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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA
Edita-se hoje mais um número da revista Noticias de 
Enfermagem do Centro Hospitalar de Coimbra (NEC). 
O seu conteúdo evidencia o enorme envolvimento 
de todos os enfermeiros e enfermeiras deste Centro 
Hospitalar, bem como, o seu contributo para a conse-
cução do Plano de Enquadramento Estratégico de En-
fermagem (PEEE) do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC). É por isso que, com grande satis-
fação, vimos publicado nesta edição a operacionali-
zação/resultados de alguns projetos e áreas plasma-
das no PEEE do CHUC que contribuem decisivamente 
para a melhoria da qualidade de cuidados de saúde 
em geral e dos cuidados de enfermagem em parti-
cular, evidenciando o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelos diferentes grupos institucionais 
que promovem mudanças positivas nos contextos de 
prática clínica.

Muitos foram os acontecimentos ocorridos no CHUC 
no último trimestre, pelo que, abordaremos alguns 
que, pela sua dimensão e adesão interna e externa, 
promoveram momentos de reflexão e partilha, no 
que se refere a cuidados de enfermagem.

Assim, comemorou-se no polo Hospital Pediátrico 
do CHUC, o Dia Internacional da Criança, com a rea-
lização do “2.º Pedcare Summit - 1.º Pedcare Ibérico”. 
Este dia, foi marcado por diversas iniciativas, onde 
se incluiu uma mostra de cuidados de enfermagem 
em pediatria. Foi ainda inaugurado um painel, alusivo 
aos 45 anos de prestação de cuidados pediátricos em 
Coimbra, pela Sr.ª Ministra da Saúde, Dr.ª Marta Temi-
do, que nos honrou com a sua presença.

O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, foi 
assinalado no CHUC no passado dia 28 de abril, com a 
realização de um ciclo de conferências, centradas no 
bem-estar laboral, na promoção de condições ade-
quadas para uma prática profissional em ambiente 
seguro e, na identificação de riscos no local de tra-
balho.

Por considerarmos a temática da segurança e condi-
ções do trabalho de elevada importância, incluímos 
o tema, no Plano de Enquadramento Estratégico da 
Enfermagem do CHUC, no eixo estratégico 1 – valo-
rização das pessoas, o que evidencia a nossa gran-
de preocupação com a segurança dos enfermeiros 
e dos assistentes operacionais na prestação e apoio 
aos cuidados de enfermagem aos utentes do CHUC, 
nomeadamente na área da prevenção de acidentes 
de trabalho e dos fatores de risco a ele associadas, 
promovendo assim o bem-estar laboral.

Também, no passado mês de maio se realizou o “I 
Congresso de Enfermagem em Urgência e Emergên-
cia do CHUC”, tendo mobilizado todos os enfermeiros 
e enfermeiras do Serviço de Urgência do CHUC, pro-
porcionando-nos três dias de uma abordagem diver-
sificada, de assuntos relevantes para os enfermeiros 
e enfermeiras que prestam cuidados neste contexto. 
Abordaram-se, entre outros assuntos, os fluxos de 
doentes aos serviços de urgência, as diferentes tipo-
logias de doentes e as suas necessidades especificas 
em cuidados de enfermagem.

Sabemos que cerca de 25% dos episódios de urgên-
cia, correspondem a doentes com 80 anos e mais, 
este facto implica, uma maior necessidade de cuida-
dos de enfermagem, atendendo ao nível de depen-
dência, às comorbilidades associadas à doença cróni-
ca e à idade.

Estas circunstâncias, estão relacionadas com a cres-
cente necessidade de reorganização da oferta de cui-
dados de proximidade e investimento numa melhor 
integração de cuidados de saúde.

Esta resposta mais consistente e atempada, bene-
ficiará, em muito, com um novo modelo de organi-
zação da oferta de cuidados, baseada nos Sistemas 
Locais de Saúde (SLS), sem dúvida, a grande inovação 
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Após uma edição especial dedicada ao “Dia Internacional do Enfermeiro”, retomamos a habitual publi-
cação dedicada à partilha dos percursos da Enfermagem CHUC. 

Os processos de melhoria contínua da Qualidade em Enfermagem são foco desta NEC, levando-nos 
numa viagem de conhecimento através dos grupos institucionais que facilitam as reorganizações e que 
produzem indicadores, culminando numa experiência de um serviço.

O bem-estar e saúde mental são também partilhados no foco das pessoas cuidadas e nos profissionais 
de saúde, numa lógica de reflexão do impacto destes projetos em quem cuidam.

Num trimestre repleto de eventos incrementadores de conhecimento e promotores de excelentes parti-
lhas, vamos também percorrer a divulgação externa desenvolvida.

Votos de uma boa leitura.
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TEXTO e FOTOS: NEC 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
NEC

prevista no Projeto do Decreto-Lei que cria o 
novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, 
previstos desde 1999, mas que nunca foram 
implementados, voltando agora com maior 
veemência a estar contemplados na nova Lei 
de Bases da Saúde.

Os SLS integram todas as instituições e ser-
viços do SNS e outras instituições públicas 
com intervenção direta ou indireta na saúde, 
designadamente nas áreas da segurança so-
cial, educação e proteção civil, as autarquias 
locais, e ainda, instituições privadas e do se-
tor social da saúde, funcionando como rede 
intersectorial de análise dos problemas e de 
aplicação das soluções. Este facto, promove o 
desenvolvimento de processos cooperativos 
de utilização de todos os recursos da comuni-
dade, estimulando o relacionamento centra-
do na informação partilhada, na negociação e 
na complementaridade.

Os desafios do SNS, passam pela sua transfor-
mação e adaptação à evolução demográfica, 
na resposta integrada às comorbilidades pre-
valentes e, das estratégias de mudança da or-
ganização dos cuidados, que respondam aos 
problemas dos cidadãos e doentes em parti-
cular, transformando a fragmentação das di-
versas formas de prestação de cuidados, em 
formas integradas e cooperantes de trabalho, 
centradas nos percursos do cidadão, na co-
munidade e no sistema.

As lideranças organizacionais, terão que estar 
comprometidas, com a resposta ao presente, 
mas também com a preparação do futuro.

Não é de mais reforçar que a gestão das pes-
soas no SNS é uma área prioritária, uma vez 
que, os profissionais de saúde, decisivos para 
a eficácia das organizações, são sistematica-
mente confrontados com novos desafios, o 
que implica, a necessidade da sua participa-
ção na definição de novas soluções para res-
ponder a problemas que se têm perpetuado, 
como por exemplo a resposta ao envelheci-
mento.

