC se en-
contra no âmbito da implementação e desenvolvi-
mento das várias aplicações informáticas em uso, 
como resposta ao processo de cuidados. Como 
exemplos: a implementação do SClínico nos Ser-
viços, posteriormente Consultas e Hospitais de 
Dia, agora nas Urgências dos HUC e HG. Como 
sabemos os Serviços de Medicina Intensiva não 
encontram resposta nas estruturas do SClínico, 
motivo pelo qual estão a terminar o processo de 
implementação no âmbito do aplicação BSimple.
Gostaria que ficasse claro que a centralidade 
da nossa atividade não está na utilização dos 
sistemas de informação em uso, mas no desen-
volvimento da tomada de decisão clínica em 
enfermagem que fica expressa nos sistemas de 
informação. Ou seja, o foco está na melhoria do 
processo de cuidados que proporcionamos aos 
nossos doentes, através do desenvolvimento de 
competências dos enfermeiros, no âmbito das 
respostas humanas aos doentes  que assistimos.

P: O tempo decorrido permite certamente refle-
tir sobre o percurso decorrido, resultados obti-
dos e dificuldades encontradas, quer-nos falar 
sobre isso?

R: - Estamos num processo de mudança com as 
exigências/dificuldades que lhe estão associadas. 
Além disso os objetivos não estão centrados em 
mudanças de caráter instrumental, ou seja na uti-
lização de sistemas de informação, mas acima de 
tudo na concetualização que suporta a tomada 
de clínica em enfermagem. As mudanças que en-
volvem concetualização são lentas e vão-se pro-
cessando ao longo do tempo.
No entanto, o paradigma que suporta a nossa 
atividade, centrado na reflexão sobre as práti-
cas, tem já reflexos em vários Serviços/Unidades/
Hospitais de Dia, estando visível e disponível para 
consulta nos scores das auditorias que realiza-

mos, os quais monitorizam a evolução do proces-
so de melhoria da tomada de decisão clínica em 
enfermagem.
Tal como já referi, o acompanhamento faz par-
te das atividades de implementação e desenvol-
vimento dos sistemas de informação, também 
acompanhando diretamente o processo de refle-
xão que está envolvido na documentação. Tem 
sido nosso propósito dar resposta sempre que 
somos solicitados pelos Enfermeiros Gestores 
dos serviços ou responsáveis da área que está 
a solicitar o apoio, deslocando-nos aos serviços 
no momento da solicitação, ou quando planeado 
para o efeito.
Aproveito este meio de divulgação da informação 
para recordar que temos um número de dect dis-
ponível (6219), através do qual podereis sempre 
tirar dúvidas, assim como o meu email, elisame-
lo@chuc.min-saude.pt.

P: Pensando no processo de mudança que es-
teve e está patente no desenvolvimento deste 
projeto, que estratégias estiveram e estão na 
base da sua decisão?

R: - Como é impossível falar da nossa atividade 
sem abordar a estratégia, elas vão estando evi-
dentes ao longo das áreas que fui sistematizan-
do. No entanto faz-me sentido reforçar o envol-
vimento dos enfermeiros dos diferentes níveis 
hierárquicos no processo de mudança. A evolu-
ção a nível da concetualização só se faz com a 
apropriação dos conceitos, concetualizando para 
tomar decisões. O doente é o centro do processo 
de tomada de decisão do enfermeiro, cada doen-
te é único nas suas respostas humanas, por isso 
não há receitas. Às vezes os enfermeiros questio-
nam-nos querendo normativos, mas o cuidado 
é individualizado! A normalização não existe ao 
nível da concetualização da tomada de decisão. 
Com os dados/atividade disgnóstica que fazemos 
com os doentes, identificamos diagnósticos de 
enfermagem, prescrevemos intervenções que 
realizamos e vamos dando continuidade, proce-
dendo à continuação da atividade diagnóstica, a 
qual nos vai permitir mensurar resultados.
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P: Considerando a Pessoa no centro dos cuida-
dos, quais as vantagens da implementação des-
te projeto?

R: - A qualidade da atividade que os enfermeiros 
têm desenvolvido no CHUC neste âmbito, é por 
si a tradução das vantagens da implementação 
deste projeto. Passámos de uma discussão cen-
trada no modelo biomédico para uma reflexão 
centrada na pessoa, nas respostas humanas e 
nos suportes teóricos que a suportam. Como 
sabemos, foram identificados os Referenciais de 
Cuidados do CHUC a nível da Enfermagem que, 
por si, nos organizam o pensamento na tomada 
de decisão. Ao perfil de cada de cada enfermeiro, 
sobrepõe-se o conhecimento formal, específico 
da profissão de enfermagem.
Associado a este desenvolvimento deu-se visibi-
lidade aos resultados da nossa atividade, através 
da produção de Indicadores sensíveis a cuida-
dos de enfermagem. É possível mensurar várias 
áreas da nossa efetividade, as quais ficavam ocul-
tas nos registos descritivos que realizávamos, ou 
nas nossas práticas discursivas.

P: Presumo que ainda há um longo projeto a 
percorrer, quais os aspetos que considera mais 
importantes e prioritários?

R: - Sim, o caminho tem vindo a ser desenvolvido 
e estruturado, mas efetivamente estamos a falar 
de conceção e tomada de decisão, o que significa 
tempo para que se efetive a mudança.
Estou também certa que este é o caminho e que 
o paradigma em que nos colocamos e as estra-
tégias que definimos são sustentadas para que 
a evolução se traduza em processos de melhoria 
consistentes.
Vamos brevemente dar início à formalização da 
implementação de projetos de melhoria nos ser-
viços neste âmbito. O dashboard recentemente 
disponibilizado é a ferramenta orientadora neste 
processo.
Vamos, tal como pretendemos, estar mais próxi-
mos dos colegas no contexto da sua atividade.

P: Tendo em conta o papel do enfermeiro na so-

ciedade atual, assim como o caráter imprescin-
dível dos Sistemas de Informação em Enferma-
gem, como sistematizaria esta mensagem para 
os Enfermeiros?

R: - Gostaria muito que esta mensagem vos fizes-
se sentido.
A mudança não se faz por decreto, faz-se por-
que os enfermeiros operacionalizam a mudança 
no contexto da sua prática, apropriando-se dos 
pressupostos da tomada de decisão clínica em 
enfermagem. 
Isto faz-se centrando-nos nas Pessoas, por forma 
a tornarmo-nos significativos no seu processo de 
vida e nas respostas humanas que lhe estão as-
sociadas.
A utilização do Sistema de Informação integra es-
tes pressupostos teóricos, sendo assim uma fer-
ramenta facilitadora deste processo de melhoria 
da tomada de decisão clínica em enfermagem.

Enfª Helena Laranjeira (elemento facillitador 
GASIDE) 

P: Considerando que integra o GASIDE desde o 
seu início, fale-nos de uma forma sistematizada 
da sua experiência enquanto facilitadora. 

