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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA
Ex. Sr. Enfermeiro e Ex.ª Sr.ª Enfermeira

A época do Natal é uma quadra tradicionalmente vivi-
da com profundo significado para a maioria dos por-
tugueses. Ela evoca os valores do humanismo e con-
vida à reflexão sobre o sentido da vida e da condição 
humana, sendo por isso que os valores da solidarie-
dade, partilha e compaixão sobressaem nesta época 
como expressão mais sublime da nossa condição de 
seres humanos.
Esta é também uma época que convida à introspeção 
na busca do que há de melhor em cada um e cada 
uma de nós, mas é igualmente um tempo para cele-
brar as muitas vitórias e conquistas alcançadas, com 
esforço solidário e coletivo, durante um longo e muito 
difícil ano de 2021.
Assim, quero dirigir-me a cada um de vós com grati-
dão pela vossa entrega e profissionalismo, e dizer-vos 
que é para mim muito gratificante e um enorme privi-
légio poder dirigir-me a todos e a todas nesta quadra 
festiva e carregada de simbolismo.
O ano de 2021, na senda do que foi o ano 2020, con-
frontou-nos com os mesmos e maiores desafios, 
maioritariamente decorrentes da pandemia trazida 
pelo SARS-CoV-2 que, em conjunto, fomos capazes de 
superar, muitas vezes com sacrifícios individuais e fa-
miliares, encarados com elevado sentido de missão e 
responsabilidade. Embora consciente de que a missão 
está longe de estar cumprida, pois a pandemia COVID 
19, insiste em lembrar-nos de que não podemos bai-
xar a guarda, sinto que este é o momento de mani-
festar a todos e a todas o merecido reconhecimento 
pelo enorme esforço e dedicação demonstrados, mas 
também o de querer celebrar com todos e todas as 
nossas muitas conquistas e vitórias.
Apesar das múltiplas vicissitudes de contexto e de 
percurso, e não obstante as grandes as dificuldades 
e desafios vivenciados, a esmagadora maioria de vós 
demonstrou uma enorme resiliência, capacidade de 
trabalho e entrega ao bem maior, o da saúde de quan-
tos precisaram de nós.

Apesar de o CHUC ter feito todos os esforços na dis-
ponibilização dos meios e na criação das condições 
para garantir um ambiente de prática seguro, o ele-
vado profissionalismo demonstrado no cumprimento 
escrupuloso das políticas institucionais de prevenção 
e controlo da infeção associada aos cuidados de saú-
de, foi determinante para maximizar a segurança de 
todos.
Esta época, pela aproximação de um novo ano, é pro-
pícia á reflexão e, é também, um tempo de formulação 
de expectativas e projetos pessoais e profissionais. É 
um tempo que impele à cogitação do futuro, sendo 
por isso de génese e empreendedorismo, movidos 
pelo propósito de renovação da esperança.
É, portanto, tempo de reafirmar parcerias, e de olhar 
para o futuro com determinação e otimismo, levando 
connosco todas as lições que aprendemos para en-
frentar os desafios que transportamos, e todos aque-
les que nos vierem a ser colocados.
Acredito, convictamente, que os desafios e dificulda-
des com que nos debateremos ao longo do próximo 
ano serão muitos e complexos. Estou muito confian-
te, porque tenho a certeza que poderei contar com a 
competência, empenho, determinação, perseverança 
e resiliência de todos os enfermeiros e todas as enfer-
meiras do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra.
Na esperança de que o Natal tenha sido pleno de fe-
licidade, desejo a cada um e a cada uma de vós um 
Novo Ano pleno de esperança, repleto de paz, felicida-
de e saúde, com realizações pessoais e profissionais 
para cada um e cada uma de vós e respetivas famílias.
Muito obrigada a todos e a todas, pela colaboração, 
generosidade, entrega e, sobretudo, por nos fazerem 
acreditar que futuro percorrido convosco será mais 
fácil e promissor.

Áurea Andrade
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Os novos paradigmas comunicacionais, nomeadamente nas redes sociais, trazem novos desafios 
na informação e divulgação, o que nos leva a uma adaptação contínua quase em tempo real. As-
sente neste princípio e decorrente da missão da revista NEC, foi criada uma página de facebook 
(https://www.facebook.com/nec.chuc). Este novo desafio visa, não só a complementaridade da 
NEC, mas também uma maior abrangência da nossa população alvo, assim como a utilização de 
elementos multimédia, almejando conseguir uma melhor e mais interativa forma de informar e 
divulgar.  

Iniciamos uma rúbrica, em forma de entrevista, onde pretendemos lançar um olhar mais pessoal 
e humano sobre os enfermeiros e aquilo que os define, dentro e fora da profissão. 
No que se refere à publicação, mantém-se a estrutura anterior dando relevância aos grupos ins-
titucionais, à divulgação de boas práticas e à partilha da investigação. Haverá um foco especial 
no novo serviço a que o cidadão pode usufruir (hospitalização domiciliária), e lançando, assim, o 
repto de reflexão aos cuidados paliativos.

A equipa renova o agradecimento a todos os que têm contribuído para a divulgação sustentada 
dos percursos dos Enfermeiros no CHUC e deseja a todos continuação de festividades felizes.
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TEXTO e FOTOS: NEC
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https://www.facebook.com/nec.chuc


NURSING SHARE 

Após um período de extrema exigência, decor-
rente do contexto pandémico e tudo o que isso 
implicou, o Nursing SHARE teve de rever e al-
terar a sua estratégia. Neste sentido, e porque 
também faz parte do seu mandato a divulgação 
de projetos mais aglutinadores e de forma mais 
regular, passando as sessões a terem caráter 
mensal e a terem participação dos represen-
tantes de grupos institucionais.
Assim, neste trimestre o Nursing SHARE promo-
veu 3 momentos de partilha:

* Translação do Conhecimento: A Divulgação 
como Ferramenta de Enfermagem
Neste evento foram partilhadas as diferentes 
ferramentas para partilhar conhecimento, que 
o revestem de identidade e o perpetuam no 
tempo, conferindo a oportunidade de divulga-
ção na comunidade, nomeadamente do Núcleo 
de Investigação em Enfermagem do CHUC (NIE), 
dos Projetos de Melhoria Contínua da Qualida-
de dos Cuidados de Enfermagem (PMCQCE), do 
Notícias de Enfermagem do CHUC (NEC), da Re-
vista Referência e do Gabinete de Comunicação 
e Imagem

*Percursos para a acreditação da idoneidade 
formativa dos contextos de prática clínica 
Esta sessão teve como objetivo desenvolver 
uma reflexão partilhada sobre percursos para 

a acreditação da idoneidade formativa dos con-
textos da prática clínica, assim como desafios 
emergentes na gestão estratégica e prática clí-
nica no contexto do CHUC;

*Prevenção de Úlceras por pressão: da evi-
dência à prática 
Neste momento de partilha, foram analisadas 
diferentes perspetivas da prevenção de úlceras 
por pressão, foco sensível aos cuidados de en-
fermagem, nomeadamente do ponto de vista 
da prática clínica, na importância da referen-
ciação e encaminhamento entre unidades de 
saúde, sendo também dado enfase à importân-
cia da investigação clínica e produção de indi-
cadores neste domínio. Para o efeito, tomaram 
parte deste momento o grupo institucional 
(GPrevUP), as experiências clínicas da UCI (HP), 
da Medicina A (HUC), da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa e visão da investigação da Uni-
versidade Católica do Porto.
Pretende-se em 2022 dar continuidade a este 
percurso, convidando a comunidade CHUC a 
participar.

Podem encontrar a coletânea de resumos de 
2021 em https://www.chuc.min-saude.pt/me-
dia/gallery/ColetaneaNursingSHARE.pdf

                         TEXTO e FOTO: NursiNg sharE
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Com o propósito de dar resposta ao Plano Na-
cional para a Segurança dos Doentes no âmbi-
to da melhoria da comunicação e segurança no 
processo de transição de cuidados, foi nomea-
do o grupo de trabalho “Passagem de Turno” 
pelo Conselho de Administração do Centro Hos-
pitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O grupo de trabalho é constituído por oito en-
fermeiros: o enfermeiro gestor com funções de 
direção António Marques, a enfermeira coorde-
nadora do Grupo de Assessoria aos Sistemas de 
Informação e Documentação em Enfermagem 
(GASIDE) Elisa Melo, o enfermeiro Carlos Fer-
nandes do Gabinete da Qualidade, a enfermei-
ra Cármen Nogueira do Núcleo de Investigação 
em Enfermagem, a enfermeira autora do estu-
do institucional sobre a Passagem de Turno (PT) 
Catarina Matos e três facilitadores do GASIDE, o 
enfermeiro Frederico Domingues, o enfermeiro 
João Fernandes e a enfermeira Sandra Cunha.

Este grupo é responsável pela elaboração de um 
procedimento geral para normalização da PT de 
enfermagem no CHUC, com acompanhamento 
da sua implementação em serviços piloto. A 
definição do procedimento tem como objeti-
vos promover a melhoria contínua da qualida-
de dos cuidados, promover a normalização de 
PT no CHUC de acordo com a visão da Direção 
de Enfermagem para o exercício da profissão e 
descrever os pressupostos necessários à opera-
cionalização da PT.

Clarificando o contexto organizacional que su-
porta a elaboração do procedimento, importa 
salientar as circunstâncias que influenciaram a 
sua construção. 

Decorrente da implementação no CHUC de 
dois projetos: ‘Sistemas de Informação e Docu-
mentação em Enfermagem’ e ‘Capacitação dos 
Enfermeiros em Conceção de Cuidados’, a do-
cumentação da tomada de decisão clínica em 
enfermagem no CHUC é hoje suportada por 
dois sistemas de informação informatizados 
que incluem uma estrutura de dados facilitado-

ra dessa tomada de decisão e que é concetual-
mente suportada pelos referenciais teóricos. 

No estudo institucional sobre a PT realizado em 
2020/21 ficou evidente uma maior valorização 
da informação referente à área interdependen-
te em prejuízo da informação relativa à área au-
tónoma com enquadramento concetual. Peran-
te esta singular realidade, importou incluir no 
procedimento a valorização da área autónoma 
e concetual de enfermagem enquanto conteú-
do de informação transmitida na PT.

O maior desafio para o grupo recaiu na identi-
ficação e clarificação do conteúdo da informa-
ção, uma vez que, evidenciando uma lacuna 
na produção científica, não foram encontradas 
publicações que abordassem a valorização da 
área autónoma e concetual de enfermagem en-
quanto conteúdo de informação para subsidiar 
a PT. Por consequência, o desenvolvimento des-
ta parte do procedimento foi suportado pelo 
conhecimento e experiência dos elementos do 
grupo.

O cumprimento dos pressupostos do modelo 
de PT e dos aspetos metodológicos e operacio-
nais explícitos no procedimento geral, introdu-
zirá um conjunto de práticas inovadoras na PT, 
viabilizando o contributo desta prática para um 
cuidado de excelência.
 

                         TEXTO: grupo passagEm dE TurNo

PASSAGEM DE TURNO
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A 22 de setembro ocorreu mais um Encontro 
de Enfermagem: Partilhar Investigação. A En-
fermeira Ana Catarina Matos (Enfermeira espe-
cialista no serviço de Cirurgia D) apresentou a 
Dissertação de Mestrado – Passagem de turno: 
contributo para a qualidade na gestão da in-
formação. Este trabalho teve a colaboração do 
Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informa-
ção e Documentação em Enfermagem e do NIE, 
sendo o tema um desiderato da Direção de En-
fermagem. Seguiu-se a ação de formação – Sub-
missão de Estudos à Comissão de Ética: a expe-
riência do NIE, liderada pela Enfermeira Andréa 
Marques (NIE / ESEnfC) e pelo Enfermeiro Adé-
lio Tinoco (CES – CHUC). Foram explicitados os 
documentos necessários para a submissão de 
projetos de investigação, bem como refletidas 
aspetos de consentimento informado, proteção 
de dados e dos participantes nos estudos.

Decorrente da parceria do NIE – CHUC com a 
UICISA: E realizou-se a 29 de setembro o webi-
nar: Cuidados de Saúde Baseados na Evidência 
– Modelo JBI: Parceria Académico-Clínica como 
Pilar para a Translação da Evidência. O Profes-
sor João Apóstolo (ESEnfC) e o Enfermeiro An-
tónio Marques (coordenador do NIE – CHUC) 
presentearam os participantes com uma expla-
nação sobre a Implementação da Evidência e o 
seu impacto na melhoria dos cuidados de en-
fermagem proporcionados aos cidadãos.