É imprescindível reorganizar e readaptar os 
serviços de saúde existentes, de forma inte-
grada e integradora, com foco principal no ci-
dadão e com recurso a estratégias baseadas 
em objetivos claros e capazes de responder 
às necessidades de saúde dos cidadãos, as-
sentes no trabalho multiprofissional e inter-
disciplinar.

Neste âmbito, assume particular relevância o 
aproveitamento cabal das competências de 
todos os profissionais da saúde, determinan-
tes para responder de forma eficaz e eficien-
te às necessidades em saúde dos cidadãos, 
consolidando respostas ajustadas e efetivas, 
centradas nas necessidades da pessoa, com 
melhoria contínua das práticas, da qualidade 
e da segurança dos cuidados, bem como, na 
otimização dos resultados em saúde.

As exigências e responsabilidades colocadas 
aos profissionais de saúde e aos enfermeiros 
e enfermeiras em particular, determinam que 
estes se assumam como decisores, em articu-
lação, complementaridade e interdisciplinari-
dade, nas equipas de saúde.

Deste modo, consolidam-se respostas ajus-
tadas e efetivas, centradas nas necessidades 
da pessoa, com reflexos positivos na melhoria 
contínua das práticas, na qualidade e na segu-
rança dos cuidados, bem como, na otimização 
dos resultados em saúde.

Áurea Andrade



LITERACIA PARA A SEGURANÇA DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE, DE ENFERMAGEM

Os Profissionais de Saúde são um fator-chave 
para a promoção da Literacia em Saúde junto 
da população, pelo que a sua capacitação no 
desenvolvimento de estratégias de interação e 
comunicação com as pessoas, se torna deter-
minante para o sucesso da sua intervenção.

Neste contexto, o grupo “Literacia para a segu-
rança dos cuidados de saúde, de enfermagem” 
entendeu ser determinante a capacitação dos 
enfermeiros neste âmbito e integrou no seu 
plano de ação o curso “Programa avançado 
de Literacia em saúde na prática”, que con-
templa a realização de projetos de Literacia 
em Saúde, em vários serviços de internamento 
do CHUC.

O curso, que decorreu durante o mês de mar-
ço, teve como formadora a Prof.ª Cristina Vaz 
de Almeida, presidente da Sociedade Portu-
guesa de Literacia em Saúde e foi dirigido a 
enfermeiros de serviços piloto, selecionados 
para o desenvolvimento dos referidos proje-
tos. As áreas temáticas abordadas incidiram 
particularmente sobre modelos de comunica-
ção e literacia em saúde, modelos de mudança 
de comportamentos na prática, marketing so-
cial e design de comunicação em saúde. Pre-
tendeu-se aprofundar o conceito de Literacia 
em Saúde enaltecendo a sua importância na 
promoção da saúde e prevenção da doença, 
promover o desenvolvimento de estratégias 
de interação e de comunicação efetivas por 
parte dos Profissionais de Saúde e conhecer 
boas práticas na promoção da Literacia em 
Saúde em diferentes contextos e em diferen-
tes estadios do ciclo de vida.

Neste momento, estão em desenvolvimento 
vários projetos de Literacia em Saúde, que se-
rão apresentados em eventos futuros.

Este espaço formativo conduziu-nos a profun-
dos momentos de reflexão e sensibilizou-nos 
para algumas questões problemáticas da so-

ciedade em que vivemos e que devem me-
recer a atenção emergente de todos os cida-
dãos. Entre muitas, refletimos sobre a situação 
de fragilidade do povo ucraniano e as reper-
cussões na sua condição de saúde, facto para 
o qual o grupo da “Literacia para a segurança 
dos cuidados de saúde, de enfermagem” não 
pode ficar alheio. A realidade bélica em que se 
encontra mergulhada a região leste da Europa, 
tem trazido a Portugal um aumento significati-
vo do número de migrantes ucranianos. 

Dadas as diferenças no nível de literacia em 
saúde da população migrante, relacionadas 
sobretudo com a barreira linguística, as dife-
renças socioeconómicas, as alterações dos es-
tilos de vida, a adoção de comportamentos de 
risco e as consequentes dificuldades no aces-
so e utilização dos serviços de saúde, torna-se 
determinante que estas comunidades possam 
ser literadas no sentido de facilmente se mo-
verem em todo o sistema de saúde, criando-se 
para o efeito equipas que facilitem o acesso e 
a compreensão da informação e recursos em 
saúde para esta população.

GRUPOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
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Perante esta premissa, o grupo da “Literacia para 
a segurança dos cuidados de saúde de enfer-
magem” do CHUC decidiu desenvolver o projeto 
“Promoção da Literacia em Saúde dos Migran-
tes Ucranianos” com o objetivo de promover o 
acesso do cidadão ucraniano recém-chegado ao 
sistema de saúde no distrito de Coimbra, contri-
buindo para a sua integração mais efetiva na co-
munidade de acolhimento.

Para a concretização do projeto, o grupo proce-
deu à identificação de interlocutores, funcioná-
rios do CHUC, com domínio da língua ucraniana 
e portuguesa, que têm mediado a comunicação 
com os cidadãos ucranianos recém-chegados e 
os profissionais de saúde e prestado o seu valio-
so contributo na tradução de documentos.  

Construiu-se uma lista de contactos disponível 
para apoio, divulgada em locais como Serviço de 
Urgência, Consulta Externa e Unidades de Inter-
namento. 

Procedeu-se à tradução para língua ucraniana 
de alguns materiais informativos já existentes 
e construiu-se um manual de apoio ao cidadão 
ucraniano, promotor do seu acesso ao sistema 
de saúde português, divulgando-os através das 
redes de comunicação do CHUC e comunicação 
social regional.

Este, contou com a colaboração do Serviço Social 
do CHUC e a parceria de alguns stakeholders co-
munitários, nomeadamente a Segurança Social e 
Autarquia. 

Acreditamos que com este projeto possamos es-
tar a facilitar o acesso dos migrantes ucranianos 
aos cuidados de saúde e, assim, contribuir para a 
promoção da sua saúde e do seu bem-estar.

TEXTO e IMAGENS: GRuPo litERACiA PARA A sEGuRANçA 
dos CuidAdos dE sAúdE Em ENfERmAGEm



PASSAGEM DE TURNO
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E laborado o procedimento geral 
sobre a “Normalização da passa-
gem de turno de enfermagem” 
pelo grupo de trabalho institucio-
nal, procedeu-se à sua divulgação 

à comunidade hospitalar no workplace do 
CHUC e à apresentação aos enfermeiros 
gestores em reunião da Direção de Enfer-
magem, com vista a promover a sua imple-
mentação nos diversos serviços.