R: - A experiência no grupo GASIDE, começou em 
2012, tem sido um grande desafio a diferentes 
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níveis e extremamente enriquecedora. Como faci-
litadores, na grande instituição que são os CHUC, 
temos um papel muito amplo que deve ser enca-
rado com grande dedicação e sentido de respon-
sabilidade. Um facilitador tem um papel de mo-
tivador, dinamizador, que implica envolvimento 
pessoal e profissional, de estudo e dedicação.
Numa fase inicial, uma das principais atividades 
envolveu a realização de dinâmicas de reflexão 
com equipas de enfermagem, de todos os contex-
tos de prestação de cuidados existentes na insti-
tuição, no sentido desenvolvimento conjunto para 
a utilização de linguagem classificada, Classifica-
ção Internacional para a Prática de Enfermagem, 
construindo com as equipas o padrão de docu-
mentação que sentiam espelhar os cuidados mais 
frequentemente prestados pelos enfermeiros no 
respetivo contexto de trabalho. Foi uma fase de 
grande mudança para todos os profissionais, pois 
a este pretexto pretendeu-se e realizou-se uma re-
flexão profunda sobre as práticas, que trouxe para 
a discussão o modelo em uso, nem sempre total-
mente coincidente com o modelo exposto. Assim, 
foi necessário um grande envolvimento com os 
grupos, empatia com as dificuldades enfrentadas 
por todos e cada um, em contextos que nem sem-
pre eram favoráveis ou facilitadores do desenvol-
vimento necessário. Foi uma fase de grande rutura 
com conceitos anteriores que, entre muito, englo-
bou o facto dos enfermeiros diagnosticarem e re-
correrem a dados muito amplos para o poderem 
fazer, os quais podem ser do processo corporal, 
psicológico, transição ou ação (p.ex. autocuidado).
Após os processos iniciais, foi necessário com-
preender, com as equipas, como poderiam expres-
sar a sua tomada de decisão clínica recorrendo a 
um sistema de informação, na altura “Glintt”. Todo 
este processo implicou reuniões com as equipas, 
nomeadamente com os elos do grupo SIDE, de-
senvolvendo estratégias de melhoria contínua no 
âmbito da tomada de decisão clínica em enferma-
gem. Partilha de auditorias à documentação da 
tomada de decisão e de relatórios, centrados nas 
áreas de melhoria estrategicamente conciliadas 
entre elos e facilitadores. 
A evolução do pensamento e da profissão de en-
fermagem tem tido um avanço exponencial e o 
desenvolvimento de aplicações informáticas dire-
cionadas à documentação em saúde e especifica-
mente de enfermagem é algo muito recente. Tem 
sido um avanço muito rápido e que se foi dando 

à medida que o grupo SIDE se foi desenvolvendo, 
por tal, como elemento do mesmo foi necessá-
rio estudo, empenho e capacidade de adaptação 
constante para conseguir dar resposta às necessi-
dades, dificuldades das equipas, tanto na área de 
prestação de cuidados como organização/gestão 
inerentes aos mesmos. 
Concomitantemente, com a melhoria na sistema-
tização da documentação de dados sensíveis aos 
cuidados de enfermagem, a criação e produção de 
indicadores de enfermagem teve um crescimento 
que foi do “Resumo Mínimo de Dados” ao “Maxi-
mal Data Sets”, no qual o grupo participou, sendo 
necessário, também, transpor para as equipas a 
relevância dos mesmos, pois emergem do seu tra-
balho e documentação do mesmo. 
A parametrização nacional exigiu a realização de 
mapeamento dos diagnósticos e intervenções 
existentes nos CHUC e partilha do mesmo com 
os profissionais. A implementação do SClinico V2 
(com Atividades Diagnóstica), em diferentes polos 
dos CHUC, com diferentes aplicações, com um nú-
mero muito elevado de profissionais a envolver, 
com experiências de documentação e uso de apli-
cações informáticas muito heterogenia, exigiu um 
grande desenvolvimento pessoal e capacidade de 
adaptação, que só um grupo coeso e de partilha, 
me permitiu ter.
Pode dizer-se que toda esta experiência se pode 
caracterizar como uma participação num proces-
so de constante mudança profissional e organi-
zacional, o que implicou o real envolvimento de 
todos os colaboradores/enfermeiros, com canais 
de informação fluidos, com transmissão efetiva de 
conhecimento, habilidades e até suporte emocio-
nal, na qual o grupo GASIDE teve um papel ativo 
constante.

P: Quais as áreas que têm sido para si o maior 
desafio? 

R: - Não sei se será possível destacar alguma área 
no meio de tantos desafios. 
Penso que a área da tomada de decisão será a 
mais complexa. Todos os enfermeiros, no âmbito 
da sua área autónoma, tomam decisões na medi-
da em que fazem julgamentos sobre as necessi-
dades das pessoas, e tomam decisões sobre que 
intervenções implementar, a cada momento da 
interação. Estas decisões podem ser relativamen-
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te simples, mas existem muitas, que têm elevado 
grau de complexidade. Estas exigem uma respos-
ta individualizada, significativa para a pessoa e 
que produza ganhos na sua saúde. 
A Tomada de Decisão é uma atividade que requer 
conhecimento de enfermagem, fontes confiáveis 
de informação e conhecimento da pessoa a nosso 
cuidado. Como cada pessoa é única, vivencia cada 
situação de forma diferente e tem recursos de su-
porte diferentes, a nossa capacidade de análise, 
interpretação e documentação dos dados, torna-
-se um processo de raciocínio intrincado. Por ve-
zes, é difícil julgar quais os dados a contemplar, 
como os interpretar e como os alocar no curso do 
processo de enfermagem. Conseguir realizar esta 
reflexão e desenvolvimento em múltiplos servi-
ços, com múltiplas realidades tem sido um grande 
crescimento. 

P: Quais as áreas da tomada de decisão clínica 
em enfermagem que justificam um maior acom-
panhamento dos enfermeiros?

R: - No meu parecer elegeria a Preparação do Re-
gresso a Casa, Gestão do Regime Terapêutico e 
Preparação do cuidador informal, todas comple-
tamente interligadas. 

P: Como concilia o seu papel de Facilitadora do 
GASIDE com o de enfermeira da prestação de 
cuidados. Quais as vantagens e dificuldades que 
lhe estão associadas?

R: - Eu acho que o facto de conciliar ambas as 
atividades é uma mais valia. Embora, uma dedi-
cação exclusiva ao GASIDE, permitisse um desen-
volvimento e domínio mais profundo das mais 
diversas áreas que o grupo intervém, o facto de 
continuar na prestação de cuidados, além da sa-
tisfação e realização pessoal e profissional inques-
tionável, permite trazer para o GASIDE a experiên-
cia, dificuldades e os casos reais, enriquecendo o 
trabalho desenvolvido. Assim como, tem permi-
tido mais facilmente percecionar as dificuldades 
dos profissionais e das equipas, sejam elas com a 
conceptualização, utilização das diferentes aplica-

ções, ou contextuais e organizacionais. 

Enfª Gestora Fernanda Morais, Ortopedia B, 
polo HG (Elo de ligação)

P: A utilização de um sistema de informação que 
integra a tomada de decisão clínica em enfer-
magem introduziu alterações na documentação 
realizada pelos enfermeiros da sua equipa e 
também na gestão de cuidados. Quer referir-nos 
alguns aspetos? 