A 11 de outubro, no Café de Santa Cruz, tivemos 
o privilégio de ouvir o Doutor Paulo Queirós 
(ESEnfC), falar sobre Investigação Histórica, na 
Tertúlia Investigação à Roda(da). Foi um mo-
mento de conversa, num ambiente informal e 
que nos enriqueceu a todos de conhecimento e 
curiosidades em torno da história e epistemolo-
gia da saúde e da enfermagem.

Nos dias 18 e 19 de outubro recebemos no 
CHUC a visita de promotores das empresas 
Tada Medical e Gasgon Medical no âmbito do 
projeto SAFE-Infusion Swirl, financiado em três 
milhões de euros pelo European Innovation 
Council. Trata-se de um projeto para desen-
volver dispositivos médicos que reduzam os 
problemas de desconexão / arrancamento de 
cateteres e eventos de ar na linha, e a criação 
de  um dispositivo do tipo sensor ligado a uma 
cloud para informar remotamente os enfermei-
ros sobre o desempenho da perfusão (Remote 
Signals).

Dando continuidade aos Encontros de Enfer-
magem: Partilhar Investigação, a 20 de outubro 
assistimos à apresentação de uma Dissertação 
de Mestrado – Adesão à preparação pré-opera-
tória em cirurgia de ambulatório: influência de 
uma consulta de enfermagem pré-operatória 
presencial, protagonizada pela Enfermeira Dia-
na Gaspar, a exercer funções na Unidade de 
Cirurgia Ambulatória. Esta apresentação possi-
bilitou a reflexão sobre aspetos metodológicos 
dos trabalhos de investigação e sobre o modo 
como os resultados de investigação podem ter 
impacto na implementação de medidas pro-
motoras da qualidade dos cuidados de saúde 
e satisfação dos utentes. Seguiu-se a ação de 
formação do Enfermeiro Ricardo Ferreira su-
bordinada à construção e codificação de um 
questionário / formulário online – To Google® 
or not to Google® (in) Forms: Dicas sobre a sele-
ção e utilização de ferramentas para inquéritos.
No mesmo dia, em parceria com a UICISA:E/
ESEnfC e JBI, de que o CHUC é parceiro clínico, e 
em jeito de celebração do Dia Mundial dos Cui-
dados de Saúde Baseados na Evidência, decor-
reu um Webinar – Todos por um: Evidência, Ex-
periência Profissional, Utente e Contexto. Teve 

como moderador o Professor Rogério Rodrigues 
e como oradores: Ana Filipa Cardoso (docente 
/ investigadora), Pedro Henriques (profissional 
de saúde / Enfermeiro) e Sara Duarte Ferreira 
(utente). Ouvir a perspetiva de vários atores foi 
interessante, resultando a certeza de que é fun-
damental reunir esforços para que os cuidados 
de enfermagem sejam informados pelas melho-
res evidênciasr e Universitário de Coimbra tem 
um papel tão relevante a nível nacional e inter-
nacional.

Decorrente desta mesma parceria, no Auditório 
Principal dos HUC, a 24 de novembro, decorreu 
o Simpósio Cuidados de Saúde Baseados na 
Evidência: Melhores Decisões, Melhores Resul-
tados. A partilha de conhecimentos desde como 
a evidência científica pode informar a prática, 

porque é importante e onde está disponível 
essa evidência, como a podemos incorporar na 
prática clínica e com a apresentação de proje-
tos de implementação em diferentes contextos, 
certamente que motivaram os demais à utiliza-
ção da melhor evidência disponível para a to-
mada de decisão clínica em enfermagem, per-
seguindo a obtenção de melhores outputs na 
saúde das pessoas.

                         TEXTO: NiE
FoTo: diEgo dElso

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE 
ENFERMAGEM
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ENQUADRAMENTO

O grupo que está a desenvolver este proje-
to, constituído por enfermeiros dos vários 
polos do CHUC, tem como principal objetivo 
fomentar uma cultura de melhoria contínua 
da qualidade dos cuidados de enfermagem 
a partir da reflexão sobre e para as práticas 
relacionadas com as áreas prioritárias com 
necessidade de desenvolvimento, inscritas 
no Plano Estratégico da Direção de Enfer-
magem. A reflexão, suportada pelo quadro 
de referência do exercício profissional dos 
enfermeiros e pelos referenciais dos cuida-
dos de enfermagem assentes no Modelo 
de Transições de Meleis, na teoria do Auto-
cuidado de Dorothea Orem, no modelo de 
Calgary e na Parceria de Cuidados de Anne 
Casey, proporciona oportunidades de de-
senvolvimento, na medida em que possibi-
lita a compreensão da necessidade de mu-
dança.

A intencionalidade na mudança para a obten-
ção de padrões mais elevados de cuidados 
de enfermagem e o envolvimento de todos 
os enfermeiros da equipa resulta na melho-
ria contínua da qualidade. Nestes processos 
de melhoria contínua, será utilizada a meto-
dologia de gestão de projetos, com recurso 
ao ciclo de Deming e às etapas de Heather 
Palmer. Há vantagens na implementação de 
processos de melhoria contínua por serem 
baseados nas melhores práticas, ajustáveis 
às necessidades e ao contexto do serviço, te-
rem aplicabilidade na prática, melhorarem a 
comunicação e impulsionarem a efetividade.

VISÃO

Alcançar um patamar de excelência na ges-
tão e prestação de cuidados, com recurso à 
metodologia da melhoria contínua da quali-
dade suportada por uma filosofia de cuidar, 
assente em matrizes concetuais, na forma-
ção e investigação em enfermagem.

MISSÃO

Desenvolver uma cultura de qualidade dos 
cuidados de enfermagem em todos os ser-
viços do CHUC, através dos pressupostos da 
metodologia da melhoria contínua, com o 
envolvimento de todos os enfermeiros ten-
do em conta a realidade e expetativas dos 
serviços, de forma individualizada, sistemati-
zada e contínua, com respeito pelos valores 
das equipas, promovendo o impacto positi-
vo dos cuidados de enfermagem e pautando 
a sua ação pelo acompanhamento e asses-
soria das equipas.

PRINCÍPIOS

Compromisso; determinação; competên-
cia; inovação; cultura e atitude focalizada na 
pessoa cuidada; espírito de equipa como ca-
talisador da satisfação dos Enfermeiros. 

VALORES

Ética e Deontologia – orientam as ações to-
madas segundo os mais nobres princípios 
de conduta, nas relações com os doentes e 
equipas do CHUC; 
Exigência – definindo com precisão e rigor o 
foco e a sistematização do processo e suas 
etapas;
Comunicação e Diálogo – o grupo assume-se 
como facilitador no percurso de cada pro-
jeto de melhoria, assessorando e acompa-
nhando os diferentes projetos.

COMPROMISSOS

- Reflexão sobre e para as práticas com os 
Serviços na identificação de oportunidades 
de melhoria nas áreas prioritárias;
- Assessoria na gestão dos projetos de me-
lhoria contínua; 
- Acompanhamento dos projetos em desen-
volvimento, de acordo com as necessidades;
- Orientação para peritos na área de conhe-
cimento no qual o projeto se enquadra. 

FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES

Fatores facilitadores

- Equipa motivada;
- Apoio dos elementos do grupo com mais 
experiência;
- Processos de acreditação em desenvolvi-
mento na instituição;
- Foco na qualidade do Plano Enquadra-
mento Estratégico (existência de pelo me-
nos 1 projeto por serviço);
- Valorização da qualidade nas políticas de 
saúde em Portugal com a emergência de 
sistemas da qualidade em saúde;
- Valorização da qualidade dos cuidados de 
Enfermagem e expetativas das pessoas in-
ternadas/famílias;
- Regulamentação dos PQCE pela Ordem 
dos Enfermeiros para os Cuidados Gerais e 
Cuidados Especializados.

Fatores dificultadores

- Mudanças estruturais da equipa;
-  Dificuldade dos Enfermeiros na identifica-
ção da causa/raiz do problema nos contextos 
de prática clínica;
- Dificuldade dos Enfermeiros na elaboração 
de PMCQCE (metodologia);
- Processos de acreditação em desenvolvi-
mento na instituição (capacidade de resposta 
e gestão do tempo dos Enfermeiros);
- Processos de mobilidade de Enfermeiros. 

TEXTO: Eduarda CouTo,



No passado dia 20 de outubro de 2021, na 
qualidade de Enfermeira Diretora do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, tomei 
posse no Conselho Geral da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra. Esta deferência, que 
assumo institucionalmente, com grande senti-
do de compromisso e responsabilidade, consti-
tui do ponto de vista pessoal, uma honra e um 
privilégio a integração no Conselho Geral desta 
prestigiada Instituição, na qualidade de perso-
nalidade externa.
O Conselho Geral é o órgão de governo da Es-
cola Superior de Enfermagem, a quem cabe 
definir o desenvolvimento estratégico e a su-
pervisão da Instituição. É composto por 25 
membros, 14 representantes dos professores 

e ou investigadores, 3 representantes dos es-
tudantes, 1 representante do pessoal não do-
cente e 7 personalidades externas de reconhe-
cido mérito não pertencentes à instituição, com 
conhecimentos e experiência relevante para a 
Escola. É também a este órgão que compete 
eleger o seu Presidente, sob sua orientação, 
aprovar as linhas gerais de orientação da insti-
tuição no plano científico, pedagógico, financei-
ro e patrimonial.
Acrescem às competências atrás referidas as 
de eleger e apreciar os atos do Presidente da 
Escola, bem como os do Conselho de Gestão, e 
propor as iniciativas que considerarem neces-
sárias ao bom funcionamento da instituição.

TEXTO: ÁurEa aNdradE

 FOTOS: ESENFC
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CONSELHO GERAL DA ESENFC

Tomada de Posse no Conselho Geral da 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
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Sendo considerado o primeiro Hospital Por-
tuguês fora de território nacional e dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa, o Oman Inter-
nacional Hospital (OIH), gerido pela Idealmed 
GHS, decidiu munir-se de uma equipa de 7 
Enfermeiros portugueses da equipa de cui-
dados intensivos, bloco operatório central e 
urgência do CHUC, que estiveram em Muscat 
- Oman, por um período de 2 meses. Os obje-
tivos da sua presença foram a promoção da 
formação “onsite”, bem como a colaboração 
no planeamento e preparação da abertura 
oficial do OIH, integrando a equipa multidisci-
plinar. A formação encetada visou a transmis-
são da necessidade de cuidados de excelên-
cia, que tão bem identificam a Enfermagem 
Portuguesa, apostando numa metodologia 
“Hands-On”. Esta metodologia de formação 
permitiu à equipa promover cenários de si-
mulação de prestação de cuidados à pessoa, 
tanto em situação perioperatória, como em 
situação crítica, realizando briefings e incenti-
vando à auto-reflexão perante a prática com 
o intuito de estimular à melhoria contínua 
dos cuidados prestados. Esta tarefa formati-
va mostrou-se particularmente interessante 
face à multiculturalidade presente no seio 
das Equipas de Enfermagem, tendo sido cru-
cial para a uniformização de uma prática de 
cuidados de saúde assente nos melhores 
padrões de qualidade. A barreira linguística 
inicialmente prevista como um possível obs-
táculo, não se verificou como tal devido ao 
fluente domínio da língua inglesa por parte 
das equipas envolvidas. No entanto, o ver-
dadeiro desafio encontrado por esta equipa 
foi transpor a sua prática clínica para um país 
não europeu, necessitando de se enquadrar 
em guidellines que não às europeias, obstácu-
lo que foi ultrapassando com a assistência de 
pares com experiência no exercício da profis-
são no Médio Oriente. Inseridos noutro do-
mínio, a Equipa de Enfermeiros Portugueses 

participou, junto de uma equipa multidiscipli-
nar, em processos de Auditoria, Planeamento 
e Preparação para a Abertura Oficial do OIH, 
colaborando na implementação de circuitos 
e otimização de procedimentos. 

TEXTO e FOTO: CrisTiNa goNçalvEs

ClÁudia Cruz

margarida CosTEira

paulo olivEira

rui ribada

Núria biCa

Tiago FErNaNdEs

EQUIPA DE ENFERMEIROS 
PORTUGUESES NO OMAN 
INTERNACIONAL HOSPITAL
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CERTIFICAÇÃO FINE 1 - FOUNDATION 
TOOLKIT FOR FAMILY CENTRED 
DEVELOPMENTAL CARE
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Um grupo de enfermeiros do serviço de Neonatologia 
obteve a certificação FINE 1 - Family and Infant Neurode-
velopmental Education, pela Foundation Toolkit for Family 
Centred Developmental Care - realizado pelo São João - 
NIDCAP Training Center, em colaboração com a Faculda-
de de Medicina da Universidade do Porto e com o servi-
ço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário 
de São João.  O FINE é um programa de desenvolvimen-
to de competências profissionais no âmbito dos Cuida-
dos Desenvolvimentais Individualizados e Centrados na 
Família nas Unidades de Cuidados Neonatais. 