O progresso alcançado com o procedi-
mento circunscreve-se na avaliação da 
percentagem de adequação da passagem 
de turno (PT) ao procedimento (por audi-
toria), centrada no conteúdo da informa-
ção transmitida na PT e na intervenção do 
enfermeiro gestor, tendo por base a grelha 
de auditora elaborada. Com o propósito 
de tornar o processo de avaliação transpa-
rente e a facilitar a monitorização da PT pe-
los enfermeiros de cada serviço, a grelha 
de auditoria está também disponível no 
Workplace do CHUC. A primeira folha do Ex-
cel contém os critérios de qualidade e res-
petivos critérios de avaliação e a segunda 
folha permite fazer o cálculo da amostra.

Está a decorrer a implementação em treze 
serviços piloto, acompanhada pelo grupo 
de trabalho, envolvendo diversas estraté-
gias. Primeiramente, fez-se uma reunião 
com o enfermeiro gestor, responsável pela 
implementação operacional, com apresen-
tação do procedimento e delineamento 
das atividades a desenvolver. Depois de 
efetuado o diagnóstico de situação por au-

ditoria da PT, realizou-se formação a cada 
equipa de enfermagem, reforçando que a 
informação transmitida na PT deve cen-
trar-se nas necessidades da pessoa em cui-
dados de enfermagem e valorizando o uso 
do processo informatizado como recurso. 
Deu-se então o início da implementação 
do procedimento em cada serviço, ao que 
se seguiram auditorias mensais à PT com o 
intuito de monitorizar o progresso, proces-
so ainda a decorrer.

Seguem-se os resultados das auditorias 
(médias) referentes a três dos serviços que 
completaram já o segundo mês de imple-
mentação. Realça-se a evolução positiva 
no que respeita à enunciação dos diagnós-
ticos de enfermagem ativos, à explicitação 
da evolução diagnóstica, bem como à inter-
venção do enfermeiro gestor promovendo 
reflexão sobre os conteúdos valorizados 
na PT. Salientam-se também os resultados 
de manutenção na transmissão de infor-
mação no âmbito da família.

Visando facilitar a implementação mais 
alargada às diversas equipas de enferma-
gem do CHUC, foram já realizados quatro 
momentos formativos sobre a transmis-
são da informação na PT, com duração de 
2 horas, em anfiteatro. De notar que não 
tem sido aproveitado todo o potencial da 
formação no que respeita ao número de 
participantes. Está prevista a realização de 
mais ações de formação neste âmbito, nos 
próximos meses.

A implementação deste procedimento pre-
vê-se alargada no tempo, pela necessária 
transição de um modelo de cuidados de en-
fermagem essencialmente biomédico, para 
uma conceção e sistematização dos cuidados 
alicerçada num enquadramento teórico, com 
valorização da área autónoma.

TEXTO e IMAGEM: GRuPo PAssAGEm dE tuRNo 



GRUPO DE ASSESSORIA AOS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO EM ENFERMA-
GEM (GASIDE)
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O Grupo de Assessoria aos Sis-
temas de Informação e Docu-
mentação em Enfermagem 
(GASIDE) completa este ano 10 
anos de exercício da sua ativi-

dade, nos quais tem vindo a dar resposta 
aos objetivos que presidiram à sua forma-
ção. Como sabemos, estes integram duas 
grandes áreas: a implementação e desen-
volvimento dos sistemas de informação 
em enfermagem e a capacitação dos enfer-
meiros na área da conceção de cuidados.

Qualquer uma das áreas citadas tem sus-
citado a necessidade de envolvimento do 
Grupo de uma forma crescente e evoluti-
va, por forma a encontrar as melhoras res-
postas às situações para as quais fomos 
solicitados, verificando-se, nesta fase, mu-
danças mais óbvias no que à implemen-
tação e desenvolvimento dos sistemas de 
informação eletrónicos diz respeito. Esta 
afirmação também é justificada pelo pró-
prio teor das áreas, visto a conceção de 
cuidados no âmbito da tomada de decisão 
clínica em enfermagem, assumir um outro 
nível de exigência nos aspetos operativos 
da mudança.

As estratégias que foram sendo imple-
mentadas têm sido assumidas com o en-
volvimento dos serviços, quer na figura de 
Enfermeiro Gestor, quer nos Elos/GASIDE. 
Momentos enquadradores de formação, 
reuniões e presença efetiva nos Serviços 
têm sido mais valias levadas à prática pelos 
Facilitadores GASIDE.

Diferentes ferramentas de monitorização 
de scores têm também viabilizado a cons-

trução de processos de melhoria da quali-
dade da atividade desenvolvida, apoiados 
em: indicadores, incluindo os sensíveis a 
cuidados de enfermagem; expressão dos 
referenciais de cuidados na documenta-
ção; emissão de nota de alta; cumprimento 
do plano de trabalho. Mais recentemente, 
foram realizados Procedimentos de cará-
ter institucional, com o objetivo de orientar 
a emissão de Nota de Alta e a Normaliza-
ção da passagem de turno.

O dashboard institucional de indicadores, 
inerentes ao Plano Estratégico da Direção 
de Enfermagem, é também uma ferra-
menta veiculadora de parte da atividade 
do GASIDE, a qual resulta de um conjunto 
de auditorias feitas com periodicidades di-
ferentes. Nestas incluem-se os aspetos já 
descritos no parágrafo anterior.

Tal como já foi referido, as atividades do 
GASIDE têm também estado centradas no 
desenvolvimento de processos de melho-
ria contínua da qualidade da tomada de 
decisão clínica em enfermagem, com en-
volvimento direto dos Enfermeiros Gesto-
res e Elos/GASIDE na sua implementação. 
É para nós clara e significativa a mudança 
verificada nestes serviços, a qual está já ex-
pressa nos resultados das auditorias reali-
zadas pelos Elos/GASIDE desses serviços e 
pelos Facilitadores.

