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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA
Estamos hoje a editar mais um número do Notícias de En-
fermagem do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC). É sempre desafiante partilhar com todos os enfer-
meiros o que se idealiza e desenvolve no CHUC.
Porque muita coisa aconteceu neste Centro Hospitalar, após 
a saída da última edição, vamos focar-nos naquelas que de 
alguma forma dão maior evidência ao papel dos enfermeiros 
da Instituição. 
No passado dia 26 de março de 2022 tomaram posse os ór-
gãos sociais da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, 
uma organização sem fins lucrativos, com carácter científico 
e formativo, cuja missão é essencialmente a promoção, o de-
senvolvimento e o aperfeiçoamento da Literacia em Saúde, 
assente no respeito pelos princípios e valores éticos e huma-
nistas.
O CHUC, está muito bem representado nos órgãos sociais 
pela Enf.ª Berta Augusto, o Enf. Sérgio Abrunheiro e a Enf.ª 
Tânia Morgado.
A experiência mostra-nos, que existe uma forte evidência de 
que a Literacia em Saúde contribui para promoção da saúde 
e prevenção da doença, bem como, para a eficácia e eficiência 
dos serviços de saúde.
O aumento da Literacia em Saúde deve-se constituir como 
um desafio e uma prioridade na sociedade atual, onde os en-
fermeiros pela natureza da profissão e proximidade com as 
pessoas têm um enorme contributo a dar.
Porque acreditamos na enorme relevância que os enfermei-
ros assumem na melhoria do nível de literacia em saúde das 
pessoas que cuidam, incluímos a temática no Plano de Enqua-
dramento Estratégico da Enfermagem do CHUC, com o obje-
tivo de melhorar a qualidade e segurança, na prestação de 
cuidados de saúde e promover a adoção de comportamentos 
promotores da saúde e de prevenção da doença, nas pessoas 
que cuidamos e das suas famílias.
Assinalámos o Dia Mundial do Doente que se celebrou a 11 
de fevereiro, data instituída precisamente há 30 anos, pelo 
Papa João Paulo II.
O CHUC associou-se a esta celebração com várias iniciativas, 
onde se destaca a organização de um evento científico, orga-
nizado pelo Grupo Institucional “Literacia para a Segurança 
dos Cuidados de Saúde de Enfermagem”, subordinado ao 
tema “Mais literacia em saúde, melhor acesso aos cuidados”, 
cujo mote esteve em tópicos orientados para a literacia e os 
cuidados ao doente.
Ainda neste âmbito, também houve uma iniciativa do Hospital 
de Dia de Oncologia que, de forma indelével, assinalou o Dia 
Mundial da Poesia a 21 de março, envolvendo profissionais 
e doentes, trazendo a emoção através do sentimento que a 
arte motiva nos diferentes atores do processo de cuidados.
Esta edição do Noticias de Enfermagem do CHUC é coinciden-

temente lançada no dia em que assinala outra efeméride de 
uma enorme relevância, o Dia Mundial da Saúde, comemora-
do pela primeira vez no dia 7 de abril de 1950, celebrando a 
criação da Organização Mundial da Saúde.
Em cada ano, tem-se utilizado a ocasião para dar enfoque a 
alguns temas-chave relacionados com a Saúde, em termos 
mundiais.
Em 2022, a Organização Mundial da Saúde dá enfase ao tema: 
“O nosso planeta, a nossa saúde”, com enfoque nas ações ne-
cessárias para manter as pessoas e o planeta saudáveis e na 
promoção das sociedades focadas no bem-estar, onde mais 
uma vez o contributo dos enfermeiros é determinante na 
consecução do lema.
O CHUC assinala o Dia Mundial da Saúde com o lançamento 
do “Manual de Apoio para Migrantes-Acessos a Cuidados de 
Saúde”, traduzido para a língua ucraniana, com a finalidade de 
facilitar o acesso ao sistema de saúde, no distrito de Coimbra 
e no CHUC, aos cidadãos ucranianos, recém-chegados. Um 
projeto do Grupo “Literacia para a Segurança dos Cuidados 
de Saúde de Enfermagem” do CHUC que, considerando o con-
texto migratório atual em toda a Europa, concebeu o projeto 
“Promoção da Literacia em Saúde dos Migrantes Ucranianos”.
Assim, tendo presente que os projetos de saúde significam 
coisas diferentes para diferentes pessoas, aos enfermeiros 
em particular requer-se a sensibilidade e a competência para 
lidar com essas diferenças, perseguindo-se os mais elevados 
níveis de satisfação e bem-estar das pessoas.
As exigências e responsabilidades sistematicamente coloca-
das à sociedade em geral e aos enfermeiros em particular 
determinam que estes se assumam como decisores, em ar-
ticulação e complementaridade nas equipas de saúde, com 
respostas integradas e articuladas de cuidados aos diferentes 
níveis de atuação, com centralidade nas pessoas que cuidam, 
face aos desafios e às novas tendências de necessidade de 
cuidados. 
Deste modo, consolidam-se respostas ajustadas e efetivas, 
centradas nas necessidades da pessoa cuidada, com reflexos 
positivos na melhoria contínua das práticas, na qualidade e 
na segurança dos cuidados, bem como, na otimização dos re-
sultados em saúde.
Os enfermeiros e enfermeiras do CHUC têm sabido interpre-
tar estes desafios e têm-nos assumido de forma competente, 
empenhada e motivada, em múltiplos contextos e momentos 
da vida deste Centro Hospitalar, mesmo em situações adver-
sas e de grande dificuldade como os que se têm vivido e vi-
venciado nos últimos dois anos.
A todos e a todas a nossa profunda gratidão.

Áurea Andrade
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Neste primeiro trimestre de 2022 a experiência pandémica tem sido paulatinamente 
mais controlada, permitindo à Enfermagem CHUC o regresso progressivo à atividade 
profissional mais normalizada. Os grupos institucionais encetam novamente ações de 
promoção de práticas seguras, prevenção de complicações para o cidadão cuidado, 
elegíveis para a Instituição. 

A título individual e de grupo os Enfermeiros divulgam o que de “melhor” Enfermagem CHUC é 
produzido e os resultados em saúde decorrentes da nossa intervenção, assim como participam 
em projetos externos de valorização da profissão e ciência. 

Perspectivam-se mais desafios, mas também uma energia renovada para Todos.

A NEC na sua missão mantém a partilha da diferença que cada um diariamente promove no seu 
contexto e na relação com quem cuida.

Votos de uma boa leitura.
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PREVENÇÃO DE UP 
 

UM CAMINHO EM PARCERIAS

Movidos pela certeza de que a Prevenção de Úlceras por Pressão (UP) constitui o desafio institu-
cional e multidisciplinar determinante para a qualidade em saúde no domínio da segurança da 
pessoa cuidada, o Grupo de Prevenção de Úlceras por Pressão (GPrevUP), apesar das restrições 
pandémicas, continuou ao longo de 2021 a trabalhar na construção de estratégias para a funda-
mentação científica e identificação das contingências inerente aos contextos da prática clínica, 
numa perspetiva de interação permanente e apoio à tomada de decisão dos enfermeiros do uni-
verso CHUC, EPE. 
No âmbito da seleção de materiais, objetivou-se a partilha de evidência científica subjacente a esta 
área com a Exma. senhora enfermeira Elisa Hipólito, gestora com funções de direção e adjunta da 
enfermeira diretora para a gestão de equipamentos/materiais e processos de suporte e logística. 
Reconhecendo que os Enfermeiros Elos são uma parte integrante fundamental na implementação 
de práticas em contexto clínico, procedeu-se à solicitação da nomeação dos mesmos com base no 
descritor de funções previamente elaborado e enviado aos Srs. Enfermeiros Gestores de todos os 
serviços/unidades do CHUC. Solicitou-se ainda o preenchimento de um formulário de caracteri-
zação dos enfermeiros Elos GPrevUP, obtendo-se até à data (17/01/2022), o total de 55 respostas.
Em novembro de 2021, foram realizadas reuniões dirigidas pelo GPrevUP com os Srs. Enfermei-
ros gestores com funções de direção, Enfermeiros gestores e respetivos enfermeiros Elos dos 
serviços/unidades do CHUC. Estas cumpriram uma dinâmica de proximidade, com um total de 
101 participantes e com os objetivos de apresentar o GPrevUP, conhecer os enfermeiros Elos e as 
expetativas individuais dos Srs. enfermeiros Gestores e Elos, apresentar o projeto do grupo insti-
tucional e o procedimento na área da Prevenção de UP. 
Pela análise do gráfico 1 pode-se observar que até 26/01/2022, foram nomeados 68 enfermei-
ros Elos, relativos a 56% dos serviços do CHUC (54 serviços) de um total de 96 serviços. Mais se 
acrescenta que 18% dos serviços (17 serviços), apesar de não terem nomeado enfermeiros Elos 
GPrevUP, estiveram presentes nas reuniões de novembro de 2021.
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Com a elaboração do Procedimento “Prevenção de Úlceras por Pressão”, foram atualizados os 
folhetos informativos relativos à prevenção das UP em adultos e em pediatria, encontrando-se 
disponíveis no seguinte endereço: https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/ao-cida-
dao-utente/informacoes-de-saude/por-topicos.php. 

Figura 1 – Orientações para o cuidador adulto

Figura 2 – Orientações para o cuidador pediátrico 

https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/ao-cidadao-utente/informacoes-de-saude/por-topicos.php
https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/ao-cidadao-utente/informacoes-de-saude/por-topicos.php
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Em novembro, mês alusivo à prevenção das UP, o grupo colaborou na sessão do NursingShare 
(Imagem 1) com a temática “Prevenção de UP da Evidência à prática”. O evento para além de 
proporcionar a apresentação do projeto institucional de Prevenção de UP, reuniu peritos numa 
partilha de experiências nas várias dimensões do tema, versando áreas da prática e contou com 
a colaboração da Exma. Sra. Enfermeira Emília Torres e a presença da Digníssima Sra. Enfer-
meira Diretora Áurea Andrade. Mais se acrescenta que o evento contou com a presença de 134 
enfermeiros, conforme se apresenta no gráfico 2.

Gráfico 2 – Participação no Nursing Share: “Prevenção de UP da Evidência à prática” (N=134).

Procedeu-se à construção da Grelha de auditorias e o respetivo plano, conforme diretiva do 
Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026 para a monitorização da implementação de 
práticas seguras. De salientar, que se pretende a realização de auditorias em serviços a designar 
durante o ano de 2022. 

Para a continuação do desenvolvimento do projeto, entende-se como fundamental a colaboração 
ativa com os Srs. Enfermeiros Elos dos serviços, envolvendo-os na adequação de estratégias nas 
equipas de acordo com o seu contexto. Considera-se importante a interação com outros grupos 
institucionais, na promoção da partilha de conhecimento científico e experiências promotoras da 
prevenção de UP, bem como na organização e divulgação de indicadores que evidenciam a gestão 
da qualidade e segurança dos cuidados à pessoa.

Imagem 1 – Evento Nursing Share “Prevenção de UP da Evidência à prática”.

                         TEXTO e IMAGENS: Grupo ÚlCEras por prEssão



PRÁTICAS SEGURAS PARA A 
MOBILIZAÇÃO DE DOENTES:
PREVENÇÃO DE LESÕES 
MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 
NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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As lesões músculo-esqueléticas ligadas ao 
trabalho (LMELT) “(…) resultam da ação de 
fatores de risco profissionais como a repe-
titividade, a sobrecarga e/ou a postura ado-
tada durante o trabalho” (DGS, 2008), sendo 
uma causa frequente de doença relacionada 
com este e que tem aumentado nas últimas 
décadas, constituindo um importante pro-
blema de saúde que interfere com o bem-
-estar dos trabalhadores.

O risco destas lesões está associado às práti-
cas profissionais nomeadamente a posturas 
incorretas por períodos prolongados, sem 
respeito pelo alinhamento corporal, adoção 
da posição de pé́ com flexão acentuada do 
pescoço, da região dorso lombar e dorsifle-
xão na manipulação de “cargas”, com movi-
mentos repetitivos, aplicação de força e ele-
vação do membro superior a 90º (Presado et 
al., 2021); a fatores de risco organizacionais, 
nomeadamente ritmo elevado de trabalho, 
ausência de pausas para descanso, falta de 
apoio por parte dos colegas, sistemas de re-
tribuição não satisfatório, avaliação do de-
sempenho, fatores psicossociais, tais como, 
stresse, ausência de satisfação no trabalho 
e, ainda, associados às caraterísticas indi-
viduais nomeadamente antropométricas 
(peso e altura), estilos de vida não saudáveis, 
sexo e idade.