O programa FINE foi promovido por um grupo de for-
madores multidisciplinar com treino especializado e 
forte experiência neonatal. Este programa visa a melho-
ria da qualidade dos cuidados neonatais, fomentando a 
importância de programas de intervenção precoce ba-
seados nas evidências, sensíveis às necessidades espe-
cíficas dos recém-nascidos prematuros e suas famílias.  
Os enfermeiros Ana Paula Almeida, Andrea Dinis, Lú-
cia Paradela, Liliana Ferraz, Maria João Alves, Patrick 
Gonçalves e Rita Silva evidenciam os conhecimentos 
da Neurociência; facilitação da interação entre o bebé 
e a família; capacidade de ler e interpretar os sinais do 
bebé; homeostasia; gestão da dor; aleitamento mater-
no; e suporte parental como forças determinantes para 
o neurodesenvolvimento adequado do recém-nascido 
prematuro, a fim de promover a satisfação da família e 
a própria satisfação profissional.

  TEXTO e FOTO: aNa paula almEida, aNdrEa diNis,
 lúCia paradEla, liliaNa FErraz, maria João alvEs, 

paTriCk goNçalvEs E riTa silva 
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Foi lançado no passado dia 15 de outubro de 2021 
o livro “Enfermagem em doenças reumáticas e 
músculo-esqueléticas”. Este é o primeiro livro em 
língua portuguesa sobre Enfermagem na área da 
Reumatologia, e visa facilitar o acesso ao conheci-
mento baseado na melhor evidência científica pro-
duzida internacionalmente e, consequentemente, 
promover melhorias no planeamento e prestação 
de cuidados à pessoa com Doença Reumática e 
Músculo-esquelética (DRM). Este livro deve ser 
encarado como uma ferramenta de introdução 
aos temas abordados, não dispensando outras 
formas de atualização, nomeadamente através 
de ações de formação contínua e do acompanha-
mento das recomendações produzidas na área.

O livro tem prefácio escrito pela Enfermeira Dire-
tora do CHUC.

Conta com a contribuição de 43 co-autores e des-
de o seu lançamento já 773 pessoas acederam ao 
mesmo.

Apelamos a todos os colegas que o consultem 
de forma gratuita no seguinte link: https://bit.ly/
3Fw8w2J

TEXTO: aNdréa marquEs, riCardo FErrEira

PROGRAMA PSICOEDUCAÇÃO 
DIRIGIDA A PESSOAS COM 
ESQUIZOFRENIA
A Psicoeducação é uma intervenção psicote-
rapêutica, que visa melhorar a compreensão 
da doença, pretendendo-se consciencializar, 
envolver no tratamento, clarificar significados. 
O programa visa, melhorar o funcionamento 
social e prevenir recaídas. O método centra-
-se na exposição oral e na partilha. Os instru-
mentos utilizados são: Indicadores NOC, Esca-
la MARS e questionário de conhecimentos. Os 
resultados reportam-se a 2020. Nos diferen-
tes módulos o comportamento foi adequado, 
mas evidenciaram dificuldades pontuais de 
atenção. Constatou-se melhoria na adesão, 
em particular ao regime medicamentoso, mas 
continuam a atribuir-lhe significado negativo. 
Quanto ao conhecimento da doença, des-
crição de sinais e sintomas, motivos da não 
adesão, tratamento, efeitos secundários da 
medicação, constata-se iliteracia pelo que a 
capacitação, face ao potencial é uma necessi-
dade. Os Indicadores NOC evidenciaram gan-
hos no processamento da informação e no 
pesar alternativas na decisão.

Em conclusão, a participação dos utentes foi 
ativa, demonstrando satisfação com a sua 
realização; os instrumentos aplicados realça-
ram melhoria na adesão ao tratamento com 
particular enfoque no regime medicamento-
so; Observou-se melhoria ao nível da cogni-
ção, centrado na capacidade para processar 
informação e no pesar de alternativas na de-
cisão; Quanto ao processo de doença, impor-
ta realçar a capacitação relativa à doença e á 
estratégia para lhe fazer face.

 TEXTO e FOTO: FausTo duarTE; Joaquim FErrEira; Joaquim 
rodriguEs; marTa duquE; NuNo quElhas  

https://bit.ly/3Fw8w2J 
https://bit.ly/3Fw8w2J 
https://bit.ly/3Fw8w2J
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ENFERMEIROS CHUC NO PROJETO 
PROCURA  

O crescente aumento de longevidade da po-
pulação impõe a procura de soluções inova-
doras promotoras de um envelhecimento 
ativo com majoração do potencial de saúde e 
os enfermeiros devem ter um papel cada vez 
mais proativo.
Nesta perspetiva, os enfermeiros do Serviço 
de Medicina Interna D têm o seu foco na pre-
venção do declínio funcional do idoso hospi-
talizado. Para tal a investigação, inovação e 
envolvimento de toda equipa são trunfos que 
os enfermeiros querem capitalizar, enqua-
drando-se nessa visão a participação no pro-
jeto PROCURA.
O CHUC desenvolveu, ao longo dos últimos 
três anos, conjuntamente com parceiros na-
cionais (IPN) e internacionais (INTRAS, AQUAS, 
Autonom´lab e Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y Leon), o projeto PROCURA. Um 
projeto para a transformação digital e intro-
dução de novas tecnologias nos cuidados de 
saúde e na esfera social, baseado em políticas 
de envelhecimento ativo e promoção da auto-
nomia da pessoa.
Coordenado em Coimbra pela UID do CHUC, 
incluiu um processo de desenvolvimento, 
cocriação e teste de dois equipamentos: um 
andarilho inteligente – ANDÍN e um sistema 
sanitário assistido por produtos de apoio – 
INOTEC.
Os testes relativos à usabilidade, foram de-
senvolvidos pelos enfermeiros de reabilitação 
do serviço de Medicina Interna D, que, apesar 
dos desafios impostos pela pandemia, verifi-
caram elevados níveis de satisfação, efetivida-
de e eficiência dos equipamentos, dados estes 
partilhados nas Jornadas de Encerramento.
A participação dos enfermeiros de reabilitação 
no desenvolvimento de projetos de inovação 
e investigação em saúde e especificamente no 
PROCURA mostra-se cada vez mais relevantes 
quer pelo contributo para a maximização das 

capacidades funcionais da pessoa, quer pelo 
contributo para o desenvolvimento, elevação 
e visibilidade da profissão e instituições.

TEXTO e FOTO: riCardo limão  

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ERAS® – CIRURGIA COLORRETAL 

A implementação do Programa Enhanced Reco-
very After Surgery (ERAS®) no serviço de Cirurgia-E 
teve início em setembro. Estas estratégias mul-
timodais baseadas em evidência científica para 
reduzir o stresse peri-operatório, manter a fun-
ção fisiológica e acelerar a recuperação pós-ci-
rúrgica, produzem ganhos em saúde como redu-
ção de complicações e de dias de internamento. 
Antes dxa admissão, o utente é avaliado numa 
consulta multidisciplinar constituída por enfer-
meiro especialista em enfermagem médico-ci-
rúrgica, enfermeiro especialista em enfermagem 
de reabilitação, anestesista, fisiatra, nutricionista 
e assistente social. A consulta de enfermagem 
pretende identificar potenciais problemas e in-
tervir precocemente, contribuir para a aceitação 
do estado de saúde do utente, envolvê-lo no seu 
processo de saúde-doença. Como elo ERAS® da 
Cirurgia-E, trabalhei com a equipa de implemen-
tação para definir o circuito do utente, nomea-
damente na interação com outros serviços, na 
formação profissional, na avaliação de recursos 
materiais e aspetos logísticos.

Foi necessário avaliar continuamente o percurso 
desenvolvido para identificar áreas de melhoria 
e redefinir estratégias de intervenção com os pa-
res e equipa multidisciplinar.  Avalio muito positi-
vamente este percurso decorrente da motivação, 
empenho e envolvimento de todos os profissio-
nais intervenientes neste projeto.

TEXTO e FOTO: CÁTia TEixEira



A melhoria das condições higiénicas e sani-
tárias e o desenvolvimento científico contri-
buíram para o aumento da esperança média 
de vida por vezes associada a doença crónica 
com episódios de agudização e de interna-
mentos hospitalares frequentes. A evolução 
do conhecimento e da preparação dos profis-
sionais de saúde, aliada à crescente inovação 
tecnológica, fomentam o aparecimento de 
novos modelos de organização e de presta-
ção de cuidados, como os hospitais de dia, 
a cirurgia de ambulatório e a hospitalização 
domiciliária.

A Hospitalização Domiciliária regulamentada 
através do Despacho nº 9323-A/2018, publi-
cado no DR nº 191/2018 de 3 de outubro, é 
uma modalidade de prestação de cuidados 
que contribui para evitar a institucionalização 
das pessoas que têm um problema de saúde 
em fase aguda ou crónica agudizada, propor-
cionando cuidados de intensidade e comple-
xidade do internamento hospitalar, durante 
um período limitado. Constituindo-se como 
alternativa ao internamento convencional 
fomenta a integração, a continuidade de cui-
dados e a obtenção de melhores resultados 
em saúde e bem-estar para as pessoas, com 
maior conforto, menor impacto familiar, so-
cial e profissional da doença. Os resultados 
clínicos e segurança são equivalentes aos de 
um internamento convencional, mas com re-
dução do tempo total de internamento, das 
complicações associadas (infeções nosoco-
miais, síndrome confusional aguda, desnu-
trição) e da probabilidade de reinternamento 
hospitalar com benefício de custo-efetivo. A 
hospitalização domiciliária promove a partici-
pação dos cuidadores informais na recupera-
ção funcional e na autonomia do doente. 

PRINCÍPIOS DA HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁ-
RIA

* Equivalência na qualidade da prestação de 
cuidados: As visitas e a presença de profissio-
nais experientes asseguram o acesso a tra-
tamentos equivalentes aos proporcionados 
durante o internamento convencional;

* Humanização e valorização do papel da fa-
mília: Assistência personalizada, no contexto 
do domicílio, promovendo o envolvimento 
ativo da família em ambiente mais ajustado 
aos desejos e conforto dos doentes;

* Os mesmos direitos e deveres: Os direitos e 
deveres dos doentes e da equipa responsável 
são os mesmos no internamento hospitalar e 
na hospitalização domiciliária;

* Aceitação voluntária do modelo: A hos-
pitalização domiciliária é voluntária, exige 
consentimento formal do doente e dos seus 
cuidadores, bem como a confirmação da exis-
tência no domicílio, dos requisitos definidos 
pela equipa médica e de enfermagem como 
necessários para o seu caso em particular;

* Rigor nos critérios de admissão e processo 
assistencial: A hospitalização domiciliária tem 
critérios de admissão bem definidos e uma 
planificação rigorosa de todo o processo as-
sistencial, desde a admissão até à alta.

A resposta da Hospitalização Domiciliária em 
Portugal, depende da vontade expressa do 
doente e aplica-se a patologias elegíveis, nos 
termos da norma emitida pela Direção Geral 
da Saúde que define os critérios de inclusão 
e exclusão de doentes, assim como o modelo 
de articulação com os Cuidados de Saúde Pri-
mários, Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos, sector social e comunidade.
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Em junho de 2021 foi criada a Unidade de Hos-
pitalização Domiciliária do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra engloba o novo mode-
lo de internamento dos doentes no domicílio e o 
antigo Serviço Domiciliário já existente.
Está sediado no Pólo HG do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra.

A Hospitalização Domiciliária é a alternativa ao 
internamento convencional, que  proporciona 
prestação de cuidados, incluindo médicos, de 
modo contínuo e coordenado, àqueles pacientes 
que requerendo admissão hospitalar, cumprem 
também uma série de critérios clínicos, sociais e  
geográficos  que  permitem  sua  hospitalização  
no  domicílio  sob  a  vigilância  da  UHD, sempre 
de acordo com a vontade do doente e da sua fa-
mília;

Os Cuidados de Hospitalização Domiciliária são 
ativos, coordenados pela Unidade de Hospitali-
zação   Domiciliária   e   prestados   por   unidades   
e   equipas   específicas, em domicílio, a doentes 
referenciados para o efeito, livre e consciente-
mente, com o principal objetivo de promover o 
seu bem-estar e a sua qualidade de vida;

A Visita Domiciliária é a visita  ou o procedimen-
to realizado no domicílio do doente, que  pode 
ser  isolado  ou  prolongado  no  tempo,  mas  de  
baixa  intensidade  e  complexidade,  como alter-
nativa ao atendimento no ambulatório.