R: - O processo de tomada de decisão está intrín-
seco aos cuidados de enfermagem prestados, ten-
do em conta um maior domínio, rigor, segurança 
e qualidade dos mesmos. Deste modo, os enfer-
meiros na sua prática diária cuidam de pessoas 
em diversos estadios do ciclo vital, com problemas 
complexos, instáveis e muitas vezes mal definidos 
o que implica de forma decisória a tomada de po-
sição consciente e objetiva.  
A intervenção neste processo bidirecional permi-
te a análise de forma mais efetiva no processo de 
transição da saúde/doença da pessoa alvo dos 
cuidados, onde a pessoa atua como “foco” central 
e onde fatores externos e internos são decisórios 
para o avanço ou recuo desse momento vivido. 
A amplitude da documentação não só permite 
a análise de forma global da pessoa, como po-
tencia a humanização do ato de cuidar em toda 
a sua abrangência. Desta forma, permite ganhos 
em qualidade e em horas de cuidados, facilitando 
assim uma maior direccionalidade dos mesmos e 
uma maior adequação de recursos. A efetividade 
do cuidar tornou-se não só um desafio recorrente, 
como também um ato mais seguro e transversal 
no vasto leque de elementos a organizar enquan-
to gestora de uma equipa multidisciplinar coesa e 
convergente na sua atuação diária. Esta alteração 
permite uma gestão mais próxima da realidade 
efetiva, tendo em conta as especificidades da área 
clínica em causa e as idiossincrasias do ser huma-
no.  
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P: Considerando que a melhoria dos processos 
depende da forma como cada enfermeiro con-
cetualiza os cuidados e desenvolve a tomada 
de decisão centrados no doente e família tendo 
subjacente os referenciais teóricos da profissão. 
Estamos perante um novo paradigma. De que 
forma envolve a sua equipa neste processo? 

R: - A documentação do processo clínico de enfer-
magem representou uma viragem na sistematiza-
ção dos cuidados prestados e na reorganização 
do processo de pensamento em enfermagem no 
sentido impor maior rigor e objetividade. Este sis-
tema é determinante na promoção de processos 
de tomada de decisão clínica eficazes e adapta-
dos tanto às circunstâncias/contextos de inter-
venção como às condições de saúde/doença da 
pessoa. De facto, a sistematização da prestação 
de cuidados com a observação “in loco” da pessoa 
permite, aquando da prática diária, tanto uma 
maior proximidade quanto abrangência no ato 
de cuidar, onde a hierarquia de atuação evidencie 
de forma mais clara e decisória cada intervenção 
dos enfermeiros. 
Concretizando as principais medidas operacio-
nais promovidas nos serviços que lidero, destaco 
os encontros de discussão e análise de processos 
com os dinamizadores do GASIDE como determi-
nantes ao intervirem como agentes facilitadores 
da tomada de consciência, por parte dos elos do 
serviço, da abrangência do percurso rigoroso e 
exigente que teria que ser efetuado pela equipa 
como um todo e por cada um de nós em parti-
cular. Por sua vez, os elos do serviço efetuam de 
forma sistematizada e periódica auditorias aos 
processos clínicos, identificando potencialida-
des e fragilidades na sua elaboração, com vis-
ta à discussão e implementação de medidas de 
melhoria. Promovendo pequenos momentos de 
Brainstorming, o envolvimento dos elementos foi 
gradualmente efetuado, tendo em conta as espe-
cificidades de cada enfermeiro no sentido da con-
vergência de esforços e no suporte aos cuidados 
prestados.
Relativamente à equipa, a análise individual foi 
privilegiada com acompanhamento próximo e 
direcionado, no sentido de potenciar as qualida-
des individuais, minimizar as debilidades sentidas 
e ampliar competências. Através deste tipo de 

acompanhamento e da sintetização objetiva dos 
diversos assuntos abordados, a equipa global é 
informada das diversas temáticas bem como das 
atualizações de contextos e atuações. Existe uma 
pasta partilhada com a documentação que sus-
tenta a intervenção e promove a literacia em saú-
de. 

Enfª João Valente, Cirurgia Vascular (prática 
clínica)

P: Como sabe o CHUC tem privilegiado a área 
da tomada de decisão clínica em enfermagem 
expressa nos sistemas de informação em uso, 
tendo inclusive nomeado o GASIDE como estra-
tégia facilitadora da implementação e desenvol-
vimento desta vertente.
Sistematize o desafio que foi para si a utilização 
de um sistema de informação que integra a sua 
tomada de decisão no âmbito do processo de 
cuidados.

R: - Desde o início percebi que a implementação 
dos SIE seria um desafio, que a Enfermagem es-
tava a evoluir para um processo de mudança. 
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No momento da concetualização do padrão de 
documentação do serviço, introduzindo a lin-
guagem classificada e internacionalizada CIPE, 
deparei-me com terminologias que foram difí-
ceis mentalização. Percebi também que estava 
a emergir um novo modelo de referência que 
estava a ganhar cada vez mais consistência e a 
implementação do SClinic tornou-se algo muito 
mais complexo. “Avaliar as manifestações com-
prometidas e que necessitam de intervenção no 
sentido do doente adquirir benefícios em saúde” 
é uma abordagem completamente diferente do 
modelo que estava implementado na instituição.
Senti alguma preocupação em conseguir atingir 
os objetivos entre dois grandes focos: o doente e 
a resposta aos SIE.

P: Refira as as vantagens da utilização de um 
sistema de informação que integra a utilização 
de referenciais teóricos centrados na pessoa/
família, na continuidade do processo de cuida-
dos.

R: - A informatização do processo de enferma-
gem permite que toda a informação sobre o 
doente esteja alocada na mesma plataforma. 
O acesso à informação  é mais rápido e acessível.  
Os planos de cuidados passaram a ser mais siste-
matizados. Há uma continuidade da informação. 
Há produção de indicadores que refletem quan-
titativamente os cuidados prestados.

P: Considerando que a melhoria dos processos 
depende das pessoas que estratégias conside-
ra que deveriam ser desenvolvidas para melho-
rar a documentação do processo de cuidados? 

R: - Ajudar os enfermeiros de forma mais próxi-
ma e incisiva diretamente nos  serviços, conscien-
cializar que a mudança é necessária; motivar à 
mentalização que estamos perante um processo 
que requer uma auto construção do pensamen-
to para que a tomada de decisão seja eficiente.

P: Sentiu dificuldades na utilização do sistema 

de informação em uso? Se sim, sistematize-as.

R: - Inicialmente tive dúvidas e dificuldades, que 
estavam associadas a lacunas no conhecimento 
informático em geral. Contudo, juntamente com 
os formadores e colegas, fui adquirindo mais se-
gurança e o processo da aprendizagem tornou-
-se menos difícil de aceitar e cumprir com os ob-
jetivos, embora considere que poderia ser mais 
simplificado e com maior clareza; a escassez de 
computadores ; formação escassa, tanto a nível 
da consciencialização da mudança do processo 
de pensamento como na própria manipulação 
do SClinic. 