A mobilização de doentes tem sido conside-
rada como um dos maiores fatores de risco 
de LMELT nos profissionais de saúde. Os en-
fermeiros apresentam um elevado risco de 
as desenvolver, sendo que estas são evitá-
veis se os programas de prevenção, vigilân-
cia e de intervenção forem implementados.
As posturas adotadas durante a prestação 
de cuidados, alguns aspetos de organização 

do trabalho e a inadequada configuração 
arquitetónica dos serviços, são igualmente 
elementos que contribuem para o desen-
volvimento destas lesões (Serranheira et al., 
2012). 

Neste sentido, uma abordagem ergonómica 
direcionada para a eliminação de fatores de 
risco associados à pessoa, à atividade e ao 
ambiente, promove resultados significativos 
na prevenção das LMELT e dos seus custos 
económicos e sociais (GOBP, 2013). 

A intervenção ergonómica torna-se assim 
imperiosa de forma a minimizar os fatores 
de risco de LMELT, promovendo a adoção 
de posturas adequadas por parte dos profis-
sionais de saúde, de forma a que realizem a 
tarefa com conforto, segurança e eficiência 
(Presado et al., 2021).

 Tendo em consideração aspetos como:

 • Condições relacionadas com o doente
 - Grau de dependência (motor e cog-
nitivo);
 - Capacidade de colaboração;
 - Peso (mais de 25/30 kg considera-se 
pesado);
 - Idade;
 - Existência de dispositivos médicos 
(drenos, sondas, cateteres, trações entre ou-
tros) e equipamentos de monitorização.

 • Condições do ambiente físico e recursos 
disponíveis
 - Ambiente físico (disposição do mo-
biliário, equipamentos e obstáculos);
 - Dispositivos de apoio (disponibilida-
de e estado de conservação);

 - Recursos humanos para a execução 
de cada técnica de mobilização. 

 • Princípios de ergonomia e mecânica cor-
poral  
 - Assumir postura de base ampla e 
flexão dos joelhos;
 - Distanciar os pés 25 a 30 cm para 
uma maior estabilidade, tendo em conta a 
direção do movimento;
 - Evitar cargas assimétricas nas vérte-
bras e torções do tronco, mantendo as cos-
tas direitas, evitando a inclinação anterior do 
tronco acima dos 10º e por longos períodos;
 - Contrair os músculos do abdómen e 
glúteos no levante do doente;
 - Segurar o doente junto ao corpo (o 
mais próximo possível, colocando os mem-
bros superiores junto ao tronco e agarrar fir-
memente);
 - Utilizar os dispositivos de apoio dis-
poníveis (a sua utilização não substitui a utili-
zação dos princípios enumerados);
 - Solicitar a colaboração dos profissio-
nais necessários para a realização da mobili-
zação (identificar um coordenador para fun-
cionar como voz de comando).

Traçamos como objetivos da nossa interven-
ção:
 - A segurança dos profissionais 
aquando da mobilização dos doentes;
 - A prevenção de lesões músculo-es-
queléticas dos profissionais na mobilização 
dos doentes;
 - A utilização de medidas de organi-

zação de trabalho apropriadas à mobilização 
de doentes;
 - A utilização segura dos dispositivos 
de apoio técnico indicados em cada tipo de 
mobilização.

Para dar resposta aos mesmos, procedemos:

 • Ao levantamento das necessidades de dis-
positivos de apoio técnico nos serviços que 
constituem o CHUC, após o qual tomamos as 
diligências necessárias à sua aquisição;
 • À elaboração de documentos de apoio so-
bre a utilização adequada de dispositivos de 
apoio técnico e cumprimento dos princípios 
de ergonomia, (PE, Filmes, Fotos, ...);
 • À criação de página na intranet para alo-
cação de toda a documentação e legislação 
pertinente;
 • À elaboração de um descritor de funções 
para a nomeação dos ELOS dos diversos 
serviços com a finalidade de dinamizar, im-
plementar e monitorizar o projeto em articu-
lação com o grupo institucional e os enfer-
meiros gestores;
 • À formação dos ELOS;
 • À formação sobre ginástica laboral (exercí-
cios de alongamento, relaxamento...);
 • À elaboração de um projeto de investigação 
com o objetivo de identificar a prevalência de 
LMELT nos Enfermeiros do CHUC e analisar 
o impacto das medidas introduzidas para a 
prevenção das mesmas.

TEXTO e FOTO: paulo simõEs e Graça CamarNEiro 



A PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 
MEIO HOSPITALAR: 
O CONTRIBUTO PARA A SEGURANÇA DO 
DOENTE
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Conscientes do percurso já realizado no âm-
bito da prevenção de quedas em Meio Hos-
pitalar, da diversidade de contextos de pres-
tação de cuidados no CHUC e das limitações 
das atividades do grupo devido à pandemia, 
priorizámos a atualização dos procedimen-
tos de Prevenção de Quedas em Meio Hospi-
talar (PQMH) relativos ao adulto e à pediatria 
e a nomeação de Elos ao Grupo Institucional.
Tendo em conta a necessidade de apoio à 
tomada de decisão dos enfermeiros em re-
lação ao Foco Queda, a introdução da esca-
la “Sempre em pé” associada ao Foco Que-
da em pediatria, validada para a população 
portuguesa, a implementação do SClínico, e 
a necessidade de atualização dos procedi-
mentos foi impreterível proceder à alteração 
dos mesmos.

Assumindo que os Elos ao Grupo PQMH têm 
um papel fundamental na articulação, na di-
vulgação, na avaliação e na implementação 
de medidas de prevenção de queda nos con-
textos da prática clínica, foram definidas as 
suas funções como orientação para a assun-
ção do papel de Elo, quer ao nível dos servi-
ços quer em articulação com o Grupo Insti-
tucional. Até ao momento foram indigitados 
62 Elos pelos Enfermeiros Gestores, um Elo 
por serviço.

Sabendo que na maioria dos contextos de 
internamento o Foco Queda já tem um per-
curso de apropriação pelos enfermeiros, 
quando foi possível iniciámos as reuniões 
com Elos desses serviços. Divulgámos as ati-
vidades desenvolvidas e a desenvolver pelo 
Grupo PQMH. Registámos os diferentes per-
cursos e as dificuldades manifestadas pelos 
Elos e pelos Enfermeiros Gestores. Até ao 

momento da elaboração deste artigo, já fo-
ram efetuadas 3 Reuniões com a presença 
de 39 Elos e 34 Enfermeiros Gestores, estan-
do agendadas mais 3 reuniões.

Na perspetiva do Grupo PQMH, estas reu-
niões têm sido construtivas pelos momentos 
de formação e partilha que têm proporcio-
nado, pela possibilidade de realizar uma pri-
meira avaliação das dificuldades e das condi-
ções dos serviços em relação à prevenção de 
queda e pela expetativa manifestada pelos 
Enfermeiros por ser retomada a dinamiza-
ção do Foco Queda.

É nosso propósito abranger todos os contex-
tos de prática de cuidados, pelo que os servi-
ços de Urgência, os Blocos Operatórios e as 
áreas de Ambulatório também serão alvo da 
nossa ação, na medida em que pretendemos 
realizar reuniões e avaliações nos contextos 
de cuidados para auscultar as dificuldades e 
definir atividades.

Na perspetiva da melhoria contínua da qua-
lidade dos cuidados e tendo em conta o Pla-
no Nacional para a Segurança dos Doentes 
2021-2026 que define como objetivo es-
tratégico monitorizar práticas seguras, foi 
construída uma grelha de auditoria, com o 
apoio orientação do Gabinete da Qualidade, 
em que pretendemos identificar as condi-
ções ambientais favoráveis à ocorrência de 
queda. Esta grelha será um instrumento de 
avaliação a ser utilizado pelo Grupo e pos-
teriormente pelos Elos. Já estão agendadas 
duas auditorias de teste e, durante o ano de 
2022, pretendemos visitar todos os serviços 
de internamento do CHUC.
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Promover o registo, a análise e reflexão acer-
ca das circunstâncias em que ocorreu a que-
da é uma das pretensões do Grupo PQMH, 
como forma de identificar precocemente 
fatores que levaram à queda e melhorar as 
práticas de cuidados. Assim, para além da 
documentação em SClínico, pretendemos 
incentivar a notificação interna da queda e 

através do n@tifica.
A comunicação entre o grupo PQMH e os 
seus Elos neste momento já é possível pelo 
email institucional foco.queda@chuc.min-
-saúde.pt, solicitado pelo grupo.

TEXTO e FOTO: Grupo prEvENção dE QuEdas 
Em mEio Hospitalar

https://www.dgs.pt/formulario-notifica.aspx
mailto:foco.queda@chuc.min-saúde.pt
mailto:foco.queda@chuc.min-saúde.pt


NURSINGSHARE
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O início de 2022 foi pautado ainda por algumas 
limitações decorrentes da pandemia, mas que 
não interferiram globalmente nas atividades 
planeadas, implicando uma melhoria do mode-
lo híbrido que tem permitido mais de uma cen-
tena de participantes em cada evento. Assim, 
neste trimestre o NursingSHARE promoveu 3 
momentos de partilha:

 • Prevenção de riscos profissionais na Saúde

Neste evento foram partilhados projetos insti-
tucionais que primam pela intervenção no do-
mínio dos riscos profissionais mais frequentes. 
Inicialmente foi abordada a área da Prevenção 
de Lesões Músculo-Esqueléticas nos Profissio-
nais de Saúde, pelo grupo institucional respon-
sável com as suas atividades previstas. Seguida-
mente, foi feita a apresentação da casuística de 
2021 da exposição ao risco biológico, no CHUC. 
O stress e burnout nos profissionais de saúde foi 
o encerrar de um momento de reflexão sobre 
a necessidade de um olhar mais aprofundado 
sobre a saúde dos profissionais. O contributo do 
comentador externo foi fundamental na agrega-
ção dos diferentes contributos e na reflexão so-
bre a necessidade emergente de voltar o “olhar” 
para a saúde dos profissionais.

 • Saúde Mental: Transversalidade de um Cui-
dar Emergente

No segundo momento do ano, o foco de par-
tilha foi a saúde mental numa perspetiva de 
apresentação de programas de intervenção di-
ferenciados durante o internamento no trata-
mento e reabilitação do doente mental como a 
“Psicoeducação Multifamiliar na Esquizofrenia” 
e a “Terapia pela Arte”. E ainda, no âmbito da 
promoção e prevenção da saúde mental, foi 
apresentado o programa “Mais contigo: 10 anos 
na promoção da Saúde mental e prevenção de 
comportamentos suicidários em adolescentes”, 
dedicado à também tão importante saúde men-
tal dos adolescentes. Os comentadores foram 
fundamentais na reflexão mais aprofundada so-
bre o impacto produzido em ganhos em saúde 

por estes programas, lançando também apon-
tamentos de melhoria no percurso de continui-
dade.

 • STOP QUEDAS: Da Prevenção à Intervenção

O encerramento deste primeiro trimestre foi 
concretizado com um evento dedicado a um dos 
indicadores de saúde, a “Queda”, na sua verten-
te de prevenção e intervenção com partilha de 
projetos na área hospitalar, comunitária e am-
bulatória (consulta). A apresentação do grupo 
institucional fez uma fotografia do percurso que 
se encontram a desenvolver e dos maiores desa-
fios institucionais já identificados. De seguida, a 
consulta de fragilidade deu visibilidade à impor-
tância da consulta de enfermagem com integra-
ção multidisciplinar e a necessidade de alargar a 
referenciação comunitária. O projeto “Hospital 
sem Quedas” permitiu-nos uma viagem por um 
projeto agregador, com indicadores de mensu-
ração quase imediata e intervenção “ao momen-
to”, numa ótica de projetos macro como a Acredi-
tação “The Joint Commission”. Por fim, a realidade 
dos cuidados de saúde primários, cujos fatores 
de risco de quedas e as próprias quedas têm dé-
bil registo epidemiológico, mas em que planos 
de intervenção de enfermagem individuais e/ou 
de grupo permitem melhoria dos mesmos. Por 
fim, uma visão agregadora do comentador, que 
acrescentou os desafios próprios da Instituição 
que gere, deixando-nos a vontade da mudança 
e o ímpeto para a inovação.

O NursingSHARE deixa o convite para as próxi-
mas surpresas...

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
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O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) tem como missão a prestação de cui-
dados de elevada qualidade e diferenciação, 
bem como a investigação clínica. Os enfermei-
ros são um grupo significativo dos profissionais 
de saúde desta instituição, que almeja propor-
cionar contributos relevantes para a sociedade 
através da excelência na prestação de cuidados 
de enfermagem. Por sua vez, o Núcleo de In-
vestigação em Enfermagem tem como finali-
dade a promoção da melhoria da qualidade de 
cuidados aos cidadãos através da investigação.