O Serviço Domiciliário é presentemente consti-
tuído por um corpo de enfermagem, incluindo  
especialistas  em Enfermagem de Saúde Comu-
nitária e Saúde Pública e em Enfermagem de  
Reabilitação, tendo apoio de  assistente  social e  
nutricionista e dotado de  secretariado clínico e 
de assistentes operacionais. O acesso a transpor-
te é feito por cedência de viaturas do sector de 
transportes do CHUC, com duas a três equipas 
diariamente. Nos doentes referenciados pelo 
Hospital de Dia, Cirurgia Ambulatório, consultas 
específicas (paliativos, psiquiatria), a ligação mé-
dica é feita com as  equipas hospitalares  respon-
sáveis pelos  doentes, nos  doentes  com  alta  
do  internamento  esta  ligação  é  feita  com os  
cuidados saúde primários. A área de abrangên-
cia era originariamente o concelho de Coimbra, 
tendo  já  no  âmbito  do CHUC sido alargada para 
os concelhos de Soure, Condeixa-a-Nova e Mon-
temor-o-Velho.
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A Unidade Domiciliária está integrada no 
DMIEM. Esta estrutura integra as seguintes ver-
tentes e componentes assistenciais: 

• Hospitalização Domiciliária (HD) – Cor-
respondendo aos conceitos definidos pela nor-
ma nº 20/2018 da DGS, privilegiando e iniciando 
com o modelo que facilita a  redução  de  esta-
dia  hospitalar, proporcionando  a  continuação  
do  internamento  no domicílio (com origem  
nas  unidades  de internamento), avançando à 
posteriori para o modelo misto, incluindo ad-
missões diretamente do serviço de urgência ou 
até com origem no ambulatório interno. A ati-
vidade iniciou com uma área de influência de 
proximidade, restrita ao concelho de Coimbra, 
e eventual área limítrofe com trajeto de até 15 
minutos.  Se for aumentada a capacidade, o 
raio de ação poderá chegar a distância de 30 
minutos, mas não mais. A atividade inicialmen-
te centrar-se-á em doentes   referenciados   de   
unidades   de internamento com elevada pres-
são, como Medicina Interna e Ortopedia, e só 
com o aumento de capacidade alargar-se-á às 
restantes áreas.

• Visitas domiciliarias – Assistência sem 
critérios de internamento hospitalar, alternati-
va a outras atividades hospitalares, evitando a 
vinda ao hospital. 

A atividade destina-se a permitir altas precoces 
do internamento com apoio de  cuidados que 
garantam a continuidade e segurança, ou como  
alternativa a procedimentos  hospitalares  de 
ambulatório, evitando assim  a  vinda  ao  hos-
pital  para  admissões  em  Hospital  de  Dia,  
MCDT’s  ou até consultas de enfermagem, nu-
trição ou médicas. Esta tipologia de assistência 
inclui a atualmente prestada pelo SD, reformu-
lada  e  integrada, com o desenvolvimento de 
outras respostas no futuro, incluindo interven-
ções médicas ou com necessidade de supervi-
são médica.

A Unidade Domiciliária tem apoio permanente 
de enfermagem, das 8 às 21h o serviço funciona 
com pessoal em presença física; entre as 21:00 
e 08:00  horas   é em regime de prevenção  de 
enfermagem e médica, as emergências/urgên-
cias são deferidas para o Serviço  de Urgência, 

com ou sem a participação do INEM  através da 
Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

A lotação da HD será progressiva e dependen-
te dos recursos existentes, com um mínimo de 
10 camas tendo como referência máxima 100 
camas.

A Referenciação de doentes para a HD é efe-
tuada através de formulário no sistema de in-
formação do CHUC, independentemente da 
origem (unidade internamento, ambulatório, 
urgência). Nas situações urgentes, será  acom-
panhado  de contacto para o telemóvel da HD. 
A referenciação de doentes poderá ter origens 
diversas: enfermarias, serviço de urgência, 
ambulatório interno ,Cirurgia de Ambulató-
rio,  Hospital de Dia, consulta externa, equipas    
transversais – EIHCP. Neste momento, as refe-
renciações e admissões destas unidades estão 
em processo de faseamento de capacidade.

Nos critérios de elegibilidade para a HD, está 
incluída a zona de residência, que inicialmente 
será concelho de Coimbra ou outra localidade 
até 15 minutos de  distância e na fase seguinte 
30 minutos.

A atividade iniciou com uma área de influência 
de proximidade, restrita ao concelho de Coim-
bra, com trajeto de até 15 minutos.  Atualmente 
por aumento das solicitações, o raio de chega 
a uma distância de 30 minutos, mas não mais.

A atividade inicial tem-se centrado em acolher 
utentes referenciados pelas unidades de inter-
namento com maior pressão, como Medicina 
Interna e Ortopedia, mas durante este perío-
do já foram referenciados utentes dos serviços 
:Urgência (2 utentes); Serviço Domiciliário ( 2 
utentes, devido a agravamento da sua situação 
clínica); Medicina Interna (5 utentes); Ortopedia 
(1 utente).

Durante o mês de outubro estiveram interna-
dos 10 utentes com patologia infeciosa, a fazer 
antibióticos por via parentérica, com uma mé-
dia de dias de internamento de 9 dias, desses a 
maioria teve alta com a resolução do motivo do 
internamento, apenas um utente necessitou de 
regressar ao internamento hospitalar conven-
cional.

Foram realizadas 49 visitas médicas e 125 visitas 
de enfermagem. Durante o período da Preven-
ção foram recebidas 10 chamadas dos utentes 
para resolução de problemas relacionados com 
a permeabilidade do cateter venoso periférico 
ou central e com problemas relacionados com os 
alarmes das bombas infusoras. Problemas esses 
prontamente resolvidos pelo enfermeiro, sem 
necessidade de encaminhamento para o médico 
de prevenção. 

A HDo dispõe de três viaturas, que são conduzi-
das pelo enfermeiro. Estas estão equipadas com 
material para Reanimação Cardíaca, Monitor mul-
ti-parâmetros e desfibrilhador (DAE), assim como 
material para permeabilização da Via Aérea, que 
inclui kit de intubação endotraqueal, aspirador 
de secreções, oxigénio portátil e aspirador de se-
creções. Possui ainda mala de emergência com 
medicação idêntica aos carros de emergência das 
enfermarias, mas adaptado às necessidades da 
HDo. Possui  equipamento portátil (EPOCC) para 
realização de gasometria e que permite avaliar a 
creatinina. 

Durante o turno da manhã é realizada uma reu-
nião conjunta com os médicos e enfermeiros em 
que se discute a situação dos utentes e quais os 
objetivos para cada utente. Após esta reunião 
saem duas a três viaturas conforme número dos 
utentes e é realizado visita médica e de enferma-
gem. Nestas visitas os utentes são avaliados pe-
los médicos que fazem as necessárias alterações 
terapêuticas, colhem sangue para gasometria, 
promovem relação com o utente esclarecendo 
dúvidas e explicando o que se está a passar.  Os 
enfermeiros às intervenções de :

• Monitorização de parâmetros vitais;
• Colheita de espécime para análises;
• Entregam medicação para as 24 horas e 
ensinam o utente/cuidador os horários das to-
mas, forma de administração e efeitos secundá-
rios mais comuns;
• Administram medicação por via endove-
nosa, Intramuscular e subcutânea;
• Capacitam, por instrução e treino do 
utente ou do cuidador, para a administração de 
anticoagulantes subcutâneos, administração de 
insulina e a  determinação da glicémia capilar e 
seu registo;

• Vigiam e otimizam os vários dispositivos 
presentes no utente (cateter venoso periférico, 
cateter venoso central , cateter urinário, sonda 
nasogástrica , ostomia;
• Realizam tratamento a feridas simples, 
os tratamentos de feridas complexas são realiza-
dos no turno da tarde;
• Preparam medicação injetável e progra-
mam bombas infusoras em modo continuo ou 
intermitente, conforme situação clínica; 
• Promovem o Autocuidado junto do uten-
te;
• Capacitam o prestador de cuidados para 
tomar conta;
No turno da tarde o enfermeiro visita os utentes 
para realizar as intervenções de :
• Vigilância de alterações de sinais e sinto-
mas do utente, sempre que necessário comunica 
ao médico as alterações e segue as indicações da-
das;
• Vigilância de parâmetros vitais e de dis-
positivos clínicos que o utente possua;
• Administração de medicação por via en-
dovenosa;
• Promoção do Autocuidado do doente
• Promoção da capacitação do prestador 
de cuidados para tomar conta

A partir das 21 horas o enfermeiro fica de pre-
venção, recebe as chamadas dos utentes, visita o 
utente se necessário e comunica ao médico as al-
terações ou solicita a sua presença no domicílio.

Os internamentos prolongados são grandes con-
sumidores de recursos em saúde, resultando 
muitas das vezes de eventos adversos (infeções 
nosocomiais, quedas, …) consideramos que Hos-
pitalização Domiciliária do CHUC, terá um con-
tributo relevante na diminuição destes fatores e 
será uma mais valia na capacitação dos doentes 
e prestador de cuidados.

TEXTO e FOTO: shEila dias E viTória Elvas
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Ricardo Loureiro, Joana Bernardo e Hugo Loureiro foram autores do artigo - O papel da equipa 
de enfermagem no cuidado à pessoa com enfarte agudo do miocárdio - revisão integrativa 
de literatura”- International Journal of Development Research, Volume: 11 Article ID:  22943

Ricardo Loureiro, Joana Bernardo e Hugo Loureiro foram autores do artigo Da educação à 
literacia mediática: contributos para a cidadania e desenvolvimento das sociedades na 

atualidade. International Journal of Development Research

Artigos

Diana Santos foi coautora do artigo - The Integration of Gender Perspective into Young People’s 
Sexuality Education in Spain and Portugal: Legislation and Educational Models. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 11921. https://doi.org/10.3390/

ijerph182211921

Tânia Morgado foi coautora Adolescents’ Empowerment for Mental Health Literacy in School: A Pilot 
Study on ProLiSMental Psychoeducational Intervention” no International journal of environmental 

research and public health, 18(15), 8022. https://doi.org/10.3390/ijerph18158022

Victor Reis, Rita Polaco e Pedro Coelho e Tânia Morgado foram autores do artigo “Tradução 
E Adaptação Transcultural Da Rancho Los Amigos Levels Of Cognitive Functioning Scale Para 
Português Europeu”, na Revista Portuguesa De Enfermagem De Reabilitação. https://doi.

org/10.33194/rper.2021.174
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Livros/CapítuLos de Livros

Publicado livro Enfermagem de Reabilitação-Conceções e Práticas, no qual:

Carlos Margato, Luís Mendes, Sandra Reis, Rui Margato foram coautores do capítulo O 
autocuidado como dimensão relevante para a Enfermagem de Reabilitação

Maria Loureiro foi coautora dos capítulos A atividade física e o exercício físico; Enfermagem 
de reabilitação à pessoa com doença crónica: especificidades do exercício físico; e Exercício 

profissional dos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação

 
Paulo Castelhano foi coautor dos capítulos Processo de cuidados de enfermagem de 
reabilitação à criança/adolescente; Processo de cuidados de enfermagem à criança/
adolescente com compromisso no sistema cardiorrespiratório; Processo de cuidados de 
enfermagem à criança/adolescente com compromisso no sistema musculoesquelético; e 

Enfermagem de Reabilitação à criança/adolescente em cuidados paliativos.