Enfª Ana Duarte, Ortopedia D (prática clínica)

P: Como sabe, o CHUC tem privilegiado a área 
da tomada de decisão clínica em enfermagem 
expressa nos sistemas de informação em uso, 
tendo inclusive nomeado o GASIDE como estra-
tégia facilitadora da implementação e desen-
volvimento desta vertente. Sistematize o desa-
fio que foi para si a utilização de um sistema de 
informação que integra a sua tomada de deci-
são no âmbito do processo de cuidados.

R: - O sistema de informação  em enfermagem 
é o local onde documento a minha tomada de 

decisão e é de caráter legal. O desafio prende-se 
com a capacidade de compreender todo o meio 
envolvente que engloba a tomada de decisão clí-
nica em enfermagem e a sua importância, isto 
é, iniciando-se pela avaliação inicial, as interven-
ções de enfermagem que dão resposta aos diag-
nósticos de enfermagem (e a sua relação) e a res-
petiva avaliação/resultados. A minha tomada de 
decisão no processo de cuidados deve ser alvo 
de avaliações e produzir resultados/ganhos em 
saúde, só assim conseguimos espelhar os nossos 
cuidados através da documentação no sistema 
de informação. 

P: Refira as vantagens da utilização de um sis-
tema de informação que integra a utilização 
de referenciais teóricos centrados na pessoa/
família, na continuidade do processo de cuida-
dos.

R: - Os referenciais teóricos centrados na pessoa/
família são os orientadores para a nossa práti-
ca e tomada de decisões. A pessoa/família são 
os principais focos de intervenção, sofrendo as 
transições de saúde/doença ao longo da vida, 
isto é, o objeto/foco de enfermagem passa por 
providenciar respostas humanas aos processos 
de vida e aos problemas de saúde da pessoa/
família. Assim, através dos referenciais teóri-
cos como a Teoria do Autocuidado, a Teoria das 
Transições ou a avaliação familiar através do Mo-
delo de Calgary utilizados no sistema de informa-
ção, conseguimos melhor compreender e cuidar 
a pessoa/família prestando intervenções de qua-
lidade, centradas e fundamentais na evolução do 
seu estado clínico e transição de saúde-doença 
ou vice-versa.

P: Considerando que a melhoria dos processos 
depende das pessoas, que estratégias conside-
ra que deveriam ser desenvolvidas para melho-
rar a documentação do processo de cuidados?

R: - Penso que as pessoas, sendo os principais 
utilizadores do sistema, são as responsáveis pela 
boa/correta documentação. Para tal, considero 

que a principal estratégia a ser desenvolvida, ou 
melhor, a priorizar, é a formação. Mais ações de 
formação, atualização/refresh da correta utiliza-
ção do sistema de documentação que utilizamos. 
Penso que as auditorias internas também são 
uma boa estratégia, uma vez que se consegue 
perceber as falhas/lacunas específicas dos pro-
fissionais e corrigi-las de forma mais centrada/
direcionada.

P: Sentiu dificuldades na utilização do sistema 
de informação em uso? Se sim, sistematize-as.

R: - As dificuldades que senti foram as iniciais, 
aquando dos primeiros contactos com o siste-
ma, na aprendizagem de como o utilizar, a forma 
correta de o utilizar, interpretar e perceber a sua 
dinâmica.

  ENTREVISTADORA: iriNa pirES

 



DIFUNDIR A ENFERMAGEM

Eduardo Santos e Andréa Marques foram coautores do artigo Pulp Therapy in Permanent 
Mature Posterior Teeth with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Systematic Review of Treatment 

Outcomes. Medicina 2021, 57,573. https://doi.org/10.3390/medicina57060573

António Marques, Andréa Marques, Eduardo Santos e Ricardo Ferreira foram coautores de 
Análise de custos da primeira vaga da pandemia COVID-19 na gestão de 2 recursos humanos 

num hospital português. Revista Referência

Rosa simões teRminou o CuRso de doutoRamento em CiênCias de enfeRmagem no instituto de CiênCias BiomédiCas 
de aBel salazaR na univeRsidade do PoRto, Com o tema: ComPoRtamentos suiCidáRios em adolesCentes: 

ContRiButos PaRa a inteRvenção em enfeRmagem na tRansição PaRa a Comunidade, em 13 de aBRil de 2021.  

integRa ainda a equiPa CooRdenadoRa do PRogRama de PRevenção de suiCídio na Comunidade eduCativa “mais 
Contigo”, desde 2010. este PRojeCto detém uma monogRafia PRóPRia, tendo sido atualizada em 2021:  

santos, j. C., eRse, m. P., simões, R. P., façanha, j. n., maRques, l. a., matos, m. e. louReiRo, C. R., & 
quaResma, m. h. (2021). mais Contigo 2021, PRomoção da saúde mental e PRevenção de ComPoRtamentos 

suiCidáRios na Comunidade eduCativa. esCola suPeRioR de enfeRmagem de CoimBRa (esenfC)

Artigos

Andréa Marques e Eduardo Santos foram coautores do artigo Effectiveness of self-
management interventions in inflammatory arthritis: a systematic review informing the 2021 
EULAR recommendations for the implementation of self-management strategies in patients with 

inflammatory arthritis. RMD Open 2021;7:e001647. doi: 10.1136/rmdopen-2021-001647

Luís Mendes, Natália Santos, Sandra Areias, Dolores Silva, Maria do Carmo Messias e Nuno 
Catela publicaram Produtos de apoio à Cinesiterapia Respiratória, Sinais Vitais nº 121 fev 202 

- ISSN: 0872-8844

Maria Loureiro, Marta Costa e Emília Sola foram coautores Enfermagem de Reabilitação em 
transplante cardíaco (ERTxC)-Apresentação do Projecto de Intervenção- (jun 2021) Revista 
Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, Vol. 4 N.º 1 (2021)https://doi.org/10.33194/

rper.2021.v4.n1.160

Maria Loureiro e João Duarte foram coautores de Intervenções para os cuidadores de pessoas 
integradas num programa de reabilitação cardíaca: Protocolo de Scoping Review,(jun 2021) 

Revista Millenium- doi.org/10.29352/mill0215.22134

Marco Gonçalves publicou Construção e validação de uma Escala de Avaliação de Informação 
Pré-Operatória na Revista de Enfermagem Referência, em dezembro/2020 (doi.org/10.12707/

RV20067)

António Marques foi coautor do artigo Work Methods for Nursing Care Delivery. Int. J. Environ. 
Res. Public Health 2021, 18, 2088. https://doi.org/10.3390/ijerph18042088
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Matilde Correia foi coautora de Social resources for transplanted children and families in 
European - Children Manuscript ID: children-1280357
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Nuno Catela foi coautor de Enfermería de Rehabilitación en el Conflicto Portugués del Ultramar 
(1961-1974) (abril de 2021), Revista Internacional de História Y Pensamiento Enfermero

Nuno Catela e João Teixeira foram coautores de A formação em enfermagem de reabilitação 
em Portugal entre 1963 e 2005,  Revista de Enfermagem Referência DOI.org/10.12707/RV20054

Nuno Catela publicou Fatores Preventivos e Protetores de Lesões Músculo-Esqueléticas em 
Enfermeiros, Revista: Sinais Vitais nº 132 de junho de 2021

Ricardo Ferreira foi coautor de High patient global assessment scores in patients with rheumatoid 
arthritis otherwise in remission do not reflect subclinical inflammation. Joint Bone Spine. 2021 
jun 21;88(6):105242. doi: 10.1016/j.jbspin.2021.105242. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 

34166795

Ricardo Ferreira foi coautor de EULAR recommendations for the reporting of ultrasound studies 
in rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs). Ann Rheum Dis. 2021 jul;80(7):840-847. doi.

org/10.1136/annrheumdis-2020-219816. Epub 2021 Jan 22. PubMed PMID: 33483318

Eduardo Santos e Ricardo Ferreira foram coautores de Dual-target strategy: fostering person-
centered care in rheumatology. Acta Reumatol Port. 2021 apr-jun;46(2):99-102

Ricardo Ferreira foi coautor de Comment on: ‘It can’t be zero!’ difficulties in completing patient 
global assessment in rheumatoid arthritis: a mixed methods study: reply. Rheumatology (Oxford). 