Tem sido também nosso objetivo definir e 
apoiar estratégias de melhoria em áreas 
transversais ao Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC). Neste contex-
to, além dos procedimentos institucionais, 
têm sido realizadas ações de formação no 
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âmbito da Nota de Alta e Passagem de tur-
no. Estas têm assumido uma periodicidade 
semanal e têm como destinatários enfer-
meiros de todos os serviços do CHUC, de-
signados pelos seus Enfermeiros Gestores.
Aproveitamos para dar evidência à evo-
lução recentemente verificada a nível do 
BI Hospitalar, disponível para todos os 
enfermeiros do CHUC no SClínico, o qual 
passou a integrar um detalhe de dados/
informação a nível das Consultas de En-
fermagem e Hospitais de dia. Estão neste 
momento disponíveis, indicadores de fre-
quência sobre a identificação de Focos de 
Enfermagem por Consulta/Hospital de Dia 
e nome do Enfermeiro que esteve na sua 
identificação, entre outros aspetos de não 

menor importância e utilidade para que se 
possam efetivar diferentes tipos de análise 
e mesmo, elaboração de outro tipo de ativi-
dades como ações de formação e estudos 
no âmbito da tomada de decisão clínica em 
enfermagem.

Continuamos a nossa atividade num para-
digma de desenvolvimento e disponibiliza-
ção para todos os enfermeiros do CHUC, 
podendo para tal ser contactados através 
dos meios já vossos conhecidos: elisame-
lo@chuc.min-saude.pt e dect 6219.

TEXTO: ElisA mElo

foto: NEC



REORGANIZAR PARA ACREDITAR
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Os processos de acreditação, independente-
mente do seu referencial, tabelam um nível de 
desenvolvimento de contextos da prática clí-
nica (CPC), sustentados de forma a promover 
a segurança e garantir a qualidade dos cuida-
dos.

A Idoneidade Formativa da Ordem dos Enfer-
meiros (IFOE), reforça esta cultura e identifica 
os ambientes favoráveis ao desenvolvimento 
de processos formativos em Enfermagem.

O projeto Reorganizar para Acreditar (RPA) 
surge em novembro de 2018, decorrente 
do Plano de Enquadramento Estratégico do 
CHUC 2017-2020 e mantém-se ativo na sua 
extensão 2021-2022. Tem como compromisso 
major ser facilitador da apropriação do refe-
rencial da IFOE pelos CPC do CHUC, para a sua 
reorganização e futura Acreditação.

A construção da candidatura para IFOE foi um 
repto do grupo institucional lançado ao CHUC, 
onde voluntariamente, os enfermeiros ges-
tores se propuseram a aderir. Este desafio já 
foi colocado em duas fases, sendo espectável 
uma terceira abordagem. 

Os resultados apurados à data de abril de 
2022 evidenciam 88 CPC que aderiram ao pro-
jeto, organizados da seguinte forma:

   23 CPC com candidatura submetida a 
aguardar auditoria da estrutura de Idoneida-
des;

  13 CPC em fase de construção de candi-
datura, dos quais 2 com prorrogação;

  36 CPC em fase de construção de pré-
-candidatura;

  4 CPC que tinham iniciado o processo, 
mas que foram extintos, após o período pan-
démico e de restruturação hospitalar;

  12 CPC que suspenderam o acompanha-
mento.

Perante estas evidências, podemos afirmar 
que:

  70% dos CPC do CHUC estão vinculados 
ao projeto RPA;

  O CHUC, na plataforma web da estru-
tura de Idoneidades Formativas tem uma re-
presentação que já ultrapassa um terço a nível 
nacional.
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Para além da atividade principal do grupo, que é 
a assessoria aos CPC, também foi desenvolvido 
um conjunto de ações, nomeadamente:

  Articulação com a OE, através de reuniões 
com a Estrutura de Idoneidades e Gabinete de 
Formação e Qualidade (GFQ) para realização das 
formações nas áreas de Padrões de Qualidade 
dos Cuidados Especializados de Enfermagem 
(PQCEE), Sistemas de Informação em Enferma-
gem (SIE) e Gestão de Risco (GR), em formato 
e-learning para um total de 92 formandos;

  Atividades de divulgação e formações atra-
vés da participação como oradores no Ciclo de 
Webinars de Idoneidade Formativa da OE: Cons-
trução de Ambientes Favoráveis – Processo de 
Acreditação e Candidatura(s), realizados nos dias 
13 e 20 de setembro de 2021; participação na 
sessão Nursing Share com a apresentação “Reor-
ganizar para Acreditar – O percurso…”, a 28 de 
outubro de 2021;

  Gestão documental: Formulário de diagnós-
tico de situação do CHUC e de suporte às visitas 
de acompanhamento; pasta digital e criação de 
canal no Microsoft Teams com documentação or-
ganizada a partilhar com os CPC; base de dados 
com informação dos Elos Dinamizadores (PQCEE, 
GR, SIE) e Supervisores Clínicos;

  Articulação com o Serviço de Formação, na 
identificação das áreas de formação prioritárias 
e partilha de bases de dados;

  Articulação com a Escola Superior de Enfer-
magem de Coimbra, na identificação de necessi-
dades formativas na área da Supervisão Clínica, 
contribuindo para a inscrição de formandos do 
CHUC na primeira e segunda edição da Pós-Gra-
duação em Supervisão Clínica.

O desenvolvimento deste projeto tem permitido 
reorganizar os CPC de acordo com o referencial 
de acreditação da OE, apesar dos constrangimen-
tos inerentes ao contexto atual de pandemia. 
Acreditamos que este projeto tem contribuído 
para um repensar de cada CPC numa perspeti-
va de organização e melhoria contínua, alinhada 
ao plano estratégico da instituição, sublinhando 
a normalização documental de boas práticas, 
criando sinergias e processos de benchmarking.

TEXTO: GuPo REoRGANizAR PARA ACREditAR
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O Núcleo de Investigação em Enfermagem 
(NIE) encontra-se a desenvolver uma inves-
tigação centrada na forma como os enfer-
meiros promovem o envolvimento da pessoa 
com doença crónica com um par. O estudo 
propõe-se a explorar o tema: Intervenção por 
pares na pessoa com doença crónica, enqua-
drado no papel fundamental do enfermeiro 
enquanto facilitador dos processos de adap-
tação à doença crónica.

A promoção da adaptação da pessoa à doen-
ça crónica deve constituir uma prioridade 
para os enfermeiros, desenvolvendo inten-
cionalmente um conjunto de intervenções no 
sentido de uma transição saúde-doença sau-
dável. O incentivo de relações dinâmicas en-
tre a pessoa com doença crónica com outras 
(“pares”) com uma adaptação eficaz da sua 
doença pode ser potenciador do processo de 
adaptação. 