Livros/CapítuLos de Livros

Tânia Morgado foi co-autora o capítulo “Interventions for Better Mental Health Literacy” no livro 
Handbook of Research on Assertiveness, Clarity, and Positivity in Health Literacy, na IGI Editors

https://doi.org/10.3390/ijerph182211921
https://doi.org/10.3390/ijerph182211921
https://doi.org/10.3390/ijerph18158022
https://doi.org/10.33194/rper.2021.174
https://doi.org/10.33194/rper.2021.174
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ComuniCações/posters

Alda Henriques, Carina Cação, José Gonçalves, José Portugal, Helena Rodrigues apresentaram 
o póster “CAPACITAR - Contributo dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação para a 
independência no autocuidado na pessoa submetida a ATA” no E-Congresso Internacional 

de Enfermagem de Reabilitação

Ana Figueiredo apresentou a comunicação “Reconstrução do Autocuidado-Projeto de 
Melhoria contínua” no Webinar do NER-CHUC Enfermagem de Reabilitação na Promoção de 

Bem-estar e Autocuidado

Ana Lúcia Simões apresentou a comunicação “RT10-Pressure Injuries” no evento SGAWCm – 
2021

Ana Patrícia Duarte Rodrigues Pombo apresentou o póster “Cuidados de Enfermagem na 
Prevenção de Medical Adhesive-Related Skin Injuries Uma Revisão de Scoping” no II Congresso 

Internacional da ESSV

Ana Pinho apresentou a comunicação “Amamentar na prematuridade”, no Webinar da 
APEPEN dedicado à Prematuridade: tempo para pais&filhos

Célia Mota apresentou a comunicação “Importância da Reabilitação no doente IRC Internado” 
no congresso da Associação Portuguesa de Enfermagem de Dialise e Transplantação (APEDT)

Carlos Severino e Carla Braz apresentaram o póster “Literacia digital em saúde na doença 
renal crónica: empowerment do cidadão na tomada de decisões em saúde” no evento Literacia 

em Saúde - um desafio emergente - a Centralidade no cidadão promovido pelo CHUC

Andreia Vanessa Fonseca apresentou a comunicação “Percepção dos Enfermeiros do serviço 
de urgência sobre a violência contra idosos” no V Congresso Internacional em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica

Isabel Ribeiro apresentou a comunicação “Guias de aprendizagem na Esclerose Múltipla: 
uma ferramenta para a promoção da literacia em saúde da pessoa e cuidador” no evento 

“Literacia em Saúde, um desafio emergente – a centralidade no cidadão” no CHUC

Georgina Pimentel, Andrea Marques, Maria Loureiro apresentaram a comunicação 
“Conhecimento dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação sobre 
osteoporose e fraturas de fragilidade, em Portugal: resultados preliminares” na XVI 

Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería

Diana Santos apresentou “A implementação da evidência: um contributo para a promoção 
da saúde” no III Colóquio Internacional Filosofia do Cuidar

Diana Santos apresentou a comunicação “As Perceções de Líderes Formais de Enfermagem 
acerca da Prática Baseada na Evidência: um projeto de investigação qualitativa” no 3º 

Seminário Internacional de Formação de Investigadores da UICISA: E 2021

Maria Inês Lemos dos Santos apresentou a comunicação “Gestão Organizacional e 
Operacional: o que fizemos e que lições tirámos” nas Jornadas de Enfermagem à Pessoa em 

Situação Crítica 2021: Inovar em Tempo de Pandemia

Liliana Ribeiro, Isabel Ribeiro e Berta Augusto, apresentaram a comunicação “Uma ferramenta 
para a literacia em saúde da pessoa com esclerose múltipla e seus cuidadores” no Global 

Health Literacy Summit

Liliana Ferraz apresentou a comunicação “Positive Touch e Sono do Recém-Nascido” no 
Webinar da APEPEN dedicado à Prematuridade: tempo para pais&filhos

Maria Loureiro apresentou a comunicação “A intervenção dos Enfermeiros Especialistas 
em Enfermagem de Reabilitação no Contexto Hospitalar” no Webinar Lidel- Enfermagem de 

Reabilitação
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Marisa Rodrigues, Francisco Cardoso, Hélder Gonçalves, João Simões, Helena Rodrigues 
apresentaram o póster “PRO(MOVE) - Contributo dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação 
para a independência no autocuidado na pessoa submetida a ATJ” no E-Congresso 

Internacional de Enfermagem de Reabilitação

Maria Loureiro, João Duarte apresentaram o póster “Safety assessment of the 6-minute walking 
test-heart transplant recipients”, no Rehabilitation Nursing Conference- Impactful Education, 

Rejuvenating Community;

Maria Loureiro, João Duarte e Ricardo Simões apresentaram o póster “Telenfermagem na 
Pessoa Transplantada ao Coração” na Reunião Científica do Grupo de Investigação NursID 

com o tema: Desafios e boas práticas na investigação em enfermagem

Maria Loureiro e Emília Sola apresentaram a comunicação “Modelo de Acreditação e Impacto 
para os Cuidados de Enfermagem - Experiência da CCT - HUC/CHUC” no Congresso da SPCCTV, 

4D Visions

Maria Loureiro e João Duarte apresentaram o póster “Pessoa Transplantada ao coração- 
perceção das necessidades de intervenção da Reabilitação Cardíaca” no E-Congresso 

Internacional de Enfermagem de Reabilitação

Maria Loureiro, João Duarte, Marco China e Helena Rodrigues apresentaram o póster “Heart 
transplant person with Covid-19 UCI care – Rehabilitation Nursing”, no Rehabilitation Nursing 

Conference - Impactful Education, Rejuvenating Community

Ricardo Loureiro, Albertina Oliveira e Margarida Lima apresentaram o póster “Construção e 
validação de um programa educativo de Reabilitação Respiratória na promoção da qualidade 
de vida e bem-estar de doentes com Parkinson”, na 3ª Mostra de Doutoramento em Ciências 
da Educação, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Sérgio Abrunheiro, Carlos Fernandes, Ana Nogueira e Berta Augusto, apresentaram o póster 
“Neuroteca digital – um contributo para a literacia em saúde” no 10º Simpósio de Enfermagem 

em Neurologia da Sociedade Portuguesa de Neurologia 

Sérgio Abrunheiro, Carlos Fernandes, Ana Rita Martins e Berta Augusto, apresentaram uma 
comunicação “Neuroteca digital – um contributo para a literacia em saúde” no Global Health 

Literacy Summit

Sara Godinho e La Salete Fernandes apresentaram a comunicação “Reabilitar@mente - 
Programa de Reabilitação Cognitiva” no Webinar do NER-CHUC Enfermagem de Reabilitação 

na Promoção de Bem-estar e Autocuidado

Sabina Pires, Isabel Santos, António Veiga, Maria Inês Santos, Tânia Mendes e Virginie Mateus 
apresentaram a comunicação “Guia de boas práticas COVID-19: Experiência da primeira vaga 
num Serviço de Urgência Dedicado” no V Congresso Internacional em Enfermagem Médico-

Cirúrgica

Ricardo Loureiro, Joana Bernardo e Hugo Loureiro apresentaram o póster “Educação, 
Literacia Mediática e Envelhecimento Ativo: um desafio atual”, no Congresso Literacia em 

Saúde, um desafio emergente. A centralidade no cidadão-CHUC

Sabina Pires, Isabel Santos, António Veiga, Maria Inês Santos, Tânia Mendes e Virginie Mateus 
apresentaram o póster “Criação de um espaço para Hemodiálise num Serviço de Urgência 

Dedicado Respiratório” no V Congresso Internacional em Enfermagem Médico-Cirúrgica

Sónia Correia e Carina Isidoro apresentaram a comunicação “Monitorização e tecnologias 
atuais na diabetes” na 25ª Jornadas do serviço de Endocrinologia e Diabetes dos CHUC

Sílvia Reis, Margarida Silva e Helena Fernandes apresentaram o póster “Perceção dos 
Enfermeiros sobre a Qualidade dos Cuidados de Enfermagem num Serviço de Hematologia” 

na Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Hematologia de 2021

Tânia Mendes, Isabel Santos, António Veiga, Maria Inês Santos, Sabina Pires e Virginie Mateus 
apresentaram a comunicação “Utilização de equipamentos de VNI num Serviço de Urgência 

Dedicado Respiratório” no V Congresso Internacional em Enfermagem Médico-Cirúrgica
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prémios

Ana Lúcia Simões recebeu o 2.º Prémio no XI Congresso de Gestão de Feridas Complexas, 
com o trabalho “Eficácia da aplicação de colchão de alívio de pressão”

Vanessa Madureira dos Anjos apresentou a comunicação “Cuidador da pessoa com ostomia 
respiratória: Transição para o papel de cuidador” - no V Congresso Internacional em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica

Virginie Mateus apresentou a comunicação “IACS em tempos de pandemia. Há diferenças? 
Numa mesa nas Jornadas de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 2021: Inovar em 

Tempo de Pandemia

Tiago Reis apresentou a comunicação “Cuidados de enfermagem ao Pé Diabético” na 25ª 
Jornadas do serviço de Endocrinologia e Diabetes dos CHUC

Fausto Duarte recebeu o 1.º Prémio no Congresso da Associação Portuguesa de Enfermeiros 
de Diálise e Transplantação Encontro Renal 2021 com o trabalho Testamento Vital: Casuística 

de uma Clínica de Hemodiálise

Tânia Morgado apresentou a comunicação “Projeto de Doutoramento sobre o 
desenvolvimento e a viabilidade de uma intervenção promotora da literacia em saúde mental 
sobre a ansiedade para adolescentes em contexto escolar”, no XI Congresso Internacional d’ 

A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental

Tânia Morgado apresentou a comunicação “A Promoção da Saúde Mental de Adolescentes 
no setting Escola”, no Webinar “SeMenteVital VII— ReAgindo para Promover”

Tânia Mendes, Isabel Santos, António Veiga, Maria Inês Santos, Sabina Pires e Virginie Mateus 
apresentaram o póster “Uso da via subcutânea em abordagens paliativas num Serviço de 

Urgência” no V Congresso Internacional em Enfermagem Médico-Cirúrgica

Vanessa Madureira dos Anjos recebeu a Menção Honrosa no âmbito do concurso para 
atribuição do Prémio de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica Professor Doutor 
José Carlos Amado Martins 2021, com o trabalho de investigação “O familiar cuidador da 

pessoa com ostomia respiratória: satisfação com o planeamento do regresso a casa”

Pedro Rodrigues faz parte da comissão editorial da Revista Educere

Berta Augusto e Sérgio Abrunheiro integraram a Comissão Organizadora do 10º Simpósio de 
Enfermagem em Neurologia da Sociedade Portuguesa de Neurologia- Transformação Digital 

da Enfermagem: Oportunidades e Desafios

integração em assoCiações/grupos

Ana Patrícia Duarte Rodrigues Pombo faz parte do Conselho Regional da zona centro 
Coimbra da ELCOS, Sociedade Portuguesa de feridas

Tânia Morgado integrou as comissões organizadora e científica do Webinar “COVID-19: The 
Impact on Nurse’s Mental health”

Sónia Correia é membro do grupo de estudos de tecnologias avançadas em diabetes da 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia



EVENTOS ANTERIORES

32

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Literacia, o Grupo institucional 
“Literacia para a segurança dos cuidados 
de saúde de Enfermagem”, no dia 8 de se-
tembro, organizou a Sessão Híbrida “Lite-
racia em Saúde, um Desafio Emergente - A 
Centralidade no Cidadão”, cujo programa 
integrou conferencistas de destaque no 
âmbito da Literacia em Saúde e permitiu 
a apresentação de projetos de sucesso de-
senvolvidos neste âmbito. Neste mesmo 
dia foi apresentado o 2ª e-book coordena-
do pelo Grupo, de seu título: Literacia em 
Saúde, um Desafio Emergente - O Poder e 
a Dimensão do Cuidador Informal no Siste-
ma de Saúde”.

TEXTO: grupo liTEraCia para a sEguraNça dos Cuidados dE saúdE dE 
ENFErmagEm

DIA MUNDIAL DA LITERACIA
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DIA MUNDIAL DO CUIDADOR 
INFORMAL
No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Cuidador Informal, celebrado 
a 5 de novembro, o Grupo institucional “Li-
teracia para a segurança dos cuidados de 
saúde de Enfermagem”, organizou o even-
to “Dar voz aos Cuidadores Informais” no 
Alma Shopping, pretendendo estar mais 
próximo da comunidade, sensibilizando-a 
para esta temática. Este evento, contou 
com a presença de profissionais da área da 
saúde que disponibilizaram informação à 
população em geral e ao cuidador informal 
em particular. Foi também realizada uma 
tertúlia, permitindo a diversos cuidadores 
informais a partilha das suas vivências, 
integrando ainda a participação ativa de 
associações de cuidadores e de doentes. 
O evento terminou cum um sublime mo-
mento musical que pretendeu agraciar to-
dos os presentes e homenagear todos os 
cuidadores informais.

TEXTO: grupo liTEraCia para a sEguraNça dos Cuidados dE saúdE dE 
ENFErmagEm
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A Organização Mundial de Saúde determina 
que as unidades de saúde devem, além de for-
necer o atendimento clínico específico para o 
trabalho de parto, garantir que as mulheres 
sejam tratadas com respeito, e que tenham o 
básico de fluidos orais e alimentos durante o 
trabalho de parto e o parto, e garantir que as 
mulheres deem à luz em um ambiente que, 
além de estar seguro, de uma perspetiva clí-
nica, também lhes permita ter um senso de 
controlo e um sentimento de realização pes-
soal. Para que isso aconteça, ela deve poder 
verdadeiramente se envolver na tomada de 
decisões.