No contexto nacional e internacional existem 
inúmeras possibilidades de financiamento para 
várias áreas no domínio da saúde, com desta-
que para as áreas de inovação que acrescen-
tam valor aos cuidados de saúde e à qualidade 
de vida e experiência dos utentes. Inovar em 
saúde visa trazer vantagens não só para as ins-
tituições que as adotam, mas sobretudo bene-
fícios para a pessoa, grupo, ou sociedade em 
geral, alinhando-se com a missão, visão, valo-
res e princípios das instituições de saúde.

A perfusão intravenosa é o procedimento in-
vasivo mais comum nos cuidados de saúde 
modernos, com mais de 80% dos doentes em 
hospitais a receberem administrações intrave-
nosas como parte do seu tratamento. Compli-
cações aquando das perfusões intravenosas 
são frequentes.

O SafeInfusion Swirl é um ensaio clínico com 
dispositivos médicos no âmbito da perfusão 
intravenosa, com a finalidade de melhorar a 
correção na administração de medicamentos 
intravenosos em ambientes hospitalares e de 
cuidados domiciliários. É um estudo colabo-
rativo, onde o CHUC é parte integrante de um 
consórcio constituído por cinco parceiros euro-
peus que recebeu do European Innovation Cou-
ncil (através da estrutura Fast TracK Innovation), 
três milhões de euros de financiamento. 

Trata-se de um projeto a dois anos e que terá a 
Tada Medical (empresa sueca e promotora do 
ensaio), juntamente com as empresas irlande-
sas Gasgon Medical e Remote Signals no de-
senvolvimento de dispositivos médicos para re-
duzir os problemas de desconexão intravenosa 
e de ar na linha, sendo que a última irá criar um 
sensor ligado a uma cloud para informar remo-
tamente acerca do desempenho da perfusão. 
Para além do CHUC as tecnologias desenvolvi-
das vão ser também testadas no Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

No âmbito deste projeto, recebemos a visita no 
CHUC da Tada Medical e das Gasgon Medical 
em outubro do ano transato, e da Remote Sig-
nals no passado mês de fevereiro; está agenda-
da uma reunião geral com todo o consórcio, em 
Estocolmo com início no final do mês de março.

TEXTO e IMAGEM: NIE
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SAFEINFUSION SWIRL: 
Ensaio clínico de enfermagem (NIE/UID)
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A enfermeira Tânia Morgado, especialista em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
no serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Pe-
diátrico do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra irá receber o prémio de excelên-
cia em enfermagem na prática clínica “Sigma 
European Clinical Practice Award 2022”, da Sig-
ma Theta Tau International: Sigma European 
Region.

A Sigma Theta Tau International (STTI) é uma 
sociedade honorífica de enfermagem que de-
dica as suas atividades à melhoria da saúde 
das populações através do desenvolvimento 
científico da prática de enfermagem. A STTI 
procura congregar todos os que se distin-
guem pela excelência, seja na prática clínica, 
na educação, na investigação e/ou na lideran-
ça em enfermagem. O Capítulo Phi Xi da STTI 
foi constituído a 22 de Setembro de 2011, na 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(ESEnfC). 

A enfermeira Tânia é doutoranda em Enfer-
magem, encontrando-se a desenvolver a sua 
tese de doutoramento na área da Literacia 
em Saúde Mental dos adolescentes em con-
texto escolar. É mestre em Bioética, pós-gra-
duada em Psicopatologia e Psicoterapia de 
Crianças e Adolescentes e encontra-se, atual-
mente, a desenvolver formação especializa-
da em Intervenção Sistémica e Familiar. Tem 
contribuído para os processos de melhoria 
contínua da qualidade dos cuidados de en-
fermagem (MCQCE), juntamente com outros 
colegas, através do desenvolvimento de vá-
rios projetos de MCQCE no serviço de Pedop-
siquiatria. É também assistente convidada na 
ESEnfC e na Escola Superior de Saúde de Lei-
ria e investigadora na Health Sciences Resear-
ch Unit: Nursing (UICISA:E) e Center for Health 
Technology and Services Research (CINTESIS). 

TEXTO e FOTO: tâNia morGado

PRÉMIO DE EXCELÊNCIA EM 
ENFERMAGEM NA PRÁTICA 
CLÍNICA



MINUTO DE ENFERMAGEMMINUTO DE ENFERMAGEM

18

MINUTO DE ENFERMAGEM

19

CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 
DOMICILIÁRIOS – UM PROJETO 
PIONEIRO DO HOSPITAL PEDIÁTRICO 
DE COIMBRA 

Estima-se que existam na Região Centro cerca 
de 1500 crianças e adolescentes com necessi-
dades paliativas.

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cui-
dados Paliativos Pediátricos (EIHSCPP) do 
CHUC foi nomeada em 2018 com suporte le-
gislativo (Portaria nº 66/2018 de 6 março) e é 
a única reconhecida na região centro. Exerce 
atividade intra-hospitalar (consultas, unidade 
de internamento, hospital de dia e consulta-
doria) e extra-hospitalar, privilegiando o apoio 
domiciliário sempre que desejado e adequa-
do. Em 2020 a equipa tinha apenas um dia por 
semana para atividade domiciliária e foram 
acompanhadas 36 crianças e famílias. 

Em 2021, através do Programa para Equipas 
Comunitárias de Suporte em Cuidados Palia-
tivos, promovido pela Fundação La Caixa em 
parceria com o Ministério da Saúde, a equipa 
candidatou-se ao concurso criado para o efei-
to e foi uma das cinco vencedoras e a única 
pediátrica do país.

Estima-se que este facto vá permitir a assis-
tência permanente domiciliária a cerca de 200 
doentes do grupo pediátrico na região centro, 
com necessidades complexas de cuidados e 
prestar apoio às suas famílias/cuidadores, in-
cluindo no processo de luto, possibilitando, 
deste modo, um acompanhamento transver-
sal às diferentes fases da doença e tornando 
possível a deslocação diária em situações de 
fim de vida e em agudizações.

Além disto, será previsível uma melhor articu-
lação com as estruturas locais de saúde e um 
maior investimento na formação de profissio-
nais de saúde e cuidadores informais.

TEXTO e FOTO: Filipa FrEitas, sara sEabra

LANÇAMENTO DO MANUAL 
DE APOIO À CONSULTA DE 
ENFERMAGEM AO UTENTE COM 
PATOLOGIA  CARDIOVASCULAR
Portugal tem uma população envelhecida, 
onde as doenças cardiovasculares assumem 
um importante destaque. Determinadas pe-
los atuais estilos de vida, torna-se urgente a 
reorganização dos serviços de saúde para res-
ponder com qualidade às novas necessidades 
dos utentes mais informados e exigentes. 

A articulação entre os Cuidados de Saúde Pri-
mários (CSP) os Cuidados de Saúde Diferen-
ciados em Cardiologia é fundamental para 
melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade 
dos cuidados de saúde prestados, melhoran-
do a qualidade de vida dos utentes e reduzin-
do os encaminhamentos para cuidados hospi-
talares, e é neste contexto que a enfermagem 
assume um papel preponderante. Cabe ao 
enfermeiro capacitar o utente para a acei-
tação do seu estado de saúde, assim como 
para a consciencialização da relação entre o 
estilo de vida e a progressão da sua doença 
cardiovascular, promovendo o autocuidado, 
assegurando deste modo um adequado pro-
cesso de transição saúde-doença do utente e 
sua família. 

No sentido de uniformizar conceitos e ensi-
nos na abordagem ao utente com patologia 
cardiovascular, não só em contexto hospi-

talar como também em contexto de CSP, foi 
desenvolvido o Manual de apoio à consulta 
de enfermagem ao utente com patologia 
cardiovascular.

Lançado no passado dia 22 de fevereiro de 
2022, na plataforma da Saúdeflix, pretende 
ser um documento dinâmico e interativo, 
atualizado com as mais recentes guidelines 
da Sociedade Europeia de Cardiologia e re-
pleto de recursos didáticos, que pode ser útil 
no dia-a-dia dos enfermeiros para a aborda-
gem ao utente com patologia cardiovascular 
e suas famílias. 

Este documento conta com o apoio científico 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Enfermeiros, do Núcleo de Enfermagem em 
Cardiologia da Sociedade Portuguesa de Car-
diologia e o patrocínio da AstraZeneca e pode 
ser gratuitamente descarregado através do 
registo no link: https://bit.ly/3ggePw4

TEXTO e IMAGEM: Filipa HomEm, aNa CaEtaNo, 
aNaísa rEvElEs, HElENa martiNs, 

JoaNa sousa, luís rodriGuEs, tâNia azEvEdo

https://bit.ly/3ggePw4
https://bit.ly/3ggePw4
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POR UMA MAIOR INTERLIGAÇÃO 
ENTRE O ENSINO E A PRÁTICA 
CLÍNICA DE ENFERMAGEM

A ciência de enfermagem tem cres-
cido de forma exponencial nas 
últimas décadas! Temos cada vez 
mais enfermeiros diferenciados 
em várias áreas, com um reconhe-

cimento não só dos seus pares, mas da res-
tante equipa interdisciplinar e das pessoas de 
quem cuidamos. Para este facto tem contri-
buído indubitavelmente a investigação que 
desenvolvemos e o número de enfermeiros 
que nos últimos anos tem realizado mestrado 
e doutoramento. 

Na história da nossa profissão, devido ao bai-
xo número de doutorados, à exigência que 
a docência acarreta e a estrutura da própria 
carreira de professor do ensino superior (liga-
da ao ministério da educação) levava a que a 
maioria dos enfermeiros que assumiam fun-
ções de docência tivessem que abandonar a 
aprática clínica.

O futuro impele a que exista uma mudança 
neste paradigma e que volte a existir uma 
maior interligação entre o ensino e a práti-
ca clínica. Neste sentido, em agosto de 2021 
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a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
assinou um protocolo de colaboração com o 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
permitindo que eu continuasse a exercer como 
enfermeira na consulta de reumatologia, mais 
especificamente na consulta de fraturas de fra-
gilidade (área em que me especializei e na qual 
tenho dado um contributo a nível nacional e 
internacional) após a minha tomada de posse 
como docente na Esenfc. Esta colaboração per-
mite que eu possa desenvolver atividades clíni-
cas, de investigação e consultadoria 4 horas por 
semana no CHUC.

Espero que num futuro próximo mais colegas 
tenham esta oportunidade, pelas inúmeras van-
tagens que ela origina, a nível pessoal e profis-
sional. Será necessário que se criem condições 
para isso também, não só organizacionais, mas 
também legais. Cabe a todos nós contribuirmos 
para esta mudança.

 TEXTO e FOTO: aNdréa marQuEs



… É um serviço que investe numa cultura de 
qualidade e segurança, de responsabilização 
individual e coletiva, com implementação de 
sistemas de monitorização e avaliação que per-
mitem fundamentar as tomadas de decisão dos 
enfermeiros, identificando os erros e a conse-
quente implementação de ações de melhoria 
contínua, atingindo níveis de qualidade suces-
sivamente superiores, atestados pela certifica-
ção da Direção Geral Saúde (Modelo ACSA) Efe-
tuam-se auditorias internas na área da Gestão 
de risco (Identificação Inequívoca do doente 
e colheita de análises e segurança do medi-
camento) na área da prevenção e controlo da 
transmissão da infeção (higiene das mãos, uso 
de luvas, monitorização e observação do cum-
primento do feixe de intervenções referentes 
ao MRSA, KPC, infeções urinárias,…) na área da 
documentação (avaliação processos cuidados 
focados em áreas de melhoria) na área da pre-
venção de UPP e quedas (observação cuidados, 
equipamentos apoio, documentação) e ainda 
da gestão de altas/Referenciação doentes RNC-
CI e capacitação de cuidadores (áreas aprendi-
zagem, scores de capacitação).

… É um serviço em que a prática do serviço se 
encontra sistematizada através de procedimen-
tos elaborados pelos profissionais do contexto 
da prática clínica, sendo divulgados e estando 
acessíveis a todos para consulta em canal de co-
municação interna oficial – Microsoft Teams.

… É um serviço que se preocupa em avaliar a 
qualidade dos cuidados prestados, através da 
avaliação da satisfação dos doentes, sendo a 
mesma realizada semestralmente de forma sis-
temática e identificadas áreas de melhoria com 
implementação de ações corretivas. Os resul-
tados daqui decorrentes, bem como o elevado 
número de elogios deixados no serviço, eviden-
ciam a nível de satisfação dos doentes com a 
resposta assistencial providenciada.