A intervenção de enfermagem ‘Incentivar a 
relação dinâmica com pessoas com gestão do 
regime terapêutico eficaz’ objetiva-se que seja 
prescrita e implementada num continuum 
e em simultâneo com o assistir a pessoa a 
adaptar-se à sua nova condição, a assistir em 
áreas como os significados, crenças, valores, 
e a consciencialização. Assim, a interação 
com pares com os mesmos problemas e difi-
culdades, tende a facilitar a gestão da doença, 
uma vez que vai de encontro às necessidades 

e expectativas da pessoa, proporciona trocas 
de experiências, tal como, permite o desen-
volvimento de comportamentos e competên-
cias promotoras de uma melhor qualidade de 
vida, e de uma gestão responsável da doença.

Este estudo tem como objetivo conhecer a 
perspetiva dos enfermeiros relativamente à 
promoção de intervenções por pares na sua 
prática clínica e, em paralelo, analisar a docu-
mentação dos cuidados de enfermagem em 
torno dos fenómenos de Aceitação do Estado 
de Saúde e Comportamentos de Adesão e a 
Intervenção de Enfermagem: ‘Incentivar re-
lação dinâmica com pessoas com gestão do 
regime terapêutico eficaz’.

Acreditamos que com o desenvolvimento 
deste trabalho de investigação possamos 
promover nos contextos da prática clínica a 
mobilização deste tipo de estratégia enquan-
to promotora dos processos de transição, 
incrementando qualidade aos cuidados de 
enfermagem, desde logo pela reflexão sobre 
e na prática, bem como garantindo melhores 
resultados em saúde, bem-estar e satisfação 
à população.

TEXTO e IMAGEM: NIE
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De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o stress afeta hoje mais de 90% 
da população mundial. As pressões e tensões 
do quotidiano profissional afetam a condição 
emocional, física e mental, interferindo na 
qualidade de vida. Este Projeto nasceu da von-
tade de querer proporcionar aos Enfermeiros 
e Assistentes Operacionais um momento de 
relaxamento, conexão e introspeção com o 
objetivo de cuidarem da sua saúde, bem-estar 
e assim, sentirem-se mais confiantes e satis-
feitos. Pois, quando cuidamos de nós, é-nos 
mais fácil cuidar do outro.
 
Durante as práticas, é possível encontrar um 
local seguro de partilhas onde aprendemos 
estratégias para saber gerir o stress e emo-
ções, para uma maior clareza mental.

Através do movimento do corpo procuramos 
aliviar dores e tensões musculares, tonifican-

do os músculos, melhorando a postural cor-
poral e flexibilidade. 

Quando a mente e o corpo estão unidos, sen-
timo-nos melhor, mais contentes, positivos e 
satisfeitos com a nossa vida pessoal, profissio-
nal e relacional. 

A prática de Yoga ensinou-me muitas coisas, 
mas acima de tudo a contemplar, respirar, a 
respeitar-me e a amar-me, para que depois 
possa respeitar e amar o Outro. Ensinou-me a 
viver em harmonia, estar cada vez mais agra-
decida e contente com o momento presente 
e acima de tudo com a VIDA. Por isso, agora 
sinto que é altura de transmitir o que expe-
riencio através desta prática, convidando-te a 
ti também a viver o Yoga. 

TEXTO e IMAGEM: ANA sANtos

PROJETO “RELAXA A TUA MENTE”
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MISSÃO ANGOLA EM CONTEXTO 
COVID-19

No  âmbito da  implementação do Plano de 
Ação, na resposta sanitária à pandemia Co-
vid-19 entre Portugal e os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor 
Leste (TL), o Camões – Instituto da Coopera-
ção da Língua, IP e a Sociedade Portuguesa de 
Cuidados Intensivos (SPCI) assinaram, no dia 
16 de abril de 2021, um Acordo de Parceria 
com o propósito de providenciar uma respos-
ta mais eficaz às solicitações dos PALOP e TL 
para formação e capacitação dos respetivos 
profissionais de saúde, nomeadamente em 
medicina intensiva, dando assim, também, 
resposta ao atual contexto pandémico. Neste 
contexto, foi solicitado pelo Governo de An-
gola à SPCI, uma missão na área do doente 
crítico Covid–19 no Complexo Hospitalar De 
Doenças Cardio Pulmonares Cardeal Dom 
Alexandre do Nascimento, com o objetivo de 
formar no contexto prático que permitisse a 
diminuição do número de evacuações médi-
cas para Portugal. Desta forma, foi solicitada 
pela SPCI a minha participação nesta missão, 
participação que foi concedida pelo CHUC.  
Aqui começa a minha viagem…

Após 7 longas horas de viagem sinto o calor 
na pele e os odores diferentes, vejo uma terra 
vermelha, com barracas sobrelotadas que se 

encaixam minuciosamente num puzzle desor-
ganizado, no horizonte edifícios que chegam 
às nuvens. Uma hora e um teste Covid (Ne-
gativo) lá consigo sair do Aeroporto, depois 
de um percalço com a nossa “boleia” vamos 
trabalhar, vamos ao Hospital!

Carros, motas…trânsito caótico, pessoas aos 
milhares. “O Covid também deve andar por 
aqui”, penso eu silêncio. A realidade Angolana 
de Covid-19 é de 99.711 casos e 1.900 óbitos. 
Luanda é uma cidade viva, jovem, caótica … 
é um exemplo de disparidades, das barra-
cas a edifícios modernos cheios de brilho; de 
“candongueiros” a pé a pessoas em veículos 
todo o terreno de 150 mil dólares com o seu 
ar condicionado. Assim é Luanda. No entanto 
existem bairros que se esquecermos o calor 
parece que estou em Lisboa ou no Porto, ta-
manha é a semelhança arquitetónica. 

1º dia no Hospital. O que estava a pensar: 
Hospital velho, com problemas estruturais 
e materiais. O que encontro: Hospital Novo, 
moderno, equipado com todos os equipa-
mentos necessários ao tratamento do doente 
critico Covid, Complexo Hospitalar De Doen-
ças Cardio Pulmonares Cardeal Dom Alexan-
dre do Nascimento. 

Apresentações, formalidades e vamos traba-
lhar. Conhecer os formandos, 23 formandos, 
18 enfermeiros e 5 médicos de todas as regiões 
de Angola, desde Cabinda no Norte a Lubango 
no sul. Os formandos tinham sido selecionados 
pelo Ministério de Saúde Angolano, trabalhavam 
em contextos muitos dispares, alguns trabalha-
vam em cuidados intensivos, mas na sua maio-
ria não. Um dos elementos trabalhava numa 
unidade isolada e nem sequer tinha um monitor 
de monitorização básica. A realidade e as condi-
ções de trabalho mantinham as assimetrias da 
cidade, sendo completamente diferente daque-
la que existia no Complexo Hospitalar De Doen-
ças Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. 