2021 jan 5;60(1):e30-e31. doi.org/10.1093/rheumatology/keaa488. PubMed PMID: 33020820

Ricardo Ferreira foi coautor de Definition of Treatment Targets in Rheumatoid Arthritis: Is It Time 
for Reappraisal?. J Rheumatol. 2021 jun 1;. doi.org/10.3899/jrheum.210050. [Epub ahead of 

print] PubMed PMID: 34074683

https://doi.org/10.3390/medicina57060573
doi: 10.1136/rmdopen-2021-001647
https://doi.org/10.33194/rper.2021.v4.n1.160
https://doi.org/10.33194/rper.2021.v4.n1.160
http://doi.org/10.29352/mill0215.22134
http://doi.org/10.12707/RV20067
http://doi.org/10.12707/RV20067
https://doi.org/10.3390/ijerph18042088
http://DOI.org/10.12707/RV20054
http://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-219816
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http://doi.org/10.1093/rheumatology/keaa488
http://doi.org/10.3899/jrheum.210050
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Ricardo Ferreira, Ruben Fernandes e Eduardo Santos foram coautores de Suitability for 
e-health of non-pharmacological interventions in Connective Tissue Diseases: scoping review with a 

descriptive analysis. RMD Open [in press]

Ricardo Ferreira e Eduardo Santos foram coautores de Portuguese multidisciplinary 
recommendations for non-pharmacological and non-surgical interventions in patients with 
rheumatoid arthritis. Acta Reumatol Port. 2021 jan-mar;46(1):40-54. PubMed PMID: 33820895

Ricardo Ferreira foi coautor de The methodological quality is insufficient in clinical practice 
guidelines in the context of COVID-19: systematic review. J Clin Epidemiol. 2021 mar 7;135:125-
135. doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.005. Epub ahead of print. PMID: 33691153; PMCID: 

PMC7937325

Rui Pinto publicou o artigo Cannulation in hemodialysis: A vascular access clinical practice guidelines 
narrative review. The Journal of  Vascular Access-  doi.org/10.1177/11297298211006972 

Telma Vidinha publicou Programas de intervenção na paternidade até à 1ª infância: protocolo 
de scoping review. RIE nº 35, Série 2, em maio de 2021

Livros

Andréa Marques, Georgina Pimentel e Ricardo Ferreira publicaram o capítulo A Vertente 
Crónica nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas. (2021) In: Marques-Vieira, C., Sousa, 
L. & Baixinho, C.L. (Orgs). Cuidados de Enfermagem à Pessoa com doença aguda. Sintra: 

SABOOKS & Lusodidacta, p. 671-686-786

Maria Loureiro, João Duarte, Vanessa Fonseca foram autores do capítulo Gestão de Cuidados 
à pessoa submetida a cirurgia cardíaca. (2021) In: Marques-Vieira, C., Sousa, L. & Baixinho, C.L. 
(Orgs). Cuidados de Enfermagem à Pessoa com doença aguda. Sintra: SABOOKS & Lusodidacta, 

p. 671-686-786
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ComuniCações/Posters

Andréa Marques apresentou a comunicação O uso de vinhetas para reconhecimento do 
delirium pelos enfermeiros: será uma boa estratégia formativa, apresentado no VI Congresso 
de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e 

II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência

Andréa Marques, Rui Santos e João Gaspar apresentaram a comunicação Cuidados de 
Enfermagem prestados à pessoa com fratura de fragilidade da extremidade proximal do 
fémur – diagnóstico da situação em Portugal, apresentada em VI Congresso de Investigação 
em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio 
Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência (comunicação publicada em livro 

de abstracts)

Andréa Marques, Eduardo Santos e Ricardo Ferreira apresentaram o póster Conhecimento 
dos enfermeiros de cuidados de saúde primários sobre cuidados à pessoas com Osteoporose, 
apresentado no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países 
de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados 

na Evidência

António Marques e Teresa Neves apresentaram a comunicação Self-management Plan of 
Chronic Disease Among Inpatients admitted to a Portuguese Endocrinology Unit: A Best Practice 
Implementation Project no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano 
e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde 

Baseados na Evidência

António Marques, Maria Céu Nunes, Eduardo Santos, Ricardo Ferreira apresentaram a 
comunicação Processo de elaboração do juízo clínico dos enfermeiros sobre a capacitação do 
prestador de cuidados: contributo inicial para uma Teoria Fundamentada, no VI Congresso 
de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa 
II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência (comunicação 

publicada em livro de abstracts)

Prémios

Matilde Correia recebeu o reconhecimento de Most Participative Patients’ Associations no 9th 
Board of the Network  

Carlos Carraco publicou o livro “NASCIMENTO e PARENTALIDADE”

Ricardo Ferreira foi coautor de Considerations and priorities for incorporating the patient 
perspective on remission in rheumatoid arthritis: An OMERACT 2020 special interest group 
report. Semin Arthritis Rheum. 2021 jul 11:S0049-0172(21)00134-7. doi.org/10.1016/j.

semarthrit.2021.07.010. Epub ahead of print. PMID: 34275601

http://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.005
http://doi.org/10.1177/11297298211006972
http://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2021.07.010
http://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2021.07.010
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Cristina Boaventura apresentou o trabalho Impacto do COVID 19 na Oncologia- Experiência 
do Hospital Dia do CHUC, em 13 AEOP - Virtual Session

Clarisse Fontoura apresentou o tema Refletir, motivar e construir melhores cuidados de 
enfermagem num Webinar organizado pela Escola Superior de Saúde de Viseu

Diana Santos apresentou o trabalho A gestão do conhecimento em contexto hospitalar: 
uma scoping review, na V Conferência de Investigação em Saúde, ESSNorte CVP

Diana Santos apresentou o trabalho Instrumentos de Medição da Qualidade de Vida da 
Pessoa Idosa: Uma Scoping Review, no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-
americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados 

de Saúde Baseados na Evidência 

Diana Santos apresentou o trabalho Presenteísmo nos profissionais de saúde em contexto 
covid-19: uma scoping review na V Conferência de Investigação em Saúde