A segurança materna e neonatal é o tema 
do dia mundial da segurança do doente este 
ano, assinalado no dia 17 de setembro. A 
OMS pede aos líderes de hospitais e a tra-
balhadores de saúde de todo o mundo que 
adotem um conjunto de cinco metas: Partos 
seguros e com respeito; Reduzir práticas des-
necessárias e prejudiciais às mulheres e be-
bés durante o parto; Reforçar a capacidade 
e o apoio aos trabalhadores de saúde para 
cuidados seguros às mães e recém-nascidos; 
Melhorar o uso seguro de medicamentos e de 
transfusões de sangue durante o nascimento; 
Reportar e analisar os incidentes que aconte-
cem durante o parto. 

Na senda dessas metas o CHUC - DGORN 
(Departamento Ginecologia, Obstetrícia, Re-
produção Humana e Neonatalogia) preconi-
za uma filosofia centrada na mulher e uma 
abordagem baseada nos direitos humanos, 
disponibilizando opções de cuidados que as 
mulheres e família desejam, valorizando a 
sua experiência na gravidez, no parto e no 
pós-parto, assegurando uma resposta segu-

ra às suas necessidades. Para dar resposta a 
essas necessidades o CHUC - DGORN, assina-
laram o dia mundial da segurança do doente 
procedendo à divulgação do “Plano de Nasci-
mento”. 

A elaboração do Plano de Nascimento do 
CHUC teve por base o definido pela DGS, 
como um instrumento essencial à experiência 
positiva do nascimento. Consiste num texto 
individualizado, elaborado voluntariamente 
pela mulher, em que são expressas as von-
tades e preferências relativamente ao tipo de 
envolvimento pessoal e à assistência clínica 
durante o trabalho de parto e o nascimento, 
e que permite orientar as mulheres/casais na 
produção do seu Plano de Nascimento, cons-
truindo-o em função dos itens que naquele 
são indicados como funcionalidades disponí-
veis nas maternidades do CHUC.

O acesso ao Plano de Nascimento é feito atra-
vés do link https://www.chuc.min-saude.pt/
media/c_gravidez/Plano_Nascimento_-_onli-
ne.pdf

“Todas as mulheres têm direito ao mais alto 
padrão de saúde atingível, incluindo o direi-
to a uma assistência digna e respeitosa du-
rante toda a gravidez e o parto, assim como 
o direito de estar livre da violência e da dis-
criminação.” (OMS, 2014, p. 2).

TEXTO: maTErNidadEs do ChuC

SEMANA DA SAÚDE MENTAL

O Dia Mundial da Saúde mental é comemo-
rado no dia 10 de outubro desde 1992 e a 
Federação Mundial de Saúde Mental esco-
lheu como lema para 2021 “Saúde Mental 
Num Mundo Desigual”. O Centro de Respon-
sabilidade Integrada de Psiquiatria (CRIP) do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) contou, este ano, com várias parcerias 
na organização de eventos que decorreram 
ao longo da semana, com o objetivo principal 
de sensibilizar a comunidade para a temática 
da saúde mental, centrando a atenção da saú-
de pública na saúde mental de forma global. 
No dia 8 de outubro decorreu no Hotel D. 
Luís o encontro científico, numa parceria do 
CHUC com a Associação LONGEVITATIS (Presi-
dida pela Enfermeira Isilda Inês Ex enfermei-
ra chefe do CHUC) com o tema “Pandemia e 
Saúde Mental – Que Futuro?”. A Comissão de 
Honra presidida pela Enfª Isilda Inês contou 
com a presença da Enfª Áurea Andrade (Enfª 
Diretora do CHUC), Dr. Horácio Firmino (di-
retor do CRIP) e Dr Tiago (na representação 
do coordenador regional da saúde mental da 
ARS do centro). Este evento permitiu conhe-
cer opiniões e estudos recentes sobre o im-
pacto da pandemia no contexto socioprofis-
sional, familiar, educacional, económico e o 
impacto dos cuidados de saúde. A partilha de 
experiências multidisciplinares, permitiu a re-
flexão e a discussão do tema, de uma forma, 

abrangente mantendo o foco na saúde men-
tal e as repercussões da pandemia. O debate 
levantou questões pertinentes e inquietações 
sobre o futuro. 
A exposição de malas “Saúde Mental nas Tuas 
Mãos” de Irina Pires (criadora e enfermeira do 
CRIP do CHUC) esteve em destaque neste en-
contro com criações alusivas ao tema.
No dia 10 de outubro realizou-se o III Mental 
Bike Tour, projeto liderado por Enfº Pedro Ren-
ca (Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e 
Psiquiátrica, do CRIP do CHUC). Esta iniciativa 
consistiu na realização de um trajeto de cerca 
de 200 quilómetros em bicicleta, ligando dois 
polos de cuidados psiquiátricos importantes 
no país: polo Hospital Sobral Cid - CHUC e a 
Unidade Local de Saúde da Guarda. Esta ati-
vidade aberta a toda a população assinala 
pelo terceiro ano consecutivo o dia Mundial 
da Saúde Mental e incentiva a realização de 
atividade física como estratégia promotora da 
saúde mental.
Também no mesmo dia o CHUC promoveu a 
“Caminhada do Dia Mundial da Saúde Mental: 
Caminha com a Tua Mente” com um percurso 
da Praça da República até ao Parque Verde, 
reforçando também a necessidade de um es-
tilo de vida saudável na manutenção da Saúde 
Mental e a sociabilização.

TEXTO: riTa amado

FoTo: iriNa pirEs

https://www.chuc.min-saude.pt/media/c_gravidez/Plano_Nascimento_-_online.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/c_gravidez/Plano_Nascimento_-_online.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/c_gravidez/Plano_Nascimento_-_online.pdf
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O dia 17 de Novembro, Dia Mundial da Pre-
maturidade, comemorado desde 2008, pre-
tende aumentar a consciencialização relati-
vamente aos nascimentos de recém-nascidos 
prematuros, que têm risco acrescido de não 
sobreviverem ou de sofrerem alterações do 
seu neurodesenvolvimento com potenciais 
sequelas motoras, neurosensoriais, cogniti-
vas e/ou comportamentais. Cada família de 
um bebé prematuro terá que se reestruturar 
dentro de uma realidade completamente di-
ferente da idealizada para o nascimento do 
seu filho, enfrentando diariamente inúmeros 
desafios.
Este ano o lema do Dia Mundial da Prematu-
ridade difundido pela EFCNI (Fundação Euro-
peia para os Cuidados aos Recém-Nascidos) 
foi: “Separação zero. Aja agora! Mantenha 
pais e bebés nascidos muito cedo juntos”. O 
mote assenta na certeza de que, mesmo em 
tempos de Pandemia, são possíveis cuidados 
seguros, centrados no desenvolvimento do 
recém-nascido prematuro e na sua família.
Neste sentido, e por mais um ano, o serviço 
de Neonatologia do CHUC não ficou indife-
rente a esta data. As evidências científicas de-
monstram que a presença, a vinculação e a 
participação dos pais nos cuidados ao recém-
-nascido pré-termo, desde o momento do 
nascimento, são imprescindíveis para o seu 
desenvolvimento adequado, a curto e a longo 
prazo. A ligação precoce entre os pais e bebé 
vai influenciar o desenvolvimento cerebral do 
recém-nascido e contribuir para modular as 
suas capacidades cognitivas, emocionais e 
relacionais. Nesta fase desenvolvimental, em 
que os pais aprendem o seu papel parental 
em condições de prematuridade, também 
eles necessitam de apoio e de aprender a 
usar os estímulos ao filho, na medida certa, 
para que a plasticidade cerebral existente no 
recém-nascido favoreça um harmonioso neu-
rodesenvolvimento. 
Desde o início da pandemia que nos depara-
mos com um desafio enorme - evitar o con-
tágio com a Covid-19 e, simultaneamente 
continuar a proteger e a promover um desen-
volvimento saudável dos recém-nascidos. 

Neste contexto, o envolvimento dos pais no 
serviço de neonatologia foi consideravel-
mente dificultado, levando a que a equipa 
se reinventasse, no sentido de aliar esforços 
para minimizar o afastamento entre pais e 
recém-nascidos e as consequências devasta-
doras que esse poderá ter no desenvolvimen-
to infantil das nossas crianças. Desta forma, 
tornou-se ainda mais premente que se assi-
nalasse o Dia Mundial da Prematuridade, evi-
denciando a importância da Separação Zero 
entre pais e recém-nascidos.
Para compreender e apoiar os pais nas suas 
vivências da prematuridade neste contexto 
vigente, foram criados dois grupos focais com 
pais que estiveram os seus filhos prematuros 
internados na Neonatologia em diferentes 
períodos, mais especificamente no período 
pré-pandemia, período de confinamento e 
período pós-confinamento. Esses momentos 
foram gravados, com o prévio consentimen-
to dos pais, o que permitiu compilar excertos 
do diálogo dos pais num vídeo, divulgado na 
data assinalada, com o objetivo de sensibili-
zar a comunidade para a temática da prema-
turidade e as consequências da separação da 
família. https://www.youtube.com/watch?v=-
7T1wXORqupA
O serviço de Neonatologia deu vida à cor da 
Prematuridade - o roxo – que simboliza Sensi-
bilidade e Individualidade, características que 
são muito peculiares dos bebés prematuros. 
O roxo também significa transmutação, ou 
seja, mudança; a arte de transformar algo. 
As unidades vestiram-se de roxo, através de 
decorações alusivas ao tema, para relembrar 
aos pais e profissionais de saúde a força e 
“garra” que estes pequenos heróis têm, sendo 
capazes de transformar a dor em força, fé e 
amor! Concomitantemente foram oferecidas 
lembranças aos pais dos bebés prematuros 
internados, as quais foram executadas por 
profissionais das unidades, como forma de 
celebrar e memorizar este dia, o qual passará 
a ser, também para eles, muito significativo. 
O serviço de Neonatologia associou-se ainda 
ao projeto Iluminação Global, promovido pela 
EFCNI, em que diversos países iluminam de 

roxo alguns monumentos das suas cidades no 
Dia da Prematuridade. Assim, em colaboração 
com entidades da cidade de Coimbra, como a 
Câmara Municipal e as Águas de Coimbra, con-
seguiu-se iluminar de cor roxa o convento de 
São Francisco e a Fonte Cibernética no Rio Mon-
dego.
Ainda neste contexto, o serviço de Neonatologia, 
teve também a oportunidade de participar no 1º 
Encontro IINCare “Ligados pela Prematuridade”, 
um encontro de enfermagem organizado pelo 
projeto IINNCare - Intervenções Inovadoras em 
Enfermagem Neonatal (UICISA:E/ESEnfC), cujo 
objetivo foi a partilha de estratégias e boas prá-
ticas adquiridas no contexto da pandemia sobre 
a (não) separação pais-bebés prematuros. Par-
ticiparam as unidades da região centro: Leiria, 
Figueira da Foz, Guarda, Castelo Branco, Viseu, 
Cova da Beira e Coimbra, tendo sido muito en-
riquecedor a partilha das experiências de cada 
unidade durante o confinamento, e as estraté-
gias utilizadas para minimizar a separação de 

pais e recém-nascidos, bem como a reflexão que 
decorreu sobre as mesmas, o que permitiu tirar 
o melhor de cada um, num esforço de melhoria 
contínua de cuidados.
É com sentimento de orgulho que referimos 
que, mesmo atravessando estados de emer-
gência e de calamidade, e cumprindo as normas 
de segurança emanadas, conseguimos manter 
intervenções seguras de estimulação sensorial 
positiva (canguru, colo, amamentação), que têm 
sido potenciadas por todos os olhares de com-
paixão, por todas as lágrimas e sorrisos percebi-
dos e por todos os afetos sentidos e partilhados!
Por fim, espera-se que este dia tenha permitido 
sensibilizar responsáveis, para que as decisões 
extremadas tomadas no passado não voltem a 
ocorrer e que o afastamento dos pais dos re-
cém-nascidos prematuros deixe de ser conside-
rado

TEXTO e FOTO: sErviço dE NEoNaTologia do ChuC

https://www.youtube.com/watch?v=7T1wXORqupA
https://www.youtube.com/watch?v=7T1wXORqupA
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A Semana Mundial do Aleitamento Materno 
foi oficialmente estabelecida pela OMS / UNI-
CEF em 1992, com o objetivo de sensibilizar e 
alertar a população mundial para a importân-
cia do aleitamento materno. Atualmente, esta 
comemoração é considerada o movimento so-
cial mais difundido em defesa do aleitamento 
materno, assinalado em mais de 120 países. 
A semana do aleitamento materno que decor-
reu entre os dias 4 e 8 de outubro, teve como 
tema “Proteger a amamentação: uma res-
ponsabilidade de todos”, alertando que esta 
constitui uma responsabilidade da sociedade, 
onde todos têm um contributo.
O serviço de Neonatologia do CHUC não pôde 
deixar de se associar a estas comemorações, 
unindo esforços para aumentar a conscien-
cialização sobre a importância do aleitamento 
materno.
As maternidades, à semelhança de outros 
serviços, enfrentaram novos desafios com a 
pandemia, que levaram a uma reorganização 
e readaptação dos cuidados, mantendo o foco 
no aleitamento materno e cuidados na mãe e 
bebé.
Na dinamização da Semana de Aleitamento 
Materno foram realizadas intervenções de 
forma a dar o enfoque na amamentação, uma 
vez que esta apresenta vantagens indiscutí-
veis para qualquer recém-nascido e sua mãe. 
Esta responsabilidade é acrescida quando en-
volve Recém-Nascidos Pré Termo internados 
numa Unidade de Cuidados Intensivos Neo-
natais.
Na Maternidade Bissaya Barreto, foi distribui-
do um marcador de livros sobre a Semana 
Mundial do Aleitamento Materno a todas as 
mães e apresentado um Póster com testemu-
nhos das mães alusivos ao Tema.
Na Maternidade Daniel de Matos, entre diver-
sas iniciativas, destacamos a elaboração de 
uma Linha do Tempo com os templates dos 
últimos 6 anos da Semana Mundial do Alei-
tamento Materno evidenciando o percurso 
realizado e os temas trabalhados em cada um 
dos anos.