… É um serviço onde existe um verdadeiro es-
pírito de equipa, de colaboração, de coopera-
ção entre os profissionais, onde as relações são 

abertas, respeitosas e flexíveis e onde todos 
mobilizam as suas sinergias para concretizarem 
os objetivos e atingirem as metas delineadas. 
Uma equipa que está sempre disponível para 
aprender a fazer melhor, em prol da melhoria 
da qualidade de cuidados aos doentes e sua fa-
mília.

… É um serviço que aposta fortemente na for-
mação e na aprendizagem reflexiva à luz da 
melhor evidência científica disponível, promo-
vendo a (re)construção de saberes e o desen-
volvimento de competências. Neste contexto, 
para além das ações de formação em sala, as 
passagens de turno com discussão de “casos 
clínicos”, são um momento de análise e reflexão 
das práticas e simultaneamente de formação 
em serviço, ajudando a (re)construir o processo 
de pensamento do enfermeiro norteado pelos 
referenciais de cuidados em uso na instituição, 
a planear cuidados, a partilhar saberes, a apre-
sentar sugestões de mudança, a dar feedback e 
desta forma a promover a melhoria continua da 
qualidade. 

… É um serviço que aposta numa comunicação 
efetiva, geradora de compreensão, de liberta-
ção do potencial para a mudança, onde o for-
necimento de feedback faz com que se construa 
uma relação de confiança e de abertura, que se 
considera de importância crucial para uma cul-
tura de segurança. Para além das passagens de 
turno e das reuniões de serviço, onde são apre-
sentados e discutidos os indicadores de cuida-
dos de enfermagem, o Jornal de Enfermagem 
elaborado com o contributo dos elos dinami-
zadores do serviço, promove o reforço positivo 
da equipa, dá feedback dos resultados do seu 
desempenho e dos seus projetos de melhoria, 
lançando o desafio para a mudança. 

… É um serviço onde se promove o desenvol-
vimento de uma prática com sentido, que dá 
especial relevo às “pequenas coisas” que fazem 
parte dela, que promove a autonomia e a res-
ponsabilidade dos enfermeiros na tomada de 
decisão e na gestão da qualidade e segurança. 

… É um serviço igual a muitos outros, mas di-
ferente nas suas particularidades, atendendo 
a que a doença neurológica frequentemente 
geradora de dependência no autocuidado, exi-
ge à pessoa mudanças no seu estilo de vida, 
sendo essencial a aquisição de um conjunto de 
conhecimentos e competências para continuar 
a cuidar de si e realizar uma autogestão eficaz 
da sua doença. Na impossibilidade de o fazer, a 
capacitação do cuidador para assumir essa res-
ponsabilidade em segurança, é determinante.

… É um serviço que coloca o cidadão no cen-
tro da atenção, ouvindo-o, capacitando-o e 
envolvendo-o nas tomadas de decisão, corres-
ponsabilizando-o pelo seu projeto de saúde, 
valorizando a sua opinião para a qualidade e 
segurança dos cuidados de saúde. O desenvol-
vimento de projetos centrados na capacitação 
da pessoa e/ou do cuidador, são disso o exem-
plo. Referimo-nos particularmente a projetos 
como: 

“Neuroteca digital – um contributo para a lite-
racia em saúde” que integra um repositório de 
informação que disponibilizamos ao doente/
cuidador durante o internamento, depois de 
efetuada a seleção da informação mais ade-
quada em função das suas caraterísticas e ne-
cessidades. Depois de validar a compreensão 
da informação e se for essa a vontade do doen-
te/cuidador, enviamos a mesma por email;

“Guias de aprendizagem na Esclerose Múltipla 
– uma ferramenta para a promoção da literacia 
em saúde da pessoa e cuidador” utilizados em 
sessões de educação terapêutica em grupo, no 
hospital de dia de neurologia; 

E ainda:
“Carta de condução para o seu auxiliar de mar-
cha” capacitando o doente para o uso adequa-
do dos produtos de apoio à deambulação; a 
“Postura adequada, Deglutição apropriada”, 
capacitando o doente e cuidador para uma 
deglutição segura e ainda à “Capacitação do 
cuidador para o exercício do papel de presta-
dor de cuidados”, promovendo a qualidade da 
continuidade de cuidados no regresso a casa.

… É um serviço que sempre integrou a família 
no processo de cuidados, entendendo a supre-
ma importância que a mesma pode ter no pro-
cesso terapêutico e na promoção do bem-estar 
da pessoa doente. Mesmo durante os períodos 
mais críticos da pandemia, soube sempre en-
contrar as estratégias para aproximar a família 
do doente, nomeadamente com a realização 
do projeto “Ligar para aproximar”, facilitando a 
interação doente/família através da realização 
de videochamadas e disponibilização de con-
tacto direto facilitador da acessibilidade.
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NEUROLOGIA A e HOSPITAL DE DIA 
DE NEUROLOGIA
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… É um serviço que tem uma liderança participa-
da e partilhada, com o envolvimento e valoriza-
ção de todos os atores, centrada nas pessoas e 
no seu desenvolvimento profissional. Aposta na 
rentabilização de potencialidades e motivações e 
no reconhecimento dos colaboradores por práti-
cas de excelência, criatividade e inovação.

… É um serviço em que as estratégias de gestão, 
são centradas numa lógica do cuidar, acreditan-
do que sendo este a verdadeira essência da en-
fermagem, deverá estar intrínseco à realização 
de qualquer ato, mesmo que este decorra de 

imperativos de uma lógica centrada na gestão. 
As estratégias de gestão são pensadas com um 
olhar posto na saúde e no projeto de vida de 
cada individuo, nas necessidades concretas dos 
cidadãos, reajustando a estrutura a partir das 
pessoas a quem se destina, dos seus utilizado-
res.

O meu serviço, é a unidade de internamento A e 
Hospital de Dia do Serviço de Neurologia.

É o serviço no qual me integro, com o qual me 
identifico e ao qual me orgulho de pertencer.

TEXTO e IMAGENS: bErta auGusto
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a promoção da literacia em saúde da pessoa e cuidador

João Neves foi coautor do capítulo Cuidados Paliativos: Identificação de Necessidades em 
doentes internados em hospital de agudos, na Monografia “+ 5 anos, + 100 dissertações - Curso 

de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica”, ESEnfC

Tânia Morgado foi coautora do capítulo Prevenção de comportamentos aditivos ao longo do 
ciclo vital, do livro O cuidado centrado no cliente – Da apreciação à intervenção de Enfermagem, 

Lisboa. Sabooks editora

ComuniCações/posters

Carina Isabel Santos Cação participou na mesa redonda Autogestão da Doença e do Regime 
Terapêutico, tendo apresentado a comunicação intitulada Literacia em saúde e autogestão 
da doença crónica, no II Fórum Internacional do Autocuidado, organizado pela Escola Superior 

de Enfermagem do Porto

Carina Isabel Santos Cação e Maria Helena Lopes Rodrigues, realizaram o poster intitulado 
Capacitar para o Autocuidado, no II Fórum Internacional do Autocuidado, organizado pela 

Escola Superior de Enfermagem do Porto

Cátia Teixeira foi coautora da comunicação oral A simulação no ensino de enfermagem: 
contributos para o desenvolvimento de competências de liderança, na XVI Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería

Cátia Teixeira; Cristina Martins, Ana Rita Loureiro, Anabela Agostinho e Amélia Marques 
apresentaram o E-Poster Intitulado Programa Enhanced Recovery After Surgery® (ERAS®)- 
Cirurgia Colorretal (CR): benefícios para a Pessoa Com Ostomia (PCO), no Congresso Nacional 

de Estomaterapia

Joana Silva, M.ª do Céu Simões e Patrícia Reis apresentaram a comunicação livre Intervenção 
do enfermeiro especialista de reabilitação na prevenção de complicações respiratórias do 
doente laringectomizado total: estudo de caso. 3.º Congresso Internacional de Reabilitação 

“Reabilitar para a vida”

Joana Silva, Jorge Letra, Lucinda Santos e Vanessa Anjos apresentaram o E-Poster intitulado: 
A tomada de decisão clínica em Enfermagem na capacitação do doente/cuidador informal 

para o autocuidado à ostomia respiratória, no Congresso Nacional de Estomaterapia

Joana Silva e Maria Céu Simões apresentaram o Speed Meeting intitulado Prevenção de 
complicações respiratórias no doente com traqueostoma: contributo do enfermeiro 

especialista de reabilitação, no Congresso Nacional de Estomaterapia

La Salete Fernandes, Sara Godinho, Célia Laranjeiro e Patrícia Fernandes apresentaram a 
comunicação Reabilitar@Mente, no webinar organizado pelo Núcleo de Enfermeiros de 

Reabilitação do CHUC

Liliana Oliveira foi preletora nas XXXIIas Jornadas de Enfermagem da Associação de Estudantes 
da Escola Superior de Saúde de Viseu, subordinadas ao tema Abordagem à Pessoa com Ferida 

https://doi.org/10.12707/RV20205
https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1999541
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Liliana Oliveira apresentou a comunicação oral Cuidados de enfermagem à pessoa com 
dispositivo de hemostase radial segura no 3º Congresso Internacional Reabilitar para a Vida

Maria Loureiro foi preletora na Mesa 1: Reabilitação Cardíaca: Uma Necessidade Emergente, 
no 3º Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação e do 12º Congresso Nacional 

de Enfermagem de Reabilitação “Reabilitar para a Vida”

Tiago Loureiro, Ana Góis, Maria Marques, Márcia Silva e Sónia Silva apresentaram a 
comunicação livre O Contributo do Enfermeiro na Equipa de Emergência Médica Intra-
Hospitalar – Revisão Integrativa da Literatura,  no V Congresso Internacional de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica

Vanessa Madureira dos Anjos, Lucinda Antunes e Jorge Letra apresentaram a comunicação 
livre “Implementação da Consulta de Enfermagem de Ostomias Respiratórias: Relato de 

Experiência”, no Congresso Nacional de Estomaterapia

prémios

Maribel Pinto; Cidália Maia; Daniela Fonseca; Liliana Ribeiro; Sérgio Abrunheiro receberam 
uma Menção Honrosa pela comunicação Deglutição segura na pessoa com doença 
neurológica: contributos do enfermeiro de reabilitação, no E-Congresso Internacional de 

Enfermagem de Reabilitação.

Ricardo Limão, José Januário e Rogério Amaro receberam o 3º prémio pelo póster Enfermeiros 
de reabilitação no desenvolvimento de equipamentos inovadores promotores da autonomia, 
no 3º Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação / 12º Congresso Nacional de 

Enfermagem de Reabilitação Reabilitar para a Vida 

integração em assoCiações/grupos

Isabel Ribeiro integra os órgãos sociais da International Organization of Multiple Sclerosis 
Nurses (IOMSN)

Otávio Ferreira  faz parte dos corpos sociais da Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Reabilitação

Berta Augusto, Sérgio Abrunheiro, Tânia Morgado são Sócios Fundadores da Sociedade 
Portuguesa de Literacia em Saúde, constituída em janeiro de 2022

Cátia Teixeira integrou a equipa de Portugal no Projeto Europeu Erasmus+: SimuCarePro-
CRM: la simulation em santé et la gestion de crise pour augmenter l’efficacité des equipes 

pluridisciplinares en formation initiale, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Tânia Morgado integra o grupo de trabalho para elaboração do Guia de Boas Práticas da 
Literacia em Saúde Mental, da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica (MCEESMP) da Ordem dos Enfermeiros

Otávio Ferreira fez parte da comissão organizadora do E-Congresso Internacional de 
Reabilitação, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, realizado em 

dezembro de 2021
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Comemorou-se no dia 11 de fevereiro, o Dia 
Mundial do Doente, efeméride que visa sensi-
bilizar a humanidade para a necessidade de 
apoiar a Pessoa Doente.

Os enfermeiros, no seu exercício profissional 
diário, e não somente neste dia comemorati-
vo, tomam por foco de atenção a promoção 
dos projetos de saúde da pessoa doente e da 
sua família. Contudo, o grupo da “Literacia 
para a Segurança dos Cuidados de Saúde de 
Enfermagem” do CHUC, reconhecendo o sim-
bolismo deste dia, procurou salientar uma 
vez mais a relevância que a literacia em saú-
de do cidadão e neste caso do cidadão doen-
te, pode representar para o seu bem-estar e 
qualidade de vida.