Iniciamos a formação pelo Suporte Básico e 
Avançado de vida, seguindo para as temáticas: 
Via aérea difícil; Precauções básica no controlo 
de infeção; vias de transmissão de micro-orga-
nismos; Cuidados de Enfermagem à pessoa em 
situação Critica Covid; Prone Position; Prevenção 
da Pneumonia Associada ao Ventilador; Trans-
porte do doente critico; Admissão do doente na 
unidade de cuidados intensivos; entre outros. 
Durante 9 dias de formação, ininterruptos, hou-
ve um crescendo como equipa o que facilitou a 
partilha e a aquisição de novos conhecimentos 
por parte dos formandos. Apesar de cansados 
pela intensidade formativa, reagiram de forma 
muito positiva e atribuíram uma importância 
enorme para o seu desenvolvimento profissio-
nal. Mas os ganhos e experiências não foram só 
enriquecedoras para os colegas, eu também tive 
a oportunidade de vivenciar experiências únicas, 

conheci a Ministra da Saúde Angolana Dra. Silvia 
Lutucuta, o Secretário de Estado da Saúde Dr. 
Leonardo Inocêncio, e fui entrevistado pela Te-
levisão Angolana TPA. 

Foram 9 dias de formação muito intensa, em 
que adaptação foi uma constante, pois a forma-
ção assim o exigia. Não me vou esquecer das 
palavras da Enfermeira Loide que  disse que 
“gostava de ser enfermeira como eu”, e agrade-
ceu-me por estar a fazer crescer a enfermagem 
em Angola. 

2º Teste Covid (Negativo). Voltar. 7 longas horas 
de avião!!!! Adeus Angola, para sempre no meu 
coração! Na mala 3 girafas, 1 galinha e 1 pensa-
dor (Símbolo nacional de Angola). Na mala das 
minhas memórias uma experiência enriquece-
dora, quer, profissionalmente quer pessoalmen-
te. 

Penso que o mais importante desta missão foi 
conseguido, o de semear a semente que nada 
se faz sozinho, juntos, como “países irmãos” po-
demos fazer mais e melhor pela saúde do povo 
Angolano. 

A todos os que tornaram possível… Enfermei-
ra Aúrea Andrade, Enfermeira Rosa Meneses e 
CHUC-EPE pela oportunidade concedida de re-
presentar esta instituição, Sociedade Portugue-
sa de Cuidados Intensivos e Instituto Camões 
pela oportunidade de fazer parte desta missão, 
à minha mulher e às minhas filhas, são a minha 
força… O meu Obrigado! 

TEXTO e FOTOS: Rui fERREiRA
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“ENFERMEIRO DE REFERÊNCIA NA 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 
VIDA DA CRIANÇA PORTADORA DE 
HEMOFILIA: PERCEÇÃO DOS PAIS” 

A hemofilia e o seu tratamento influenciam 
a vida diária das crianças e família e têm im-
pacto na sua qualidade de vida. A hemofilia é 
uma doença de tendência hemorrágica, ligada 
ao cromossoma X, que afeta predominante-
mente os homens. O seu tratamento consiste 
na reposição do fator em falta, sob a forma 
de profilaxia. O enfermeiro de referência está 
sempre presente na vida da criança com he-
mofilia, promovendo a sua autonomia e qua-
lidade de vida. A caraterização das crianças e 
a auscultação dos pais sobre o papel do enfer-
meiro de referência na assistência à criança 
com hemofilia forneceu uma perspetiva real 
do cenário da prática profissional dos enfer-
meiros nesta área. É expectável que o enfer-
meiro de referência seja especialista em saú-
de infantil. Neste sentido, a enfermeira Goreti, 
como enfermeira de referência do Centro de 
Coagulopatias do CHUC, no âmbito do seu 

curso de especialização em enfermagem de 
saúde infantil e pediátrica, realizou o traba-
lho de investigação intitulado Enfermeiro de 
referência na promoção da qualidade de vida 
da criança portadora de hemofilia: perceção 
dos pais. Foi possível concluir que, apesar de 
ter sido estudada uma pequena amostra, os 
pais consideram que as crianças usufruem 
de boa qualidade de vida e valorizam o papel 
de enfermeiro, que se reflete na satisfação 
com os cuidados, a informação e o acompa-
nhamento. Para a melhoria dos cuidados de 
enfermagem sugere-se mais (in)formação, o 
método de enfermeiro de referência, consul-
tas de enfermagem e utilização de teleconsul-
ta/telenfermagem para apoio e orientação. A 
não satisfação dos pais está relacionada com 
a não presença da figura do enfermeiro de re-
ferência.
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A metodologia do trabalho contou com uma 
parceria estabelecida com a Associação Portu-
guesa de Hemofilia, tendo ficado acordada a 
divulgação dos resultados no encontro de pais, 
realizado no passado dia 28 de maio.

As conclusões sugerem implicações para a prá-
tica, nomeadamente a formação, quer em servi-
ço, quer a formação de cuidadores (professores/
educadores/auxiliares educativos/pares) que 
está prevista na lei, alínea k do ponto 3 do aviso 
15955-E/2016. Em conformidade, no dia 22 de 
abril de 2022 foi realizada na escola EB2,3 - Mar-
quês Marialva uma formação sobre Hemofilia a 
professores, pais, auxiliares da ação educativa 
e pares. A avaliação da sessão formativa confir-

mou unanimidade sobre o interesse e pertinên-
cia do tema. 

Para comemorar o Dia da Hemofilia a TSF di-
vulgou uma entrevista com a enfermeira Goreti 
(https://www.tsf.pt/programa/tsf-pais-e-filhos.
html), onde foi abordada a qualidade de vida da 
criança com hemofilia e os fatores contributivos, 
e ainda os diversos mitos subjacentes a esta pa-
tologia. 

 TEXTO e IMAGENS: GoREti NAvEGA

https://www.tsf.pt/programa/tsf-pais-e-filhos.html
https://www.tsf.pt/programa/tsf-pais-e-filhos.html


No meu serviço a equipa tem uma visão multi-
profissional e interdisciplinar, onde os profissio-
nais são permanentemente desafiados por novas 
abordagens de intervenção, como sejam
os procedimentos cardiovasculares híbridos e as 
assistências ventriculares, vindo dar visibilidade 

à sua capacidade de adaptação, integrando rapi-
damente novas disciplinas e saberes na sua prá-
tica profissional. E esta não é apenas a opinião da 
enfermeira gestora, vejam a partilha dos nossos 
pares.