Os Pais dos bebés internados na Unidade de 
Cuidados Intensivos foram presenteados com 
um Marcador de Livro explicitando o significa-
do do Laço Dourado e um íman de frigorífico 
com informação sobre os tempos de armaze-
namento e conservação do leite materno. 
Quanto à divulgação de informações perti-
nentes acerca das vantagens do aleitamento 
materno, foram transmitidas aos pais com o 
auxílio de uma brochura elaborada também 
pela equipa desta Unidade. 
É imprescindível o apoio e envolvimento de 
todos (pais, profissionais de saúde, comuni-
dade em geral, poder político, etc.) na capa-
citação das famílias no intuito de proteger a 
prática do aleitamento materno, olhando para 
a amamentação como uma responsabilidade 
essencial de saúde pública, e com consciência 
sobre o papel e participação de todos na sua 
promoção e proteção.

TEXTO e FOTO: sErviço dE NEoNaTologia do ChuC

DIA DO CENTRO HOSPITALAR E 
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA

O Dia do Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra, celebra-se a 30 de setembro, dia de 
S. Jerónimo.
Este ano o programa de comemorações incluiu 
uma homenagem a todos os profissionais da 
instituição e também a todos aqueles que se 
aposentaram durante o período compreendi-
do entre o dia 1 de janeiro de 2020 e 31 de 
agosto de 2021.
Deu início à Sessão Solene o Sr. Dr. Carlos San-
tos, Presidente do Conselho de Administração 
do CHUC, tendo enquadrado o sentido da ho-
menagem e a gratidão do Centro Hospitalar 
por todos os profissionais que com dedicação 
e empenho serviram a Instituição, acrescen-
tando valor e significado à vida de todos os 
que cuidaram.
Em seguida, procedeu-se à entrega, por todos 
os membros do Conselho de Administração, 
de placa alusiva e cartão de profissional apo-
sentado do CHUC, a cada um dos profissionais 
presentes, de diversos grupos profissionais.
A cerimónia continuou com o lançamento da 
campanha #CHUCSeguro#equipaCHUC, pela 
Sr.ª Dr.ª Célia Cravo, vogal executiva do Conse-
lho de Administração. 
De seguida o Sr Dr Carlos Santos, apresentou 

o Plano de Desenvolvimento Estratégico dizen-
do que este será, em primeiro plano, divulgado 
aos profissionais do CHUC, porque para além 
de terem colaborado ativamente nas suas di-
versas fases, é com os profissionais e com o 
seu empenho, dedicação e compromisso que 
o plano poderá ser implementado.
Este Plano pretende dar resposta a seis desa-
fios, evolução demográfica; elevada diferen-
ciação; satisfação dos profissionais, atração e 
retenção de talento; articulação com cuidados 
de saúde primários e continuados; adequação 
e atualização dos equipamentos e dos espaços 
físicos; e equilíbrio financeiro.
Terminou a sua exposição mencionando a 
competência, a cooperação, o compromisso 
e a complementaridade, como pilares de su-
porte aos eixos do Plano estratégico do CHUC, 
para um SNS mais forte e um país mais soli-
dário.

TEXTO: ElisabETE saNTos, gorETi almEida

FOTOS:  gabiNETE dE ComuNiCação
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Há um ano atrás começou, em plena segunda 
vaga da pandemia, mais um grande desafio 
que foi a vacinação contra a covid-19.

A vacinação sempre foi uma área de excelên-
cia dos enfermeiros, mas a complexidade ine-
rente à estabilidade da vacina, a organização 
do espaço de modo a cumprir as regras de se-
gurança vigentes, o número de profissionais 
a vacinar, o desconhecimento de eventuais 
efeitos adversos, obrigou a um planeamen-
to rigoroso, inovador e que tem sido de uma 
enorme eficiência.

Com efeito, a vacinação covid-19 é um proces-
so que envolve um conjunto significativo de 
recursos, onde o trabalho multidisciplinar e 
multiprofissional é fundamental para atingir, 
com sucesso, o objetivo e onde ficou patente 
a forma abnegada como a equipa se dedicou 
à missão de vacinar todos os profissionais 
CHUC elegíveis, segundo as normas da DGS.
Das experiências anteriores de campanhas 
de vacinação no CHUC, a mais significativa foi 
a vacinação contra a gripe sazonal. Contudo 
em nada se pode comparar, uma vez que a 
vacina já é adquirida preparada e embala-
da em monodose, e não era preponderante 
a restrição e criação de circuitos de pessoas 
nos espaços de administração.

Assim, o local escolhido foi o Hospital Pediá-
trico, por reunir as melhores condições logís-
ticas, tendo sido necessário organizar todo 
um processo que permitiu o agendamento 
máximo de 1000 profissionais por dia, em 
slots de cerca de 10 profissionais a cada 10 
minutos, com um espaço de recobro também 
que garantia a adoção de medidas de segu-
rança. A equipa de vacinação constituiu-se na 
dependência do Conselho de Administração, 
incluindo:
• Direção de enfermagem (organização 
das listagens, gestão dos dias de vacinas e 
gestão de equipas de enfermeiros (as) para a 
administração de vacinas);

• Serviço de Medicina Ocupacional (or-
ganização de listagens, Avaliação médica, ad-
ministração de vacinas e secretariado);
• Serviço de Imunoalergologia (Avalia-
ção médica pré-vacinal);
• Serviço de gestão de doentes (orga-
nização das listagens, agendamento da con-
sulta, validação de presenças pré-vacinação, 
secretariado e checkpoint de validação de pre-
sença pré-vacinal);
• Serviços farmacêuticos (preparação 
das vacinas, acondicionamento e transporte 
das mesmas até ao local de administração);
• Equipa de enfermagem de vacinação 
(composta por enfermeiros dos polos HP, HG, 
HUC e HSC;
• Equipa de assistentes operacionais 
(elementos da equipa móvel);
• Departamento Pediátrico (organiza-
ção e logística do espaço);
• Serviço de apoio (Serviço de Aprovi-
sionamento, Serviço de Informática, Serviço 
de Instalações e equipamentos, Serviços ho-
teleiros);
• Equipa de emergência (Médico e En-
fermeiro da equipa da VMER do CHUC e Am-
bulância cedida pela Cruz Vermelha);
• Equipas externas (Vigilância e limpe-
za);
• Gestão do Risco (organização dos cir-
cuitos)
• UPCIRA (organização dos circuitos)

As campanhas de vacinação contra a covid-19 
têm dois grandes momentos, a organização 
da listagem / agendamento de profissionais e 
os dias de vacinação.

1. A organização das listagens é reali-
zada segundo as normas vigentes da DGS e 
culmina na listagem de eleitos para agenda-
mento, através da confirmação telefónica, de 
forma a validar a presença. Como o que se 
pretende é o máximo de agendamentos por 
dia a listagem está em permanente atualiza-
ção com a inclusão de suplentes.
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2. Os dias de administração de vacinas en-
volvem mais de 50 profissionais por dia, sendo 
necessária uma articulação perfeita entre to-
dos. Com efeito, existem variáveis que são de-
terminantes para o processo, tais como o fac-
to de as vacinas contra a covid 19 terem uma 
validade reduzida após preparação (cerca de 6 
horas), obrigando a uma monitorização contí-
nua de todo o processo, de forma a conseguir 
o fluxo de vacinados de acordo com o agenda-
mento. Também o fornecimento regular dos 
serviços farmacêuticos de vacinas, o esforço em 
substituir os profissionais sem condições clíni-
cas para vacinação e as faltas do dia, de modo 
a conseguir atingir o objetivo diário do máximo 
de agendados possíveis, foram desafios que 
nos colocaram a todos à prova. Após 23 fases 
de vacinação orgulhamo-nos de não ter havido 
no CHUC desperdício de vacinas.

A equipa de enfermagem envolvida na vacina-
ção integra atualmente mais de 40 enfermeiros 
dos polos HP, HUC, HG e HSC, sendo coordena-
da pelo Enfº João Filipe (Assessor da Enfermeira 
Diretora), pela Enfª Elisabete Santos (Adjunta da 
Enfermeira Diretora) e Enfª Eugénia Morais (En-
fermeira Gestora em funções de direção no De-
partamento Pediátrico). O espaço de vacinação 
compreende 10 postos de trabalho, cada posto 
é constituído por uma equipa de 2 enfermei-
ros que se vão substituindo ao longo do turno, 
normalmente de 12 horas. Todas as vacinas ad-
ministradas são registadas após administração 
na plataforma E-vacinas (integrada no Registo 
de Saúde eletrónico). A formação inicial foi pro-
movida pela DGS / SPMS. Foram administradas 
todas as diferentes vacinas disponíveis em Por-
tugal, maioritariamente a vacina da Comirnaty 
(Pfizer), seguida Vaxzevria (AstraZeneca) e em 
menor quantidade a vacina Jansen (Johnson & 
Johnson) e Spikevax (Moderna).

Até outubro de 2021 foram administradas cer-
ca de 25 mil vacinas, sendo que para além dos 
profissionais do CHUC, foram também vacina-
dos profissionais do Instituto de Medicina Legal, 
Faculdade de Medicina Dentária, Instituto de 
Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais e Grupo 8. 
Foram ainda vacinados utentes do CHUC, no-

meadamente os utentes em dialise peritoneal 
e da consulta de Imunoalergologia. Embora não 
vacinados no dispositivo localizado no hospi-
tal Pediátrico, a equipa de vacinação do CHUC, 
também colaborou na vacinação de utentes em 
hemodialise no CHUC e Utentes internados no 
Hospital Sobral Cid (unidades forenses e resi-
dentes).

O dispositivo de vacinação no CHUC, esteve em 
funcionamento por fases, tendo sido iniciado a 
27 de dezembro de 2020, até ao dia 27 de ju-
lho 2021, sendo que, de Agosto até outubro a 
vacinação covid-19 foi realizada no Serviço de 
Saúde Ocupacional. Com a necessidade de ad-
ministração da dose de reforço, também de-
signada de 3.ª dose, foi necessário novamente 
colocar todo o dispositivo operacional, tendo 
sido vacinados, durante seis dias consecutivos, 
6200 profissionais. Foi uma campanha de vaci-
nação sem precedentes, que requereu o esfor-
ço acrescido de toda a equipa, tendo sido pos-
sível, num curto espaço de tempo, montar todo 
o circuito e dispositivo e dar novamente um 
contributo decisivo para a segurança dos profis-
sionais do CHUC, num momento em que voltou 
a haver um aumento significativo das infeções 
por SARS-CoV-2.

No processo de vacinação em massa contra a 
covid-19, o foco de atenção dos enfermeiros 
envolvidos tem sido o suporte e apoio dos pro-
fissionais, conseguindo sem comprometer a efi-
cácia do processo, centrar a sua intervenção de 
forma a minimizar a ansiedade e o medo, infor-
mando sobre a auto-vigilância necessária após 
a inoculação.