Neste contexto, o grupo institucional organi-
zou uma sessão formativa em modelo híbri-
do, subordinada ao tema “Mais Literacia em 
Saúde, melhor acesso aos cuidados”, que teve 
como objetivo informar o cidadão, utilizador 
ou prestador de cuidados de saúde, sobre 
alguns dos recursos disponibilizados pelo 
CHUC, promotores da acessibilidade aos cui-
dados de saúde no contexto da comunidade. 

Contou com a participação de vários profis-
sionais de saúde do CHUC, particularmente 
do serviço de medicina física e reabilitação, 
do serviço domiciliário, da equipa de hospi-
talização domiciliária e da equipa de gestão 
de altas. Estes, integraram a Mesa Redonda: 
Cuidados acessíveis na comunidade - contri-
butos do CHUC, ficando patente nas exposi-
ções, a importância dos cuidados ao doente 
na comunidade, contexto onde devem pre-
ferencialmente permanecer desde que aí lhe 
sejam assegurados os cuidados que necessi-
tam. Foi também expressa a importância da 
articulação entre os diversos níveis de cuida-
dos para assegurar a sua continuidade. 

Foi também destacada a necessidade de 
informar com clareza os doentes sobre os 
serviços de saúde existentes, das suas com-
petências e níveis de cuidados, das regras 
de organização e funcionamento, de modo a 

facilitar a sua acessibilidade e a tornar mais 
efetiva a sua utilização.

A sessão de abertura do evento esteve a car-
go da enfermeira diretora do CHUC, Áurea 
Andrade, sendo a sessão de encerramento 
efetuada pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração do CHUC, Dr. Carlos Santos.

Foi ainda apresentado o terceiro e-book “Li-
teracia em Saúde, um desafio emergente – A 
centralidade no Cidadão”, pela Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, 
Professora Cristina Vaz de Almeida.

Simultaneamente, foram construídos pelo 
grupo, vídeos informativos sobre os direitos e 
deveres do doente, testamento vital, e recla-
mações, sugestões ou elogios, respeitando as 
regras de boa prática de literacia em saúde, 
de forma a facilitar o acesso e a compreensão 
ao cidadão.  

Estes foram apresentados durante o evento 
e disponibilizados nas redes sociais do CHUC, 
de modo que possam ser utilizados pelo ci-
dadão.  

Este foi mais um contributo do grupo insti-
tucional em prol da literacia em saúde dos 
cidadãos, convictos de que um cidadão in-
formado está mais capacitado para aceder, 
compreender e usar o conhecimento para to-
mar decisões conscientes e adequadas sobre 
os cuidados de saúde.

TEXTO: Grupo dE litEraCia Em saÚdE 
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NIE

No primeiro trimestre do ano, o Núcleo de In-
vestigação em Enfermagem, organizou dois 
encontros de Enfermagem: Partilhar Investi-
gação. Tendo lugar em formato híbrido, pre-
sencial, no Auditório Principal dos HUC e via 
plataforma teams.
No dia 19 de janeiro de 2022 contou com a 
apresentação do estudo: A eficácia dos col-
chões de redistribuição de pressão em utentes 
com alto risco de desenvolvimento de úlceras 
por pressão, desenvolvida pela enfermeira 
Ana Lúcia Pina (Medicina A). Este trabalho de 
investigação decorreu no âmbito do Curso de 
Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica; 
com términus no ano transato. Foi desenvolvi-
do no serviço citado, com uma amostra de 362 
utentes internados. As úlceras por pressão 
(UPP) são um grave problema de saúde públi-
ca, com elevados custos para a pessoa doen-
te, seus familiares, sociedade e instituições de 
saúde. Os resultados deste estudo revelaram 
a importância da avaliação do risco enquanto 
preditor da ocorrência de UPP (H3), propor-
cionando também informações relevantes so-
bre o seu impacto na unidade de medicina A, 
dando assim maior visibilidade ao fenómeno, 
o que permitirá a definição de estratégias e 
intervenções eficazes e efetivas de prevenção 
de UPP neste tipo de contextos assistenciais.
Seguiu-se um estudo desenvolvido no contex-
to da prática clínica: RE(A)SPIRAR: Prevenção 
da Aspiração, apresentado pelo enfermeiro 
Pedro Henriques (Medicina A). Este foi desen-
volvido por um grupo de trabalho desta enfer-
maria, com o objetivo de promover a melhoria 
contínua e sistematizar a prática dos enfer-
meiros no âmbito dos focos de atenção de en-
fermagem: Deglutição, Aspiração e Alimentar-
-se, e avaliar o resultado das intervenções de 
enfermagem implementadas.
A abertura foi realizada pela Senhora Enfer-
meira Diretora Áurea Andrade e a moderação 
pelo Senhor Enfermeiro Coordenador do NIE, 
Enfermeiro António Marques.
Ambos os trabalhos se centram na prevenção 
de complicações e produção de ganhos em 
saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem, 
evidenciando a importância da investigação 
para a produção de informação que sustente 

a tomada de decisão clínica dos enfermeiros. 
O segundo Encontro de Enfermagem ocorreu 
a 16 de março de 2022. O Senhor Enfermeiro 
Marques procedeu à moderação e a Senho-
ra Enfermeira Diretora ao encerramento do 
evento.
O estudo: Conhecimento da pessoa com doen-
ça inflamatória intestinal (DII) foi desenvolvido 
no contexto da prática clínica no Hospital de 
Dia de Gastroenterologia, com orientação do 
NIE. O trabalho foi apresentado pela Enfer-
meira Manuela Peralta, sendo que do grupo 
de trabalho constavam ainda as Enfermeiras 
Marta Vidal e Dília Lopes. Tratou-se de um es-
tudo que pretendia avaliar os conhecimentos 
das pessoas com DII sobre a sua patologia. As 
principais conclusões revelaram que a maioria 
dos doentes não demonstra conhecimentos 
sobre a DII, nem evidencia comportamentos 
de adesão, das quais emerge a necessidade 
premente de capacitar para o autocuidado te-
rapêutico com a implementação da Consulta 
de Enfermagem.
O outro estudo apresentado: Autoperceção 
das Competências Parentais Maternas no Cui-
dar do Recém-Nascido Prematuro aquando da 
Alta, foi desenvolvido no âmbito do curso de 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e 
Pediatria, pela Enfermeira Elsa Cardoso. Pre-
tendeu analisar a perceção de autoeficácia pa-
rental das mães do recém-nascido prematuro 
na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, 
na fase de pré-alta e analisar a relação entre 
a perceção de apoio familiar e a perceção de 
autoeficácia parental dessas mães. Esta ava-
liação contribuirá para que os profissionais 
possam individualizar um plano de prepara-
ção para a alta clínica, que vá ao encontro das 
suas necessidades específicas.
Ambas as apresentações contribuíram para o 
enriquecimento da disciplina de enfermagem, 
objetivando com dados provenientes da in-
vestigação o papel central do enfermeiro na 
promoção de transições saudáveis.

TEXTO: NiE
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O Programa Mais Contigo tem desde a sua 
génese o desígnio fundamental de contribuir 
para a investigação, identificação e prevenção 
de comportamentos suicidários em adoles-
centes, apoiando-se na premissa que estes 
representam um grave problema de saúde 
pública, com importantes repercussões so-
ciais, familiares e económicas (WHO, 2021).
O Programa Mais Contigo é um programa de 
intervenção baseado numa intervenção mul-
tinível e em rede. A população alvo do progra-
ma são os adolescentes do 3º ciclo e ensino 
secundário e respetiva comunidade educati-
va, tendo a equipa de saúde escolar do centro 
de saúde da área de referência da escola um 
papel determinante no desenvolvimento do 
processo.
Uma das atividades que integra a metodolo-
gia do Programa Mais Contigo é a comemo-
ração do Dia Mais Contigo que se assinala no 
dia 12 de Março com o objetivo de promover 
a Saúde Mental da Comunidade Educativa. 
Contempla a dinamização de atividades que 
devem envolver e ir ao encontro das expec-
tativas e interesses dos alunos e privilegiar o 
envolvimento de toda a comunidade educa-
tiva ou mesmo ser aberto à comunidade. Os 
elementos da equipa coordenadora apoiam 
as equipas locais no planeamento e organi-
zação das atividades e estão presentes nas 
comemorações deste dia em diversos locais 
do país.   
A comemoração deste dia pretende criar mais 
uma oportunidade, distinta das intervenções 
realizadas em sala de aula, de explorar aspe-
tos basilares do Mais Contigo: adolescência, 
saúde mental, amizade, felicidade, relações 
interpessoais, entre outros, propiciando um 
clima de interajuda e companheirismo.
O ano letivo 2021/2022 está a ser bastante 
rico em atividades que se irão estender muito 
para além do dia 12 de março, atendendo às 
contingências impostas pela pandemia, com 
o desenvolvimento de centenas de atividades 

criativas e diversificadas nas escolas em que 
se sublinha o envolvimento de toda a comu-
nidade educativa (alunos, professores, assis-
tentes operacionais, psicólogos, …), profissio-
nais de saúde e autarquias no aumento da 
literacia e estratégias promotoras de saúde 
mental. Salientamos algumas das atividades 
desenvolvidas: murais temáticos com expres-
são de emoções (adolescência, saúde mental, 
amizade, felicidade, …), árvores dos afetos, 
criação de painel permanente Mais Contigo, 
atividades de solidariedade e angariação de 
bens para famílias desfavorecidas e para a 
Ucrânia, Flashmob, realização de atividades 
física e caminhadas pela saúde mental (“O 
ar do campo liberta, o exercício a Tua Mente 
desperta”), jogos tradicionais, dança, dramati-
zações, elaboração de marcadores de livros e 
smiles, caça ao tesouro, lanches partilhados, 
entre outras.  
Promoção da Saúde Mental – Porque a Saúde 
Mental é realmente importante!

TEXTO e IMAGEM: JorGE FaçaNHa, rosa simõEs,  
maria pEdro ErsE

WEBINAR: ENFERMAGEM DE REABILI-

TAÇÃO NA REEDUCAÇÃO FUNCIONAL 

Decorreu no dia 09 de Março de 2022 mais 
um momento de partilha de experiências, or-
ganizado pelo NERCHUC, através da platafor-
ma ZOOM e transmissão direta no Facebook.  
Teve a participação de dois palestrantes con-
vidados (Enfº EER. Romeu Outeiro do serviço 
de Diálise do CHUC, pólo HG; Enfº Miguel Pi-
menta do Serviço de Urgência do CHUC, pólo 
HG., estudante do Curso de Pós-Licenciatura 
de Especialização em Enfermagem de Reabi-
litação da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra). A Sra. Enfª Diretora do CHUC, Áurea 
Andrade, marcou também presença no even-
to, demonstrando, como sempre, o seu apoio 
a este tipo de iniciativa. O objetivo primordial 
da sessão era dar evidência a programas de 
reeducação funcional desenvolvidos pelos 
Enfermeiros de Reabilitação. Assim, o Sr. Enfº. 
Romeu Outeiro abordou o tema: Eficácia de 
um programa de Enfermagem de Reabilitação 
para o doente em hemodiálise no período in-
tradialítico cujos objetivos passam por avaliar 
a eficácia do programa de reabilitação na ca-
pacidade funcional e na qualidade de vida do 
doente em hemodiálise, no período intradialí-
tico. Verificaram-se resultados bastante posi-
tivos, tais como uma influência substancial na 
capacidade funcional e maior distancia per-
corrida no teste caminhada 6 minutos, melho-
ria na perceção das dimensões “função física” 
e “desempenho físico” assim como perceção 
de menor limitação e menor tempo gasto na 
realização de atividades da vida diária. Veri-
ficou-se ainda uma relação entre a evolução 
na capacidade funcional e na perceção das di-
mensões “função física” e “desempenho físico”.
O Enfº Miguel Pimenta desenvolveu o tema: 
Músculos respiratórios – avaliação da força 
muscular trabalho cujos objetivos principais 
passam por compreender como pode ser 
medida a força dos músculos respiratórios 
por meio de medidas estáticas, através das 
pressões respiratórias máximas, por meio 
de um teste simples, rápido e não invasivo 
e determinar que doentes podem beneficiar 

desta avaliação e explorar alguns dispositivos 
que nos podem auxiliar na medições e a mo-
nitorizar o treino dos músculos respiratórios.
Este trabalho permitiu chegar a algumas con-
clusões muito importantes: Na realização do 
treino da força muscular, e mais especifica-
mente da força dos músculos respiratórios, 
é importante a medição precisa da força dos 
músculos respiratórios através da manuova-
cuometria; Conhecer a metodologia de cál-
culo das PImáxima e PEmáxima, é uma mais 
valia, uma vez que o software de cálculo em al-
gumas circunstâncias pode não ser acessível; 
Dispositivos podem ajudar os profissionais 
a medir e monitorizar a força dos músculos 
respiratórios, nomeadamente para o treino 
desta musculatura de forma personalizada 
sem estar em sobre ou subcarga muscular.
Durante a apresentação, contámos com a 
participação direta de 52 Enfermeiros na 
plataforma Zoom. Na página do Facebook re-
gistaram-se 104 reações, comentários e par-
tilhas, gerando um alcance de 1516 pessoas.