Falar do meu serviço, Cirurgia Cardiotorácica 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra é falar com o coração, é refletir sobre uma 
vida de dedicação, compromisso e emoção! 
É falar da doença cardíaca, muitas vezes ter-
minal, é falar de doença pulmonar, é falar de 
Qualidade de vida e de vida com Qualidade, é 
desafiarmos a Vida!

A minha equipa cuida desde o início da tran-
sição que o pré-cirúrgico incita (admissão), 
acompanhando no ato cirúrgico (bloco opera-
tório), no momento critico pós-cirúrgico, em 
que a prevenção das complicações é funda-
mental (UCI/ Intermédia), promovendo a segu-
rança para a transferência, a capacitação para 
o Autocuidado e a gestão do regime terapêuti-
co eficaz (internamento). O seu foco não termi-
na com a alta, promovendo a saúde no segui-
mento de follow-up (consulta e hospital dia de 
transplantação cardíaca), envolvendo sempre 
a pessoa significativa (cuidador) em todo o pro-
cesso.

O processo de transição saúde/ doença, que a 
pessoa vivencia ao longo do seu percurso pelo
serviço é acompanhada por profissionais de 
Enfermagem competentes, focados na indivi-
dualidade de cada pessoa, na satisfação das 
suas necessidades, no seu bem-estar, na re-
cuperação da sua autonomia/independência, 
na readaptação funcional…estabelecendo uma 
relação de parceria com a pessoa e o seu fami-

liar de referência. Mas a ótica da parceria de 
cuidados é também um desafio na resposta 
necessária às crianças com doença cardíaca 
congénita e seus pais de quem cuidamos.

A minha equipa tem-se mantido estável em nú-
mero, mas a progredir no seu desenvolvimento
profissional, com aquisição continua e consis-
tente de conhecimentose competências. Para 
tal, muito tem contribuído o plano anual de 
formação, desenvolvido em função das neces-
sidades formativas identificadas pela própria 
equipa e dos eixos estratégicos definidos, com-
plementando-se com sessões clínicas sema-
nais da equipa interdisciplinar.

As áreas da documentação em Enfermagem, 
novas respostas de cuidados, a melhoria con-
tinua, a qualidade e segurança dos cuidados, a 
saúde e segurança dos profissionais têm sido o
motor formativo deste ano, a par dos resulta-
dos interdisciplinares atingidos. Os objetivos 
traçados para o serviço são partilhados, desen-
volvendo-se o trabalho num ambiente em que 
todos visam a sua concretização, atendendo ao 
percurso e funções de cada grupo profissional. 
O envolvimento e o profissionalismo capaci-
tam-nos para as melhores práticas, aceitan-
do-se com naturalidade a intervenção face a 
desvios quando necessária, percebendo como 
estamos e perspetivando onde queremos che-
gar.
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CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 
E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 
TORÁCICOS
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O MEU SERVIÇO

Em boa verdade, o meu serviço tem uma forte 
componente tecnológica, mas o fator humano 
foi e sempre será uma área de investimento e 
intervenção ativa, comprovada pelas constantes 
mensagens verbalizadas e escritas pelos doen-
tes e seus familiares.

A minha equipa trabalha para e com a pessoa 
e família no seu projeto de saúde, e se em ci-
rurgia convencional a demonstração de ganhos 
em saúde é por vezes mais dificultada (pelo re-
duzido tempo de internamento), a resposta de-
senvolvida à pessoa transplantada ao coração e 
sua família ao longo de toda a vida, prova a im-
portância da Enfermagem numa transição que 
envolve diferentes tipos e que “obriga” a uma 
mestria que este serviço tem efetivamente ca-
pacidade de promover.

Na área da transplantação cardíaca somos um 
dos Centros de Referência reconhecidos a nível
nacional, o que pressupõe sermos “o expoente 
mais elevado de competências na prestação de
cuidados de saúde de elevada qualidade em si-
tuações clínicas que exigem uma concentração 
de recursos técnicos e tecnológicos altamente 
diferenciados, de conhecimento e experiência, 
devido à baixa prevalência da doença, à comple-
xidade no seu diagnóstico ou tratamento e/ou 
aos custos elevados da mesma, sendo capaz de 
conduzir formação pós-graduada e investigação 
científica nas respetivas áreas” (SNS, 2018). In-
tegrados na equipa interdisciplinar do Centro a 
nossa intervenção aposta na prevenção de com-
plicações (iniciais ou mediatas), na promoção da 
saúde e a reabilitação, eixos fundamentais no 
cuidado à pessoa transplantada ao coração e 
sua família. Mas não estamos sozinhos, o apoio 
do Círculo dos Amigos de Cirurgia Cardiotoráci-
ca, tem sido fundamental, pelo apoio na forma-
ção, na aquisição de equipamentos e nos aspe-
tos sociais, que nos permitem mais e melhores 
respostas de cuidados.

A nossa visão interna e as partilhas das pessoas 
de quem cuidamos sempre nos fizeram acre-
ditar que tínhamos a expertise e a qualidade 
necessária, contudo, percebemos que o repto 

seguinte seria desafiarmo-nos a submeter-nos 
aos “olhos” de auditores externos para validar 
a nossa autoavaliação. Assim, em 2019 fomos 
certificados com o nível de “Bom” pela Direção 
Geral da Saúde, com o seu modelo de acredi-
tação da ACSA que proporcionou um processo 
de crescimento da equipa por ser um, processo 
reflexivo, modificador e promotor da mudan-
ça de forma consolidada, sendo re-certificados 
este ano. A avaliação externa confirmou e veio 
ao encontro do que era a nossa crença.

E porque somos um serviço que “abraça” sem-
pre, os desafios para melhorar a qualidade as-
sistencial e o aperfeiçoamento das nossas com-
petências, estamos neste momento também 
candidatos à Certificação da Idoneidade Forma-
tiva da Ordem dos Enfermeiros. Nestes proces-
sos, temos tido especial atenção à área do risco 
clínico e não clínico, à satisfação das pessoas 
cuidadas (questionário de satisfação, livro de 
elogio, reclamações…), comprovando a cultura 
de qualidade, segurança e satisfação que pro-
movemos diariamente.

No meu serviço, os doentes têm acesso a um 
programa estruturado de reabilitação cardior-

TEXTO e IMAGENS:EmíliA solA

respiratório desenvolvido pelos Enfermeiros de 
reabilitação do serviço, projeto “Re(h)ability4life”, 
cujos resultados para a pessoa têm sido manifes-
tos.