Diana Santos apresentou o trabalho Rotações de Iniciação à Investigação para estudantes 
de Licenciatura em Enfermagem: um relato de experiência - VI Congresso de Investigação 
em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio 

Internacional de Cuidados de Saúde baseados na Evidência

Eduardo Santos e António Marques apresentaram o trabalho The effects of emergency 
department overcrowding on admitted patient outcomes: a systematic review, em JBI European 

Symposium & SPIDER Multiplier Event

Eduardo Santos e Tânia Morgado apresentaram o póster The effectiveness of psychoeducational 
interventions for adolescents’ anxiety: a systematic review protocol no VI Congresso de 
Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II 

Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência

Eduardo Santos, Ricardo Ferreira e Cátia Duarte foram coautores da comunicação Portuguese 
multidisciplinary recommendations for non-pharmacological and non-surgical interventions in 
people with rheumatoid arthritis, no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-
americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados 

de Saúde Baseados na Evidência
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Elsa Cardoso apresentou a comunicação Autopercepção das competências Parentais 
maternas no Cuidar do Recém-Nascido Prematuro aquando da Alta da Unidade de cuidados 
Intensivos Neonatais na Comunidade da Prática IINNCare: Innovative Interventions in Nursing 

Neonatal Care, projeto estruturante da UICISA:E

Helena Pires apresentou a comunicação Desafios no cuidar em tempos de pandemia, no III 
workshop metodologias cuidado humanitude, ESEnfCoimbra

Jorge Ribeiro apresentou o trabalho A realidade dos magnet-hospitals como organizações 
atrativas – implicações para a satisfação profissional dos enfermeiros” no  Seminário de 

Investigação 3.º Ciclo/Doutoramento em Gestão 

Jorge Ribeiro e Patrícia Ribeiro apresentaram a comunicação Satisfacción del paciente con la 
atención de enfermería- evaluación y validación de una escala, no VIII Congreso Internacional 

Virtual Iberoamericano de Enfermería 

Jorge Ribeiro apresentou o trabalho Autonomia Professional de los Enfermeros no VIII Congreso 
Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería

Liliana Escada apresentou o póster A Clinical Data Model in Nursing for the person with Impaired 
Balance – protocol of a scoping review no 15th International Seminar on Nursing Research da 

UCP

João Teixeira e Nuno Catela apresentaram Kinesio Taping: Aplicabilidade nos Processos 
de Reabilitação, no II Ciclo de Webinars de Investigação em Enfermagem da Ordem dos 

Enfermeiros, 6ª Sessão, Edição 2

Liliana Ferraz apresentou a comunicação Modelo de Cuidados Desenvolvimentais 
Integrativos: quadro de referência para os cuidados neonatais na Comunidade da Prática 
IINNCare: Innovative Interventions in Nursing Neonatal Care, projeto estruturante da UICISA:E

António Marques, Teresa Neves, Cármen Correia apresentaram a comunicação 
Conhecimento dos profissionais de saúde em cuidados paliativos

Marco China, Maria Loureiro, Helena Rodrigues, Fernanda Viseu, Claúdia Pinho, Carina 
Monteiro, Lúcia Martins, Helena Pires apresentaram Reabilitação Respiratória na pessoa 
com Covid-19, numa unidade de cuidados intensivos: Monitorização do treino muscular 
inspiratório-estudo de caso, no 1.º Congresso -Cuidados respiratórios em Enfermagem de 

reabilitação 



DIFUNDIR A ENFERMAGEM

DIFUNDIR ENFERMAGEM

36

Marco Gonçalves apresentou 2 e-posters “Preoperative nursing care: the perception of clients 
undergoing general surgery” e “Preoperative nursing information: contributions to the validation of 

a measurement instrument”, no EORNA Virtual Congress

Marco Gonçalves apresentou o poster Preparação pré-operatória: a perceção dos clientes 
submetidos a cirurgia – contributos para a criação de um modelo de consulta de enfermagem 
no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua 
Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência

Marco Gonçalves participou na mesa redonda subordinada ao tema “O doente cirúrgico: 
repensar os cuidados de enfermagem”, nas IX Jornadas Internacionais de Cirurgia, 
com a comunicação Consulta de Enfermagem no pré-operatório: o percurso para a sua 

implementação 

Maria Loureiro, João Duarte, Marco China e Helena Rodrigues apresentaram o e-póster 
Enfermagem de Reabilitação à Pessoa transplantada ao coração com COVID-19, na V 

conferência internacional de Investigação em saúde - ESSNorte CVP 

Maria Loureiro, Marco China, Helena Rodrigues, Fernanda Viseu, Claúdia Pinho, Carina 
Monteiro, Lúcia Martins e Helena Pires apresentaram a comunicação Impacto dos cuidados 
especializados da Enfermagem de Reabilitação durante a Era COVID-19 - Experiência em 

Cuidados Intensivos, no E-Simpósio

Matilde Correia apresentou a comunicação Treatment Adherence in adolescents no 2nd 
TransplantChild workshop on translational research

Nuno Catela apresentou o trabalho  Screening Tools for Evaluation and Assessment of 
Oropharyngeal Dysphagia: A Scoping Review no 1º Congresso Internacional de Enfermagem 

Especializada da Escola Superior de Saúde do Norte  

Maria Loureiro, Marco China, Helena Rodrigues, Fernanda Viseu, Claúdia Pinho, Carina 
Monteiro, Lúcia Martins, Helena Pires apresentaram a comunicação Reabilitação respiratória 
em UCI – dificuldades e vivências do enfermeiro de reabilitação, no 1.º Congresso - Cuidados 

respiratórios em Enfermagem de reabilitação

Matilde Correia apresentou o trabalho Anestésicos tópicos - estudo comparativo em 
crianças no Red ENSI 2021
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Nuno Catela e João Teixeira apresentaram o trabalho Exercícios Faciais na Esclerose Sistémica, 
no Webinar: II Ciclo de Webinars de Investigação em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 

2021 | 6ª Sessão | Edição 1

Nuno Catela foi coautor da trabalho Enfermería de Rehabilitación en el Conflicto Portugués del 
Ultramar (1961-1974), apresentado no Congresso  Hospitalis 2021, II Reunión Internacional 

de Historia de los Hospitales

Nuno Catela, Luís Mendes e Sandra Areias apresentaram a comunicação Reeducação 
Funcional respiratória no pré-operatório em doentes com cirurgia colorretal programada 
no Webinar: II Ciclo de Webinars de Investigação em Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros 

2021 | 6ª Sessão | Edição 1 

Nuno Catela, Luís Mendes, Natália Santos, Sandra Areias, Dolores Silva e Maria do Carmo 
Messias  apresentaram Reeducação Respiratória Pós-Covid: Estudo de Caso, no VI Congresso 
de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa 

e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência

Patrick Gonçalves, apresentou a comunicação Posicionamento do recém-nascido numa UCIN 
na Comunidade da Prática IINNCare: Innovative Interventions in Nursing Neonatal Care, projeto 

estruturante da UICISA:E 

Ricardo Ferreira apresentou A vida para além da doença crónica: o impacto da Enfermagem 
Médico-Cirúrgica Especializada, Webinar organizado pela Associação de Enfermeiros 
Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica e pela Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Setúbal