TEXTO e imaGENs: NErCHuC
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ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL NA 

ABORDAGEM À PESSOA VÍTIMA DE 
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Decorreu no dia 02 de Dezembro de 2021 
entre as 17,30 e as 19 horas, um Webinar su-
bordinado ao tema “Enfermagem de Saúde 
Mental na Abordagem à Pessoa Vítima de 
Violência Doméstica”, organizado pelo Colé-
gio da Especialidade de Enfermagem de Saú-
de Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfer-
meiros. O evento teve como objetivo ser um 
espaço de debate e partilha entre EESMP com 
experiência na área.
A sessão de abertura coube aos enfermeiros 
Luís Filipe Barreira, Vice-Presidente do Conse-
lho Diretivo da OE e Marco Batista, Presidente 
do Conselho de Enfermagem Regional da Sec-
ção Regional do Sul da OE, que realçaram a 
pertinência do tema em tempos de pandemia 
e isolamento social.
Intervieram, Lurdes Teixeira e Dulce Carvalho, 
da Unidade de Violência Doméstica do CHUC, 
Teresa Gomes e Andreia Magina, respetiva-
mente da Equipa de Prevenção da Violência 
ao Longo do Ciclo de Vida e Núcleo de Apoio 
a Crianças e Jovens em Risco da Unidade de 
Cuidados na Comunidade Viseense e Equipa 
de Prevenção de Violência ao Longo do Ciclo 
de Vida do ACES Aveiro Norte.
A moderação foi do Enfermeiro Hélder Lou-
renço, Secretário da Mesa do Colégio da EES-
MP da OE.
Na primeira parte, cada uma das participan-
tes foi convidada a expor a sua experiência 
e formação na área, e o serviço/equipa onde 
trabalha, bem como as intervenções que rea-
liza como EESMP.
Na segunda parte, foram abordadas ques-
tões da prática clínica: como devem atuar os 
EESMP na presença de uma vítima de violên-
cia doméstica, nos diversos contextos de prá-
tica clínica? Que formações deverão ter, para 
poderem intervir, recorrendo a práticas infor-
madas pela evidência científica?

Ideias-chave resultantes do debate:
A violência doméstica, em particular a vio-
lência entre parceiros íntimos, é complexa, 
multifactorial e envolve os domínios sociais, 
culturais, psicológicos, ideológicos e econó-
micos.
A OMS (2002) define a violência como o uso 
de força física ou poder, em ameaça ou na 
prática, contra si próprio, outra pessoa ou 
contra um grupo ou comunidade que resul-
te ou possa resultar em sofrimento, morte, 
dano psicológico, desenvolvimento prejudi-
cado ou privação. 
A violência exercida contra as mulheres é en-
démica em todos os países e culturas, cau-
sando danos a milhões de mulheres e suas 
famílias. De acordo com o diretor geral da 
OMS, este fenómeno agravou-se com a pan-
demia de COVID-19.
Dados da APAV mostram que em Portugal 
no ano de 2020, foram denunciados cerca de 
13.093 casos de vítimas diretas de crime de 
VD, com 51 mulheres mortas e 31 tentativas 
de homicídio.
A VD, assume-se com um problema de saú-
de pública e a intervenção deve ser incisiva, 
visando vítimas e agressores, envolvendo as 
suas redes primárias e secundárias, através 
do modelo ecológico/sistémico com o objec-
tivo da partilha em que ” todos vão sabendo 
de tudo”, assegurando a transparência, o en-
volvimento e a responsabilidade, rompendo 
com o isolamento e protegendo a vítima.
Os EESMP, nos contextos onde exercem, não 
devem recear colocar questões relacionadas 
com a violência, mesmo que o motivo da ida 
a um serviço de saúde, tenha sido outro. Es-
tudos demonstram que grande número de 
vítimas refere, que a questão nunca lhes foi 
colocada. Cerca de 41% das mulheres assas-
sinadas pelo companheiro tinham recorrido 

a um serviço de saúde por dano físico ou pro-
blemas de saúde mental, no próprio ano ou no 
anterior ao crime (Sharps, Kozol- Mclain, Cam-
pebel 2008).
Nos serviços de urgência deverá existir um es-
paço adequado para receber a vítima, no sen-
tido de esta poder verbalizar em segurança se 
assim o entender. É fundamental identificar 
aspetos físicos e psicológicos, mesmo que lhes 
seja atribuído outro significado. É importante 
encaminhar agressores para o sistema judicial, 
mas também para serviços de saúde especiali-
zados.
As crianças, logo a partir do 1º ciclo, devem ser 
sensibilizadas para questões de igualdade de 

género, autoconceito e auto-estima.
Foi também evidenciado que o conteúdo fun-
cional do EESMP suporta perfeitamente as in-
tervenções especializadas neste âmbito. Foi 
exemplificado, com a intervenção terapêutica 
de relaxamento com vítimas de violência do-
mestica, na UVF do CHUC.
As Escolas de Enfermagem devem reconcentrar 
conteúdos sobre esta temática, incentivando 
trabalhos de investigação nesta área emergente 
e que tem implicações nos Direitos Humanos.

TEXTO e FOTO: lurdEs tEixEira E dulCE CarvalHo
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A pandemia COVID19 
continua a impor-
-se como desafio 
aos profissionais de 
saúde, em particu-
lar aos enfermei-

ros. A experiência que vivenciamos 
desde o início do ano de 2020 trou-
xe-nos aprendizagens que se mos-
traram determinantes para a organi-
zação de respostas mais eficientes.

Apesar de o conhecimento entretan-
to adquirido nos permitir hoje olhar 
e enfrentar a pandemia com mais se-
gurança e tranquilidade, o longo tem-
po decorrido e a imprevisibilidade do 
comportamento do vírus desassos-
segam e desgastam os profissionais.

Após o Verão de 2021 desativámos a 
maioria dos serviços COVID, pois pa-
recia que tudo iria tender para uma si-
tuação de baixa incidência da doença. 
Em consequência, para este padrão 
de atividade viral esperado, mantive-
mos ativas as Unidades COVID A no 
HG e COVID K no polo HUC. O Serviço 
de Medicina Intensiva manteria sempre 
em prontidão as camas necessárias.

No entanto a trégua foi curta. Com o 
aparecimento da nova variante Ómi-
cron em novembro de 2021, o núme-
ro de novos casos aumentou signi-

ficativamente, obrigando a ampliar 
novamente o dispositivo de modo 
a assegurar a resposta necessária.
Para o efeito reconvertemos as duas 
unidades de Ginecologia no polo 
HUC em Unidades COVID e ativá-
mos ainda uma unidade cirúrgica 
para os doentes cirúrgicos positivos.

Entretanto têm ocorrido surtos da 
doença em vários serviços, com im-
pacto também nos profissionais, que 
determinaram uma redução muito 
significativa do número de enfermei-
ros e assistentes operacionais dis-
poníveis e que foi imperioso suprir.
 
Mais uma vez a maioria das transfe-
rências e mobilizações de profissionais 
foram determinadas pela necessidade 
de resposta aos doentes COVID, cujo 
dispositivo chegou a envolver cerca de 
152 camas, tendo sido 12 para doen-
tes críticos e 140 para doentes estáveis.

No âmbito deste processo de cons-
tituição e redimensionamento das 
equipas, entre novembro 2021 e janei-
ro 2022 foram mobilizados 97 Enfer-
meiros e 63 Assistentes Operacionais.
 
Contabilizando os profissionais das 
equipas originais, o reforço por mobili-
dade de outros serviços e as admissões, 
o dispositivo para resposta à doença 
SARS-COV2 nesta última vaga envolveu 
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mais de 200 enfermeiros e 100 assistentes 
operacionais, contudo muito inferior ao 
que havia acontecido no outono/inverno 
de 2020/2021 que ultrapassou os 1200 en-
fermeiros e 700 assistentes operacionais.

Não obstante as dificuldades já conheci-
das e sentidas, à semelhança das outras 
vagas, foi possível organizar a resposta 
com a tempestividade devida graças à dis-
ponibilidade, e colaboração dos enfermei-
ros e assistentes operacionais.

TEXTO: maNuEla Coimbra

Foto: FrEEpik.Com

resumo do Ano 2021 
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Enfermeira Celínia Antunes

Tendo em conta o teu percurso profissional, 
enfermeira especialista da Unidade de Cui-
dados Pós Anestésicos, Enf. coordenadora 
da Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermé-
dios e mantendo paralelamente a prestação 
de cuidados Pré-Hospitalares em doentes 
críticos na VMER do polo HUC, e sendo neste 
momento, enfermeira gestora no controlo da 
infeção hospitalar na UPCIRA do CHUC, como 
definiste o teu papel neste processo de tran-
sição?

O meu primeiro pensamento foi de grande am-
biguidade, assaltada pelo pensamento “Eu não 
posso deixar os meus doentes”, fiz um percurso 
de investimento muito forte na prática clínica 
do doente critico e continuo a ser enfermeira 
da VMER dos CHUC. Quem me lançou o desa-
fio para gerir a UPCIRA, pediu-me para pensar 
e disse-me “Não vais deixar os doentes, vais é 
ter todos os doentes do CHUC” e eu refleti mui-
to... no sentido de não querer “deixar” de pres-
tar cuidados! E, depois questionei-me, e se eu 
conseguisse implementar práticas de controlo 

de infeção em todo o hospital e, se conseguisse 
conciliar essa mudança sem deixar a prestação 
direta ao doente? E, de facto consigo quebrar 
este ciclo de ser enfermeira gestora no contro-
lo da infeção hospitalar, e vou para a cabeceira 
dos doentes. É com os cuidados de emergên-
cia pré-hospitalar que descomprimo e sinto um 
completo alívio de stresse, é uma das minhas 
grandes paixões. Eu esqueço que o resto mun-
do existe!

Foste integrar a UPCIRA como enfermeira ges-
tora, num momento crucial, em que a infeção 
por covid19 estava a começar a disseminar-se 
o tempo entre o início e o internamento dos 
primeiros doentes, foi demasiado curto. Para 
dar resposta a todas as dimensões inseridas 
no plano estratégico a desenvolver e à inte-
gração do teu novo papel numa equipa mul-
tiprofissional, foi um grande desafio. Quais 
foram as tuas estratégias?

Primeiro foi conhecer cada pessoa que traba-
lhava comigo e perceber as capacidades de 
cada um, para ajudar a promover o melhor de-
sempenho de cada colega de acordo com as di-
ferentes dimensões e fatores que influenciam 
o ser humano.

Percebi que tinha comigo “pedras preciosas e 
que estavam fora do sítio para ficarem bem, 
outras estavam no sítio certo só necessitariam 
de ser polidas para brilharem”, demonstrei dis-
ponibilidade à equipa, mostrando que o meu 
lugar era acompanha-los e estar com eles na 
linha da frente.

Fomentei na equipa a premissa de que “Equi-
pas solidárias, fazem equipas mais felizes. Equi-
pas felizes são mais produtivas.” E foi com esta 
ferramenta de gestão e este espírito de solida-
riedade que consegui a união e a interajuda.

Encontrei um grupo de pessoas, “nós do gabi-
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ENTREVISTA - UPCIRA

nete do HUC”, “eles gabinete HG”, “eles gabi-
nete HP”, e não há “nós e eles”. Existe apenas 
um “NÓS”! E estamos todos capacitados para 
prestar apoio em qualquer serviço do CHUC. 
O caminho foi transformar o “grupo” em 
“equipa”. E hoje somos equipa!

O processo de transformação de um grupo 
em equipa, foi um dos primeiros objetivos, 
que partilhei com a médica coordenadora da 
UPCIRA, que felizmente também tinha essa vi-
são e estabelecemos um plano de ação nesse 
sentido.