Passado um ano após o início da vacinação co-
vid-19, o CHUC tem respondido de forma eficaz, 
de modo a vacinar todos os profissionais elegí-
veis. Com uma taxa de adesão à vacinação de 
cerca de 90%, foram várias as fases necessárias 
para atingir o objetivo, sempre com um planea-
mento rigoroso, ultrapassando as dificuldades 
inerentes ao processo, estando convictos de ter 
contribuído de forma determinante para pro-
teger os profissionais e também a comunidade 
que serve.

VAcinAção coVid-19 – Um esforço conjUnto
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Alexandra Margarida Félix Carvalho
HG - Pneumologia

Ana Carolina Ferreira Gomes
HP - Ortopedia

Ana Lúcia Marques Mendes Ferreira
HP - Pediatria Medica

Ana Sofia Oliveira Carvalho
HP - Pediatria Medica

Anabela Rodrigues Cunha Ribeiro
HUC - Imunoalergologia

Ângela Maria Dinis Albuquerque
HG - Pneumologia

Carla Isabel Pires Santos
HP - Cirurgia Pediátrica

Cláudia Maria Simões Silva
HP - Radiologia

Cristina Maria Sequeira Almeida 
HP - Pediatria Medica

Fátima Maria Salgado Correia
HUC - Imunoalergologia

Gabriela Clara Apostolo Ferreira Lopes
HUC - Medicina Do Trabalho

Guida Maria Jesus Dias
HP - Consulta Externa

Helena Catarina Fernandes Dias 
HP - Consulta Externa

Helena De Jesus Marques Tavares
HP - Radiologia

Ilda Maria Silva Costa
HP - Oncologia Pediátrica

João Filipe Graça Fernandes
HUC - Direção De Enfermagem

João José Boieiro Pedro
HP - Oncologia Pediátrica

José Alberto Arnaut Braz
HP - Consulta Externa

Luís Miguel Frade Domingos
HP - Pedopsiquiatria

Magda Maria Brito Madeira
HUC - Imunoalergologia

Maria Bertina Carrasqueira Santos Lo-
pes

HUC - Serviço De Formação

Maria Rosário Pereira Fernandes Mar-
tins

HP - Cirurgia Pediátrica

Maria Elisabete Simões Santos
HUC - Serviço De Formação

Maria Goreti Carvalheiro Almeida
HSC - Reabilitação

Maria Matilde Marques Correia
HP - Consulta Externa

Marília Ferreira Fonseca
HUC - Oncologia

Marta Alexandra Antunes Duque
HP - Urgência

Mónica Susana Teixeira Rosa Freitas
HP - Cirurgia Pediátrica

Nuno Miguel Medina Sacramento
HP - Ortopedia

Olga Maria Lopes Queirós Dos Anjos
HP - Oncologia Pediátrica

Olinda Maria Jesus Pires
HUC - Medicina Do Trabalho

Patrícia Adriana Almeida Lourenço
HP - Consulta Externa

Paula Cristina Nunes Arsénio
HUC - Medicina Do Trabalho

Pedro Manuel Barbara Moreira
HP - Consulta Externa

Sara Lourenço Ferreira
HP - Ortopedia

Sónia Maria Santos Ferreira
HP - Cirurgia Pediátrica

Sónia Ribeiro Ferreira
HP - Consulta Externa

Vera Mónica Pessoa Mendes
HP - Cirurgia Pediátrica

Zita Maria Cordeiro Ferreira
HUC - Medicina Do Trabalho

TEXTO e FOTO: ElisabETE saNTos

João FilipE
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Lista de enfermeiros que integram a equipa de vaCinação do CHuC:



 

Enfermeira Sara, descreve um pouco do teu 
percurso profissional e quais as tuas moti-
vações como enfermeira que presta cuida-
dos na EIHSCP?

Iniciei a minha atividade profissional no servi-
ço de Hematologia em 2003. Foi aqui que me 
confrontei com a realidade da prática de en-
fermagem, a diferença académica e os cuida-
dos prestados a pessoas seres humanos úni-
cos, com as suas vivências, particularidades, 
personalidade, e com, as diferentes formas 
de encarar a saúde, a doença, … o sofrimento 
perante o fim de vida iminente…

Os cuidados paliativos sempre foram uma 
área de interesse e de investimento. Existem 
doentes com necessidades de cuidados pa-
liativos em todas as áreas hospitalares, nas 
diferentes especialidades, portanto, todos 
nós enfermeiros devemos ter conhecimentos 
dirigidos aos cuidados paliativos. Neste sen-
tido, fui fazendo no meu contexto de práti-
ca clínica, difundindo os princípios e filosofia 
dos cuidados paliativos na minha equipa. Em 
2013 surgiu o convite para integrar a equipa 
coordenadora do CHUC e, em 2016 fui inte-
grada na equipa operacional da EIHSCP.

COGITAR ENFERMAGEM
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ENTREVISTA - CUIDADOS 
PALIATIVOS

A minha maior motivação é o alívio do sofri-
mento e, a adequação de cuidados de quali-
dade às necessidades do doente e cuidador, 
mas também a grande motivação advém do 
retorno demonstrado pela satisfação das pes-
soas que cuidamos.
 
Como está estruturada a EIHSCP?

A EIHSCP, dispões de 3 valências: a consul-
tadoria no âmbito do doente internado no 
CHUC (em todos os polos, com exceção do 
pediátrico, que tem uma equipa dedicada), a 
consulta externa e o hospital de dia de cui-
dados paliativos (onde recebemos o doente 
evitando o recurso ao serviço de urgências, 
e realizamos tratamento de feridas malignas, 
administração de terapêutica, ensino e treino 
do prestador de cuidados). 

No âmbito da consulta de cuidados paliativos, 
fazemos um acompanhamento telefónico dos 
doentes com necessidade de monitorização 
do controlo sintomático e com maior risco 
de complicações e de suporte à família. A fre-
quência destes contactos é adaptada às ne-
cessidades quer do doente quer do prestador 
de cuidados/família, podendo ser quinzenal, 
semanal ou até diário, esclarecendo e apoian-
do nas situações mais simples mas também 
mais complexas, ao nível sintomático mas 
também nomeadamente nos últimos dias e 
horas de vida. Capacitar a família para a ges-
tão dos cuidados em fim de vida, apoiando-a 
na tomada de decisão e evitando hospitaliza-
ções desnecessárias.

Dispomos também de apoio telefónico no 
nosso horário de funcionamento. Este, exige 
que nos façamos sentir presentes quando 
não estamos efetivamente presentes, ou seja, 
exige que conheçamos muito bem o doente 
e família. Este apoio é de uma enorme pro-
fundidade quando falamos dos últimos dias 
de vida. Fazemos uma normalização da sin-
tomatologia que é esperada e apoiamos na 
sua gestão. Transmitimos conhecimento e 

permitimos que a família se sinta acompa-
nhada num momento de profunda dor. Esta 
acessibilidade transmite segurança ao doente 
e família que estão no seu domicílio. O apoio 
telefónico é mais do que uma linha de apoio, 
é um contacto profissional de referência. Es-
tes doentes sentem que têm alguém a quem 
recorrer, caso contrário iriam para o serviço 
de urgência.

Prestamos também consultadoria às equi-
pas da comunidade que articulam connosco 
na prestação de cuidados, quando os nossos 
doentes estão no seu domicílio. 

O acompanhamento da equipa permanece 
após a morte do nosso doente, uma vez que 
fazemos também o acompanhamento da fa-
mília no processo de luto.

Quais são os focos de cuidados prioritários?

Os nossos doentes têm que lidar com a per-
da de si próprios, com o encerrar de relações 
pessoais e sociais, com a progressiva depen-
dência e simultaneamente com a necessidade 
de encontrar um sentido para o que estão a 
viver, logo os nossos focos passam muito pela 
aceitação do estado de saúde mas, também 
pela  gestão do regime terapêutico pela ges-
tão de alguns dos sintomas mais frequentes 
como por exemplo a dor. A par do doente, a 
nossa prioridade é também a família, nomea-
damente o prestador de cuidados que subita-
mente se vê a braços com a necessidade de 
desempenhar um novo papel, de cuidar de 
alguém que amam e que piora a cada dia. O 
prestador de cuidados necessita de conheci-
mento e de compreensão. Enquanto facilita-
dores deste processo devemos ser capazes de 
antecipar a forma como a doença vai evoluir, 
os sintomas que vão surgir e como lidar com 
eles e, até como é previsível que a morte ve-
nha a ocorrer. 

Fazer tudo isto mas, com o foco na vida e não 
na morte, ou seja, estimulando o doente e fa-
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Cuidar de doentes em situação paliativa, aliviar o sofrimento, controlar sinais e sintomas que 
decorrem do processo experienciado pelo doente e cuidador e promover a qualidade de vida 
são desígnios da enfermagem, no particular dos cuidados paliativos. Neste contexto, admite-
-se que a qualidade dos cuidados prestados aos doentes em situação paliativa é fortemente 
influenciada pela qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. Promover e garantir a 
qualidade dos cuidados de enfermagem é um imperativo ético e deontológico. 

Nesta rubrica iremos entrevistar a Enfermeira Sara Cunha, Enfermeira da Equipa Intra Hos-
pitalar Cuidados Paliativos (EIHSCP) Do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).



mília a viver da melhor forma possível, com as 
condições que têm.

Quais são os obstáculos na prestação de cui-
dados? E quais benefícios/privilégios?

Há alguns obstáculos. Um deles passa pela ilite-
racia em saúde que leva a que se associem os 
cuidados paliativos ao fim da vida. A nossa filo-
sofia de cuidados traz mais valias quanto mais 
precocemente formos introduzidos no proces-
so de doença, porque nos permite conhecer o 
doente e família e estabelecer com eles um pla-
no individualizado de cuidados.

Outro obstáculo é ainda a reduzida cobertura 
de cuidados paliativos no domicílio que é o local 
de eleição de prestação de cuidados.

O maior privilégio é sem dúvida a profundidade 
da relação terapêutica que conseguimos esta-
belecer com o doente e família.

Que característica deve ter um enfermeiro 
que trabalha em cuidados paliativos?

Ter a capacidade de intervir junto do doente e 
da sua família, enquanto facilitador da transição 
dos cuidados curativos para os paliativos num 
processo altamente complexo, exige um conhe-
cimento avançado uma prática baseada na evi-
dência e competências no domínio da comuni-
cação. Exige uma atenção permanente ao que 
é dito e como é dito. O recurso a frases feitas 
como “não pense nisso” ou “isto vai passar “por 
exemplo, pode ser gerador de muito sofrimento 
e dificultar uma transição saudável, colocando 
o doente num estado de ambivalência entre a 
expectativa de cura e a antecipação da morte.

Exige também o domínio da escuta ativa, por 
forma a conhecer as reais necessidades dos 
doentes, as suas crenças e significados e até ex-
periências prévias que condicionam a situação 
atual.

É ter a capacidade de ajudar uma família a en-
contrar beleza num momento de profundo 
sofrimento. É transmitir conforto em cada pro-

cedimento. É ter a capacidade de agregar e con-
ciliar cuidados, o conhecimento de todo o per-
curso do doente.

É também conhecer os diferentes recursos hos-
pitalares e da comunidade, encaminhando e 
rentabilizando-os, com ganhos em qualidade 
de vida para o doente. Ser capaz de ter uma 
abordagem de colaboração e parceria centrada 
na individualidade de cada doente. Este traba-
lho com os colegas dos cuidados de saúde pri-
mários e ECCI tem sido muito importante, au-
mentando a satisfação e otimizando o uso de 
recursos.

Comenta a frase: “A Arte de morrer com dig-
nidade”

Morrer com dignidade é um direito e, dignidade 
é aquilo que o doente entende ser digno para si. 
Morrer com dignidade é viver até ao fim como 
se quer. Para nós profissionais, é-nos exigido 
cuidar com respeito pelas vontades do doente 
e, respeitando o seu tempo e os seus limites,  
numa permanente busca pelo outro, pelo co-
nhecimento profundo daquele de quem se cui-
da. A grandeza das “pequenas coisas” é o que 
nos torna significativos para aqueles de quem 
cuidamos.
 

ENTREVISTADORA e FOTO: iriNa pirEs
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A NÃO PERDER

A Não Perder
- 26 de Janeiro (Nursing SHARE) - Prevenção de eventos adversos em profissionais 
de saúde

- 19 Janeiro 2022 (NIE)

- 16 Março 2022 (NIE)

- 23 de Março 20221 (Nursing Share)