Nuno Catela, João Teixeira e Rafael Bernardes apresentaram o trabalho Utilização de 
andarilho em doentes amputados para estabilidade da marcha e equilíbrio: uma revisão 
integrativa da literatura, no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano 
e de Países de Língua Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde 

Baseados na Evidência  

Ricardo Ferreira apresentou “Desafios na prestação de cuidados de enfermagem”, no 
Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica 2021
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Ricardo Ferreira apresentou From design to implementation: My experience with patient’s 
participation in research, in “Citizen Engagement in Nursing Research and Education: How, when, 
and who?, Virtual Webinar, on 23rd march 2021, organised by Phi-Xi Chapter of Sigma & Sigma 

European Region 

Ricardo Ferreira apresentou The Dual-target proposal for rheumatic (and other) diseases: Why 
and how?, European Congress of Rheumatology 2021

Ricardo Ferreira foi coautor de Revisiting the remission criteria for rheumatoid arthritis by 
excluding patient global assessment: An individual patient meta-analysis including 5792 patients, 
no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua 
Oficial Portuguesa e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência 

– MENÇÃO HONROSA

Ricardo Ferreira foi moderador e preletor do evento Saber+ 2.0: Consultas de Enfermagem 
à Distância - Recomendações, 1ª Edição, na plataforma digital Cisco Webex Events – 

Recomendações para a realização de consultas de enfermagem à distância

Ricardo Ferreira, Andréa Marques foram coautores de I literally convinced myself I was going 
to catch it and die”: lived experiences of the Covid-19 pandemic by people with rheumatic diseases 

from four european countries, European Congress of Rheumatology 2021

Rita Silva apresentou a comunicação Necessidades dos Pais de RN internados em UCIRN – 
Revisão Sistemática de Literatura na Comunidade da Prática IINNCare: Innovative Interventions 
in Nursing Neonatal Care (projeto estruturante da UICISA:E) e no VI Congresso de Investigação 
em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e do II Simpósio 

Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência

Ricardo Ferreira, Eduardo Santos, Andréa Marques, Cátia Gonçalves e Stefanie Ferreira Silva 
foram coautores da comunicação Capacidade funcional na pessoa com artrite reumatóide: 
fatores associados e oportunidades para a Enfermagem de Reabilitação, no VI Congresso 
de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa 

e II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência
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Rúben Fernandes apresentou o trabalho Intervenção do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação no Desporto, inserido na Conferência (Reabilitação): Intervenção 
do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação em Pediatria, no Desporto e em 

Cuidados Paliativos”, no Congresso da ESSNorte Cruz Vermelha

Telma Vidinha apresentou Programas de intervenção na paternidade - protocolo de scoping 
review e Efetividade de um protocolo de acompanhamento no pós alta da pessoa com 
depressão, no VI Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países 
de Língua Oficial Portuguesa e do II Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados 

na Evidência

integração em assoCiações/gruPos

Ana Cláudia Dias, Ana Paula Almeida, Ana Pinho, Ana Rita Miranda, Daniela Dinis, Dina 
Borges, Graça Cavaco, Ilda Marques, Isabel Arede, Joana Silva, Liliana Costa, Liliana Ferraz, 
Lúcia Paradela, Maria João Alves, Patrick Gonçalves e Rita Silva integraram grupo de trabalho 
do projeto estruturante da UICISA:E IINNCare: Innovative Interventions in Nursing Neonatal 

Care

Andréa Marques é Coordenadora do Educational subcommittee of Health Professionals In 
Rheumatology, da European Alliance of Associations for Rheumatology

Sara Seabra apresentou o tema Cuidados Paliativos Pediátricos no 1º Congresso de 
Enfermagem Especializada na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha

Andréa Marques é Membro do grupo de trabalho Interdisciplinary management of phosphate 
wasting syndromes, promovido pelo The European Society for Osteoporosis, Osteoarthritis and 
Musculoskeletal Diseases), in collaboration with the World Health Organization Collaborating 

Center for Public Health Aspects of Musculoskeletal Health and Aging

Rúben Fernandes apresentou a comunicação Terapias Miofasciais e Bandas Neuromusculares, 
Ciclo de Webinars 2021: Técnicas Complementares na Prática do Enfermeiro de Reabilitação, 

da MCEER-OE

Andréa Marques é membro e Consultora do grupo de trabalho Integrated Care Pathways 
for Bone Health promovido pelo - The Economist
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Andréa Marques é Presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde em 
Reumatologia

Andréa Marques é Secretária da Mesa da Assembleia Geral - Associação Enfermeiros 
Portugueses de Ortopedia e Traumatologia

António Marques é Membro da Comissão Científica da UICISA:E 

António Marques é Presidente da Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar (APIH)

Bertina Santos é Membro do capítulo português Woman in Global Health

Fátima Ferreira e Sónia Baltazar participaram com a Sociedade Portuguesa de Cuidados 
Intensivos, na elaboração de vídeo sobre “Prone Positioning e no Manual - Abordagem de 

enfermagem ao doente crítico” com o capítulo “Decúbito Ventral”

Filipa Freita e Sara Seabra da EIHSCPP do HP colaboram com a aTTitude/IPSS que, em 
colaboração com a SIC Esperança, editaram tutoriais com vários temas de apoio a cuidadores 

de crianças com necessidades especiais em https://attitude.org.pt/

Helena Tavares é membro da mesa da Assembleia Geral da APADEP

Liliana Escada Ribeiro pertence ao Grupo de doutorandos do projeto NursingOntos 

Ana Pinho, Liliana Ferraz e Fernanda Ferreira integram os Corpos Sociais 2021/23 da 
Associação Portuguesa de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 

Maria do Rosário Pinto pertence ao grupo responsável pela elaboração do “GOBP- Enfermagem 
de reabilitação no cuidado à Pessoa em situação crítica” - MCEER-OE 

Matilde Correia é membro fundador e pertence à Direção da Liga dos Pequeninos 
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Matilde Correia integra a ERN TransplantChild como representante da associação de doentes 
APIR, sendo presidente da Delegação Centro da Associação Portuguesa de Insuficientes 

Renais (APIR)

 Maurício  Alves foi  eleito “Representante dos trabalhadores no Conselho Consultivo do 
CHUC “

Octávio Ferreira pertence ao grupo responsável pela elaboração do “GOBP Requisitos 
para prescrição de dispositivos e produtos de apoio no âmbito da prática de cuidados 

especializados de Enfermagem de Reabilitação” MCEER-OE

Paulo Castelhano pertence ao grupo responsável pela elaboração do “GOBP “Enfermagem 
de reabilitação em contexto pediátrico” MCEER-OE

Paulo Oliveira é Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da Associação de Enfermeiros 
Especialistas de Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Paulo Oliveira pertenceu ao grupo responsável pela elaboração do “GOBP – “Cuidados à 
pessoa em situação crítica dependente de suporte extracorporal de vida: um desafio para a 

pártica especializada” - MCMC, OE

Ricardo Ferreira (Coordenador) e Andréa Marques tomaram parte do grupo de trabalho 
que elaborou o documento adstrito a recomendações/orientações para consultas de 
Enfermagem à Distância, promovido pela EQUIPS, SRC-OE. https://www.ordemenfermeiros.
pt/centro/noticias/conteudos/guia-de-recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-as-consultas-

de-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-consulta-p%C3%BAblica/

Ricardo Ferreira é Membro do Behavioral Sciences Advisory Group, promovido pela Sanovi 
Internacional