Outra estratégia foi marcar um encontro se-
manal e fazer revisões sistemáticas. E o que 
começou num encontro para o grupo se co-
nhecer melhor e fomentar espirito de coope-
ração, mostrou-se determinante na partilha 
e gestão de informação. Durante 15 minutos 
abordávamos estratégias, durante os outros 
15 minutos identificávamos exercícios de 
implementação de normas. Inclusivamente 
havia, e agora estamos a tentar amadurecer 
essa estratégia com uma pessoa específica, 
que, quando surge uma nova norma, esta é 
apresentada à equipa, focando os “pontos 
chave” das alterações e, naturalmente todos 
os elementos da equipa procedem a uma lei-
tura para melhor perceção e compreensão e 
avançar com estratégias de operacionalização 
e implementação. A dinâmica entre as nor-
mas e a sua implementação efetiva tem que 
ser um processo muito ágil.

Outro desafio que tenho tentado trabalhar 
com os enfermeiros, é o poder da comunica-
ção; o poder da comunicação está sustentado 
em conhecimento. Ninguém tem o poder da 
comunicação se não souber o que está a di-
zer. Uma equipa não é o líder; uma equipa são 
as pessoas. E o que eu fiz, foi ir à frente e mos-
trar-lhes! Ensiná-los a sustentarem-se no co-
nhecimento. Existe uma comunicação aberta 

com a enfermeira gestora, aberta mesmo, ou 
seja, eles não têm qualquer limitação para fa-
lar comigo, seja para tirar uma dúvida clínica, 
é comigo que eles tiram as dúvidas, em cola-
boração com a coordenadora e com a equipa 
médica do UPCIRA.

Outra estratégia: assunção do erro sem pena-
lização. Quem decide pode errar! E nós fize-
mos esse caminho. A humildade de reconhe-
cer. Eu sou a primeira a saber quando eles se 
enganam. Tenho orgulho nisso. Não sei por 
portas travessas que eles se enganaram. Eles 
contam comigo para corrigir o que é preciso 
corrigir. Isto foi outra estratégia de liderança. 
Eles têm de tomar decisões. É isto que eu lhes 
peço. Eles têm de tomar uma decisão. Os ser-
viços estão inseguros, não precisão de uma 
“não decisão”. Precisam de uma decisão! Os 
serviços não precisão de dizer “olhe tem que 
implementar medidas e agora desenrasque-
-se!” Os serviços precisam de implementação 
de medidas e que se faça uma proposta con-
creta! Não terem medo de tomar decisões, 
porque quem decide erra e não terem medo 
dos erros, porque só erra quem trabalha. Fo-
ram tudo estratégias de liderança. Mas temos 
ainda de crescer.

UPCIRA na relação com os serviços do 
CHUC…

No início os colegas não estavam à espera. Há 
uma comunicação formal que tem de ser feita 
com os enfermeiros gestores e diretores de 
serviço e com os elos de controle de infeção.

Há vias de comunicação formal que não po-
dem ser quebradas e elas têm de existir. Mas 
não impedem a comunicação mais informal 
de chegar a quem tem dúvidas.

Tudo está muito facilitado no turno da manhã; 
é um movimento terrível, mas há sempre res-
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posta para tudo. A dificuldade impõe-se quando 
tudo vai embora. Conclusão: este gabinete, esta 
equipa passou a ter um elemento em presença 
física até às 20 horas, com uma linha aberta de 
comunicação, com telefone que atende toda a 
gente que precise de tirar uma dúvida de con-
trole de infeção: para isolar os doentes, como 
decidir isolar os doentes, fazemos vigilância epi-
demiológica até às 8 da noite (durante o covid fi-
zemos até à meia noite) e temos um enfermeiro 
de prevenção durante o fim de semana.

Tentámos abrir linhas de comunicação com os 
serviços (linhas informais) para que os serviços 
não se sintam sozinhos nas tomadas de deci-
são.

Relativamente às comunicações em contexto, 
elas foram facilitadas e o covid impulsionou 
essa comunicação, porque hoje as pessoas 
quando nos vêm entrar nos serviços, vêm-nos 
como uma ajuda e não como um impedimento, 
mas como uma ajuda, para resolver um proble-
ma que o serviço tem! Temos tido sempre esta 
abordagem mais informal com todos os colegas 
do contexto da prática clínica.

Eu costumo dizer, que, ao nível da estratégia de 
implementação, nós quando vamos aos servi-
ços tentamos passar a ideia de que o controle 
da prevenção de infeção se estabelece à cabe-
ceira do doente. É junto do doente em concreto, 
que se tomam decisões sobre controle de infe-
ção. E, isto é uma mudança que não está ainda 
operacionalizada. Está a acontecer. Temos con-
dições para que aconteça e está a acontecer. A 
comunicação dos serviços é feita de forma for-
mal, quando temos um problema em concreto. 
Contudo o que tentamos construir no gabine-
te é que num determinado momento, temos 
um foco, e vamos ao serviço com um objetivo. 
Quem vai a um serviço para resolver os proble-
mas todos desse serviço, não resolve nenhum. 
Focamos a nossa comunicação na direção do 
que nos leva lá a cada momento e tentamos 
trabalhar a assertividade da comunicação re-
lativamente aquilo que é o foco no momento. 
A dispersão da comunicação leva a que nada 

aconteça e nós temos que colocar peças peque-
ninas nos seus sítios.

A consciencialização da relação entre a inter-
venções do enfermeiro e o controlo da infeção

Isso leva-nos a um desafio, que é o desafio dos 
próximos dois anos.

Eu fiz treino e caminho nesse sentido (sou uma 
pessoa muito impulsiva e emocional) e era acu-
sada de ser muito emocional nos contextos em 
concreto e tive que aprender algumas coisas 
gestão emocional e comunicação, para gerir 
essa impulsividade e isso ajudou-me agora a 
gerir a minha emoção.

O cerne do nosso sucesso está na forma como 
gerimos as emoções.

Fiz um caminho introspetivo e de formação pro-
fissional sobre inteligência emocional. Eu reagia 
mal quando percebia que alguns procedimen-
tos iam fazer mal ao doente.

Uma profissional de excelência

Fui muitas vezes rasteirada. Reagi respeitando o 
meu quadro de princípios e valores de forma a 
nunca colocar em causa o meu valor unicamen-
te como enfermeira, fazendo assim um percur-
so de crescimento em matéria de inteligência 
emocional. 

Eu nunca pensei ser enfermeira até o ser. E eu 
penso hoje apaixonava-me por qualquer coisa 
que eu fizesse. Eu gosto da profissão que tenho. 
Não tenho qualquer tipo de estigma. As pessoas 
tendem a olhar para a enfermeira que quer ser 
competente como a substituta do médico; e eu 
nunca me vi assim. Eu vejo-me com a vontade 
de ser uma boa enfermeira, mas ter o melhor 
médico a trabalhar ao meu lado. Eu nunca vou 
ser esse médico nem quero. O meu conheci-
mento como enfermeira é formalizado e eu 
tenho conhecimento clínico! Ponto! Eu não te-
nho nenhum problema em discuti-lo com quem 
quer que seja! Se tiver de aprender aprendo, se 
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achar que tenho razão, tenho, mas não me 
prendo à razão. Em termos clínicos eu pren-
do-me ao doente, não à razão. Prendo-me à 
aprendizagem e prendo-me a fazer bem.

É necessário que as pessoas tenham alguma 
autoridade e venci algumas vezes por cansa-
ço. 

As pessoas faziam e aderiam às práticas por 
cansaço, já não me podiam ouvir. Depois do 
percurso de inteligência emocional que fiz, 
hoje tento ser mais contagiante do que auto-
ritária. 

Hoje tento conquistar as pessoas, tento-lhes 
mostrar, fazendo com elas e mostrando-lhes 
que é preciso mudar o que elas estão a fazer. 

As pessoas elencam-se em determinado tipo 
de subterfúgios e perdem o foco. O que lhes 
digo é que fazer bem tem de ser o foco… eu 
vou fazer mal quando não tiver oportunidade 
de fazer bem, mas como o meu foco é fazer 
bem, eu rapidamente volto a fazer bem. Sou 
muito persistente, não desisto à primeira. Sou 
acusada muitas vezes por não desistir. Ou me 
mostram que este caminho é errado ou eu 
não mudo no cruzamento. Embora reconheça 
que em alguns contextos é preciso flexibilizar, 
mas manter o rigor das práticas... Eu era uma 
pessoa mais inflexível e hoje tornei-me mais 
flexível. E as equipas seguem-nos se formos 
mais flexíveis.

A enfermagem para ser significativa para as 
pessoas, necessita que os enfermeiros refli-
tam naquilo que fazem…

A cultura organizacional favorece o trabalho 
em série, a cultura do SNS favorece o trabalho 
em série e isso está a ser penalizador de práti-
cas de qualidade. Não há pratica de qualidade 
sem uma prática reflexiva e as pessoas não 
têm tempo para pensar!

A falta de reflexão é, ainda uma cultura pro-
fissional.

Nós estamos enraizados nesta questão da vo-
latilidade da informação e da rapidez da infor-
mação e dos meios de comunicação, e todos 
temos de fazer coisas à pressa, mas o conheci-
mento que é veiculado por estes eventos, não 
tem raízes! 

Hoje, o conhecimento científico para as pes-
soas é ver o telejornal!

Eu sei que passo no corredor e apresento uma 
imagem fria e altiva, mas só quem me conhe-
ce percebe como eu sou e não foi desmonta-
da intencionalmente!

Não estamos ainda cimentados, no gabine-
te de assessoria, de modo a catapultar esta 
equipa. Estamos a precisar de fazer o trabalho 
normativo que deixamos por fazer, revisão 
de todas as normas de prevenção e controlo 
de infeção e implementação dessas normas, 
crescer com a equipa dos elos. Formalizar o 
conhecimento dos elos, dizer-lhe o que se es-
pera deles, para que reconheçam qual o seu 
papel nesta cadeia, e reforçar a implementa-
ção de normativos. Depois deste trabalho a 
UPCIRA cabe auditar.

Eu não inventei a fórmula. Todas as estraté-
gias que implementei estão descritas. Mas 
tive o atrevimento de as experimentar, e te-
nho muitas outras que quero ter o atrevimen-
to de experimentar, mas temos de ir devagar.

Implementámos a estratégia das equipas so-
lidarias, ferramenta de gestão descrita na li-
teratura nos processos de liderança eficaz… 
porque as equipas mais felizes, são mais pro-
dutivas. Mostraram um enorme índice de pro-
dutividade durante o covid, com grande com-
promisso com a instituição.

Tenho o orgulho de dizer que nenhum enfer-
meiro da minha equipa a quem eu pedi para 
trabalhar mais um pouco me disse que “não” 
até hoje. Quando, muito raramente, me dizem 
que não, é porque estão presos por “arames”, 
e quando eles assim estão eu sou a primeira a 
saber e a respeitar.

41

COGITAR ENFERMAGEM



COGITAR ENFERMAGEM

42 43

COGITAR ENFERMAGEM

Perspetivas futuras, consciencialização dos 
elos, compromisso.

Eu tenho um desafio e tenho um sonho. Os de-
safios são grandes desafios, os microrganismos 
multirresistentes, e principalmente os que têm 
soluções terapêuticas limitadas, e todas as me-
didas de prevenção e controlo de infeção que 
evitam a infeção associada aos cuidados de 
saúde.

Não é suposto eu colonizar e infetar um doente 
nos cuidados de saúde, não é uma inevitabili-
dade. É um slogan que eu gostava que passas-
se! Não é inevitável prevenir infeções associa-
das aos cuidados de saúde. As infeções ligadas 
aos cuidados de saúde são evitáveis.

O desafio é consolidar a equipa da UPCIRA, 
consolidar uma equipa multidisciplinar.

O controle da infeção não é matéria dos enfer-
meiros. O controlo da infeção é matéria de to-
dos. Temos que consolidar as práticas, mostrar 
às pessoas que é possível fazer diferente, obter 
dos profissionais de saúde compromisso de fa-
zer diferente e formá-los para fazer diferente, 
porque há profissionais de saúde que nunca 
ninguém lhes explicou como é que podiam fa-
zer diferente. 

E o desafio é conquistar, é conquistar os con-
textos, é mostrar aos contextos clínicos que es-
tamos cá, todos juntos para um bem comum, 
não estamos cá só para emanar orientações, 
estamos cá também para partilhar e tomar de-
cisões e ajudar. 

É preciso fazer todo este trabalho e para isso eu 
tenho de consolidar a equipa do UPCIRA.

Temos que consolidar tudo o que fizemos em 
termos de UPCIRA, temos de crescer, temos 
que ser arrojados, porque isto é o CHUC, agir 
em várias frentes com contextos tão diferentes 
exige um planeamento de crescimento, uma 
sedimentação de tudo o que fizemos e ter tudo 
muito sistematizado, mas exige crescimento da 
equipa. 

Consolidar esta equipa, é o trabalho para fazer 
e desta consolidação faz parte consolidar os 
nossos ramos e os elos são os nossos ramos, 
ou seja, eu tenho que sustentar o tronco da ar-
vore e depois criar ramos à arvore. E é preciso 
dar sustentabilidade e consistência aos nossos 
elos e nós não temos tido essa possibilidade. 
Temos que os fazer crescer a par connosco.

Tem que haver a assunção de qual é o papel 
dos elos e o papel do enfermeiro especialista 
da UPCIRA. Eles não se podem confundir. O en-
fermeiro especialista da UPCIRA e o médico da 
UPCIRA são assessores técnico-científicos nesta 
área de prevenção e controlo de infeção. Eles 
tomam decisões transversais para a instituição, 
elencadas no conhecimento.

Os elos têm outro papel, que é fazer veicular 
esses normativos e implementá-los! E esse é 
um dos trabalhos que é preciso fazer; é a cons-
ciencialização do papel de cada um de nós, não 
tem que colidir, mas tem que se complemen-
tar… é preciso falar-se sobre isso. É preciso 
orientar as pessoas para onde é que elas têm 
que ir, ou seja, têm de ter claro na cabeça delas 
qual  o seu papel delas. Levantámos um pouco 
o véu quando fizemos o regulamento interno 
da UPCIRA, é preciso que as pessoas percebam 
o seu papel e este é o desafio muito grande: 
consolidar a árvore, alimentar-lhe os ramos, fa-
zer os ramos crescer e dar fruto. É o percurso 
que temos pra fazer.

O sonho, é que a nossa organização consiga 
perceber que o controlo da infeção é um pro-
blema multiprofissional, é um problema de 
todos e não só dos enfermeiros, tem que en-
volver todos e cada um no seu papel, desde o 
assistente operacional até ao gestor do servi-
ço e ao diretor do serviço e ao enfermeiro do 
serviço. Todos têm o seu papel a desempenhar 
nesta cadeia. E quando a cadeia parte, quem 
sofre é o elo mais fraco, e o elo mais fraco é o 
doente. 

O meu sonho é que o doente deixe de ser o 
elo mais fraco. Quando todos souberem como 
podem intervir nesta cadeia, ele deixará de ser 
o elo mais fraco.

Neste caminho, não posso deixar de dizer que 
sinto que estou suportada num modelo e num 
pilar… O modelo da liderança que quero ser 
quando for grande e o pilar que me suporta e 
não me rasteira nas decisões difíceis e agrade-
ço-lhes muito por todo o percurso que me per-
mitiram fazer até aqui.

Enfermeira Carla Rodrigues

Como foram as primeiras semanas de pande-
mia?

Em 3 palavras: incerteza, apreensão e medo… 
Já tivemos outras situações pandémicas (gripe 
aviária, gripe A etc.), mas nunca tínhamos de-
frontado uma pandemia como esta. Apesar dos 
outros países terem tido casos primeiro que 
Portugal, não foi o suficiente para nos preparar-
mos para uma eventual epidemia. A incerteza 
das informações que iam sendo divulgadas, a 
revisão constante das normas, a informação 
científica em constante atualização, a dificulda-
de em adquirir os equipamentos de proteção 
individual (EPI), deixavam-nos apreensivos. 

Foi necessário gerir emoções, recursos huma-
nos e materiais, transmitir tranquilidade e se-
gurança perante a incerteza que nos rodeava, 
nunca permitindo que o medo nos limitasse a 
ação, e nos impedisse de acreditar que conse-
guiríamos ultrapassar esta pandemia juntos.

Como foi planear e implementar a resposta à 
pandemia?

Um desafio. A gravidade da pandemia, pela ele-
vada taxa de mortalidade e de transmissibilida-
de não se comparava às pandemias anteriores. 
A nossa preocupação incidiu na criação de cir-
cuitos seguros, para os doentes receberem os 
melhores cuidados, mas com o garante de que 
os profissionais tinham condições de trabalho 
seguras e adequadas. 

O trabalho que a UPCIRA desenvolveu, nunca 
tinha sido feito até à data. A nossa estratégia 
passou sempre por definir in loco circuitos segu-
ros, diferenciando o circuito dos limpos do cir-
cuito dos sujos, zonas vermelhas e zonas verdes 
como as equipas as designavam, separadas por 
fitas de cor, para melhor orientação dos profis-
sionais. Apesar da responsabilidade na defini-
ção dos circuitos ser da UPCIRA, o envolvimento 
das equipas na sua definição, e na reorganiza-
ção dos espaços foi fulcral. As equipas quando 
são envolvidas nos processos de mudança, inte-
riorizam e identificam-se mais facilmente com a 
nova realidade, cumprindo o que está definido. 
E isso ficou claro também com a formação so-
bre colocação e retirada de EPI. As equipas que 
estavam menos treinadas no uso dos EPI, foram 
formadas e treinadas o que contribuiu para a 
diminuição dos seus níveis de ansiedade e para 
um cumprimento rigoroso das orientações.

O acompanhamento de proximidade e a dispo-
nibilidade da UPCIRA, independentemente do 
horário, foi basilar. Nas primeiras semanas tive 
a sensação de que não saí do hospital. Mas es-
tar junto dos colegas no contexto, esclarecer as 
dúvidas, reorganizar e melhorar situações que 
fomos identificando como preocupantes, foi 
fulcral: para o doente que recebeu os melhores 
cuidados face às circunstâncias e para os pro-
fissionais, pois tinham o apoio e a orientação 
técnica necessária. 
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Quais as dificuldades de implementação no 
terreno/serviços, alguma vez tiveram de mu-
dar os planos quando chegaram aos serviços?

Apesar de ser feito planeamento, as decisões 
foram sempre adaptadas no terreno. Os servi-
ços do polo HUC, apesar de terem uma arqui-
tetura inicial similar, cada serviço adaptou a 
estrutura fisica às suas necessidades, o que im-
plicou a readaptação constante na redefinição 
de circuitos clínicos de um serviço para outro. O 
mesmo sucedeu no HG. 

Os planos e as decisões finais foram sempre 
validados no terreno, com as equipas. Verifica-
ram-se situações de alguma resistência à pro-
posta apresentada sendo necessário por vezes 
reformular o plano inicial, de forma a esbater a 
insegurança e a incerteza que as equipas mani-
festavam.

O nosso objetivo foi sempre definir circuitos 
seguros, dentro das circunstâncias/limitações 
existentes, mas muitas vezes limitados pelas 
estruturas e pelas respostas de toda a logísti-
ca que uma pandemia desta dimensão exige: 
nem sempre conseguimos implementar o pla-
no ideal, mas o melhor e mais seguro face às 
necessidades e circunstâncias.

Alguma vez chegaram a pensar que a situação 
poderia fugir ao controlo?

Sou uma pessoa otimista por natureza e tento 
transmitir isso a quem me rodeia. Mas acon-
teceram algumas situações em que tentei 
transparecer tranquilidade e confiança, mas 
interiormente, a incerteza de se poderíamos 
perder o controlo da situação consumia-me. A 
dificuldade na aquisição dos EPI para prestação 
de cuidados com a ameaça de uma eventual 
rutura no hospital e o número elevado de ca-
sos na terceira vaga, com pelos menos 9 servi-
ços dedicados a internamento COVID e outros 
tantos serviços com surtos, foram as situações 
que identifico como as que nos deixaram mais 
preocupados. 

A solicitação constante para a resolução dos 

problemas identificados, a falta de resposta 
de outras estruturas, levou à centralização da 
maioria das decisões na UPCIRA e isso também 
teve impacto na nossa equipa. Sentimo-nos 
desgastados com esta situação e sem fim à vis-
ta. Apesar dos nossos esforços, tínhamos a sen-
sação de que muitas vezes apenas apagávamos 
o fogo mas que não o conseguíamos prevenir.

A partilha diária em equipa, da situação atual 
e das dificuldades, a apresentação e discussão 
de estratégias e experiências, permitiu-nos en-
quanto enfermeiros da UPCIRA, tranquilizar-
-nos e apoiar-nos, gerindo as nossas emoções. 
Esta gestão deu-nos estratégias para ter uma 
postura tranquilizadora junto das equipas, re-
forçando que, por pior que fosse a situação, 
juntos iríamos controlá-la e ultrapassá-la.

Com o avançar da pandemia alguns proce-
dimentos foram ficando mais claros e mais 
fácies de implementar, no entanto com o au-
mento do número de casos os recursos foram 
ficando mais escassos. Como foi trabalhar 
com esta realidade?

Com o evoluir da pandemia e as sucessivas va-
gas que já ultrapassamos, os procedimentos já 
estão bem enraizados e as equipas já os imple-
mentam sem dificuldade. Se ao início a trans-
ferência de um doente COVID positivo era um 
procedimento complexo, sempre acompanha-
do por um enfermeiro da UPCIRA, agora faz-se 
tranquilamente, com o apoio da UPCIRA, mas 
sem grande complexidade, até porque o de-
senvolvimento e a produção do conhecimento 
científico vieram clarificar algumas questões 
mais controversas. 

No entanto, face ao elevado nº de casos, a di-
ficuldade maior prendeu-se sem dúvida com 
os recursos humanos, principalmente os es-
pecializados para áreas diferenciadas como 
os Cuidados Intensivos. O elevado número de 
doentes internados nas diferentes Unidades de 
Cuidados Intensivos do CHUC, obrigou a mo-
bilização de profissionais com experiência e/
ou formação diferenciada em cuidados inten-
sivos ou enfermagem médico cirúrgica para re-
forçar os recursos humanos destas unidades. 

Mas não foram o suficiente, sendo muitas vezes 
necessário integrar colegas que vinham iniciar 
funções no CHUC, sem grande experiência pro-
fissional em cuidados intensivos, o que gerou 
stress e sobrecarga das equipas, face à comple-
xidade do doente crítico.

A formação e a integração dos enfermeiros foi 
muitas vezes realizada num curto intervalo de 
tempo, sem consolidação dos conceitos prin-
cipais face à emergência das necessidades. 
Apesar das limitações, salvaguardamos que os 
conceitos básicos sobre prevenção e contro-
lo de infeção e a correta utilização de EPI face 
às vias de transmissão fossem sempre alvo de 
formação, partilhando com os enfermeiros co-
nhecimento que lhes permitissem uma prática 
segura.

Com o reforçar das equipas dos Cuidados In-
tensivos, as equipas dos internamentos ficaram 
com o número de efetivos reduzido, exigindo 
dos profissionais uma maior sobrecarga de ho-
ras de cuidados. Acresce os atestados por doen-
ça COVID dos profissionais, que nas primeiras 
vagas, só poderiam regressar ao trabalho, após 
1 resultado PCR negativo, o que muitas vezes 
se prolongava em várias semanas de ausência. 

Todos estes aspetos concorrem para o aumen-
to da probabilidade de uma situação adversa 
ocorrer e para o esbatimento das medidas im-
plementadas, tornando necessário também um 
maior acompanhamento destas equipas, para 
minimizar o impacto de situações adversas 
como por exemplo, o aparecimento de surtos 
de COVID.

Como classifica a resposta dos enfermeiros 
do CHUC, na sua generalidade, na resposta à 
pandemia?

Os enfermeiros do CHUC são sem dúvida uma 
pedra angular na resposta à pandemia. Desde 
o início, quando transformamos o serviço de 
Infeciosas em Unidade COVID e mesmo peran-
te tantas incertezas, os enfermeiros nunca bai-
xaram os braços: foram proativos, conscientes 
das dificuldades, recetivos e envolvidos no pla-

neamento e na organização do serviço.
E isso tem sido transversal nas diferentes va-
gas que temos enfrentado: os enfermeiros do 
CHUC são resilientes, sempre disponíveis para 
enfrentar mais um desafio, envolvidos nos pro-
cessos de reorganização dos serviços em Unida-
des dedicadas COVID.

No entanto, começam a acusar o cansaço: há 
colegas que estão na dita “linha da frente” desde 
o início e muitos dos outros foram sujeitos a so-
brecarga de trabalho…
 

ENTREVISTADORA e FOTOS: iriNa pirEs
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A NÃO PERDER

A Não Perder

Grupo da prEvENção dE lEsõEs mÚsCulo-EsQuElétiCas

28 dE abril: ComEmoração do dia muNdial para a sEGuraNça E saÚdE No trabalHo (auditório 
dos Hospitais da uNivErsidadE dE Coimbra) - 14:30H - 17:30H

-NursiNG sHarE (auditório dos Hospitais da uNivErsidadE dE Coimbra) 15H-17H

25 dE maio

22 dE JuNHo

- 19 a 21 dE outubro “o ENFErmEiro CiENtista, 10 aNos do NiE - CHuC”