Ricardo Ferreira é Presidente da mesa da assembleia geral da Associação Portuguesa de 
Profissionais de Saúde em Reumatologia

https://attitude.org.pt/
https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/guia-de-recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-as-consultas-de-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-consulta-p%C3%BAblica/
https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/guia-de-recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-as-consultas-de-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-consulta-p%C3%BAblica/
https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/guia-de-recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-as-consultas-de-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-consulta-p%C3%BAblica/
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Ricardo Ferreira pertence ao Chair do Comité dos Health Professionals in Rheumatology da 
European Alliance of Associations for Rheumatology

Rúben Fernandes integrou o Grupo de Trabalho para a elaboração do perfil e certificação de 
Competência Acrescida em Enfermagem no Desporto, OE  

Telma Vidinha integra o PARENT (Promotion, Awareness Raising and Engagement of men in 
Nurture Transformations) e a Sigma Theta Tau

Teresa Julião integra como Vogal da Direção a Associação de Menopausa de Portugal – Vidas 

Prevenção de ComPortamentos vioLentos em Pessoas Com esquizofrenia e outras

PsiCoses: efeitos de um Programa de intervenção em Contexto forense

A esquizofrenia e outras psicoses caracterizam-se por distorções do pensamento, da perceção e 
emoções inadequadas, com implicações na qualidade de vida. Comportamentos violentos podem ser 
prevenidos através de intervenções psicoterapêuticas, aplicadas por Enfermeiros Especialistas em 
Saúde Mental e Psiquiátrica.

Procurou-se avaliar a eficácia de um programa de aprendizagem e treino de habilidades sociais na 
diminuição dos preditores de violência em pessoas com esquizofrenia e outras psicoses.

Este estudo, pré-experimental, foi realizado com uma amostra de 15 doentes internados em serviços 
de Psiquiatria Forense do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Pólo Sobral Cid. Os resultados 
demonstram que a aprendizagem e treino de habilidades sociais e a educação relativamente aos 
preditores de comportamentos diminuem as dificuldades das pessoas para atuar de forma adequada 
perante situações sociais diversas. Observou-se um impacto positivo na melhoria do funcionamento 
pessoal e social, assim como na gestão do autocontrolo, com diminuição de comportamentos 
perturbadores e violentos e dos preditores de violência. A recuperação e aprendizagem de competências 
sociais, por parte das pessoas com esquizofrenia ou outra psicose, permite uma melhor (re)integração 
na família e na comunidade.

Mariana Albino, Mestre em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica |
Enfermeira no Serviço de Cirurgia Vascular 
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informação transmitida PeLo enfermeiro de Cirurgia ambuLatória Para o autoCuidado dos utentes 

autoRes: maRia goRete sousa feRRaz, enfeRmeiRa esPeCialista enfeRmagem médiCo-CiRúRgiCa, ChuC – Polo hg - uCa

INTRODUÇÃO
A cirurgia ambulatória (CA) surge da evolução tecnológica e do aumento da procura de cuidados de saúde, 
que consequentemente impõem a necessidade de descobrir novas respostas que cumpram os padrões de 
qualidade dos cuidados. Decorrendo a alta do utente dentro das 24 horas de permanência no hospital, é fulcral 
a sua preparação para este momento, dotando-o de ferramentas que permitam a continuidade dos cuidados 
no domicílio. Importa avaliar o nível de preparação do utente/cuidador e corrigir as lacunas identificadas que 

ponham em risco a continuidade dos cuidados e a sua segurança. 

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, com uma amostra não probabilística 
acidental, tendo como principal objetivo, identificar as necessidades informativas dos utentes de uma Unidade 
de Cirurgia de Ambulatório da região centro, no processo de autocuidado pós-cirúrgico. Os dados foram 
recolhidos telefonicamente através de questionário, às 24 horas após a cirurgia e ao 14º dia de pós-operatório 
(PO). A população foi constituída por 84 utentes, maiores de 18 anos, submetidos a cirurgia sob anestesia geral, 

com alta no próprio dia, com atendimento telefónico efetivado às 24h e 14º dia de PO.

PRINCIPAIS RESULTADOS
A idade média da amostra é de 51,98 anos, onde 66,7% dos indivíduos eram do sexo masculino, com 91,7% 
da amostra a referir viver acompanhado, 53,6% com escolaridade inferior ao 9º ano e 60,7% desempenha 
atividade profissional, tendo 23,8% recorrido ao serviço no âmbito da Cirurgia Geral. Às 24h de PO, 35,7% 
dos indivíduos referenciaram pelo menos uma complicação, sendo a mais referida a presença de dor no 
local cirúrgico (80,0%), tendo 10,0% recorrido a um serviço de saúde por complicações. Ao 14º dia de PO, há 
diminuição do número de complicações (20,2%), mas verifica-se um aumento do recurso aos serviços de saúde 
estando a maioria das complicações está relacionada com o processo cicatricial (55,5%). Na primeira fase, para 
100% dos inquiridos a informação foi explícita/adequada/suficiente mas com um decréscimo da avaliação 
positiva aos 14 dias de PO relativo à clareza, (90,5%) adequabilidade e suficiência (79,8%). Foi identificada como 
informação transmitida: medicação/regime terapêutico (98,8%), cuidados à ferida/penso (98,5%) e repouso/
retoma da atividade/mobilização (96,4%). As dúvidas estavam maioritariamente relacionadas com temas 
ligados à retoma das atividades de vida diária (65%). Para 96,4% da amostra, foi importante o seu familiar estar 
presente no momento da alta e ser informado dos cuidados pós-operatórios. Os fatores mais mencionados 
para a necessidade deste acompanhamento, foram: o efeito residual da anestesia; sonolência; ansiedade; 

dificuldade em fixar as informações.

CONCLUSÃO
O papel dos Enfermeiros é amplo e complexo, compreende as ações relacionadas com o percurso cirúrgico. A 
informação transmitida deve incluir comportamentos que ajudem os utentes a retomar as atividades de vida 
diária e o bem-estar. Conhecer os seus principais receios, dúvidas e necessidades informativas, permite intervir 
de forma ativa, prevenindo complicações e auxiliando na transição e recuperação do seu estado de saúde. Os 
utentes consideram importante receber informação que lhes permita atuar em consonância com as limitações 
do ato cirúrgico realizado, saber identificar as complicações, reconhecer o que é expectável na sua recuperação 

e sentirem-se seguros e apoiados na continuidade dos cuidados.
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- 28 de setembro (Nursing SHARE)

- 13 de outubro-NER CHUC

- 20 de outubro 2021 (NIE)

- 27 de outubro 2021 (Nursing Share)

- 17 novembro 2021 (NIE)

- 24 novembro 2021 (Nursing Share)

- 15 dezembro 2021 (NIE)