No meu serviço, as atividades clínica e pedagógica 
complementam-se. A colaboração na formação 
pré e pós-graduada de Enfermagem é notória 
existindo inclusivamente enfermeiros da equipa 
a participar como docentes convidados nas Esco-
las de Enfermagem, criando a proximidade fun-
damental entre a clínica e a academia. A minha 
equipa é coesa, com profissionais dedicados, mo-
tivados, com forte investimento no trabalho em 
equipa e desenvolve cuidados de saúde de Gran-

de Qualidade, assente numa filosofia de Melhoria 
Continua, num ambiente Humanizado e Humani-
zante.

Será o meu serviço igual a tantos outros? Talvez, 
mas eu e a minha equipa vemo-lo de forma dife-
rente. 

O Meu Serviço, que me pertence há 39 anos e 
pelo qual tenho uma enorme Paixão e Vinculação, 
não é só um serviço grande, mas sobretudo um 
Grande Serviço!

Falo do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica.
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ComuniCações/Posters

Ana Duarte e Luís Ferreira apresentaram o póster “Cuidados de enfermagem na 
prevenção de lesões associadas aos adesivos médicos - um protocolo de revisão scoping”, 
no XIII Fórum Internacional de Úlceras e Feridas, promovido pela ELCOS  - Sociedade 
Portuguesa de Feridas e pelo Centro de estudos e Investigação em Feridas, com 
parceria da SILAUHE- Sociedad Iberolatinoamericana Úlceras y heridas, disponível em  

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/40056

Ângela Alves apresentou o póster “Satisfação dos cuidados de Enfermagem e de saúde à 
pessoa em fim de vida”, no VI Congresso da Ordem dos Enfermeiros, 5-7 de maio.

Carina Cação apresentou o póster “Teoria de Orem aplicada a um momento de Supervisão 
Clínica em Enfermagem”, nas XIV Jornadas Científicas da Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Lisboa (ESSCVP - Lisboa), 16 março, organizadas pela ESSCVP - Lisboa

Carina Cação apresentou o póster “Instrumento para avaliação do supervisor”, nas XIV 
Jornadas Científicas da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa 

(ESSCVP - Lisboa), 16 março, organizadas pela ESSCVP - Lisboa

Carina Cação apresentou o póster “Avaliação em Supervisão Clínica em Enfermagem: Revisão 
Integrativa da Literatura”, nas XIV Jornadas Científicas da Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Lisboa (ESSCVP - Lisboa), 16 março, organizadas pela ESSCVP - Lisboa

Carina Cação apresentou a comunicação oral intitulada “Construção de um instrumento de 
suporte à avaliação e reflexão em Supervisão Clínica em Enfermagem”, nas XIV Jornadas 
Científicas da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa (ESSCVP - 

Lisboa), 16 março, organizadas pela ESSCVP – Lisboa

Diana Santos, Rui Joaquim e Luísa Santos foram coautores da comunicação oral: Joaquim, R., 
Santos, D.G., & Santos, L. (2022). “Envolvimento da família no processo de cuidar em contexto 
COVID-19: um relato de experiência”, na 7th Edition of the Phi Xi Talks “Healthcare safety: from 

practice to regulation”. 

Georgina Pimentel, Maria Loureiro, Ricardo Ferreira e Andréa Marques apresentaram, em 
co-autoria a comunicação “Resultados de um programa formativo nacional (Projecto C2F) no 
conhecimento dos enfermeiros sobre osteoporose e fraturas de fragilidade”, no VI Congresso 

da Ordem dos Enfermeiros, 5-7 de maio.

Jorge Façanha, Lurdes Teixeira; Delfim Sousa; Maria Clara Santos; Goreti Almeida  e 
Joaquim Rodrigues apresentaram a comunicação “PSICOEDUCAÇÃO MULTIFAMILIAR NA 
ESQUIZOFRENIA – Intervenção Especializada com Ganhos em Saúde”, no VI Congresso da 

Ordem dos Enfermeiros, 5-7 de maio.

Liliana Ferraz participou como Palestrante com a temática “Modelo de cuidado desenvolvi-
mental nos estudos e pesquisas com recém-nascidos”, no 9º Seminário Internacional de Pes-
quisa em Saúde da Criança e do Adolescente, 10-11 de março de 2022, promovido pela Escola 

de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Liliana Ferraz participou como Palestrante com a temática “Modelo de Touchpoints: da teoria 
à prática centrada na família”, a convite da Escola Superior de Enfermagem da Universidade 
do Minho, 26 de maio, no âmbito da Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediatria 

Maria Loureiro participou como Palestrante na Sessão “Intervenção de enfermagem no 
doente cirúrgico”, no Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 22-24 de abril, 2022;

Maria Loureiro participou como Palestrante com a temática “Reabilitação Respiratória em 
Cirurgia Torácica”, na 2.ª Reunião dos Clubes de Internos de Cirurgia Cardíaca, Torácica e 

Vascular, 13-15 de maio de 2022; Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

Liliana Oliveira foi preletora nas XXXIIas Jornadas de Enfermagem da Associação de Estudan-
tes da Escola Superior de Saúde de Viseu, subordinadas ao tema “Abordagem à Pessoa com 

Ferida” 

integração em assoCiações/gruPos

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

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/40056 
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Artigos

Diana Santos foi coautora do artigo científico: Santos, D. G., Conceição, A., & Ferreira, M. M. 
(2022). Presenteísmo nos profissionais de saúde em contexto de pandemia desencadeada pela 
doença COVID-19: uma scoping review. Revista de enfermagem referência, 5 (supl. 9), e21020. 

https://doi.org/10.12707/rv21020

Lisa Nunes, Sandra Fernandes e Fernanda Pereira foram autoras do artigo de opinião Nunes, L.; 
Fernandes, S. & Pereira, F. (2022). Desafios da Implementação da Consulta de Enfermagem em 

Saúde Mental e Psiquiatria. Enfermeiro Anuário 2022. Ano 6, nº 6, p. 16-18

Sara Cunha foi coautora do artigo científico Cunha, S., Jasmins, C., Barroso, C., & Reis, L. (2022). 
Nursing interventions in the person in palliative care with fatigue - a scoping review. Millenium, 

2(18), 43-50. DOI: https://doi.org/10.29352/mill0218.26430

Sara Cunha, Sandra Oliveira e Patrícia Silva foram coautoras do artigo científico Cunha, 
S., Silva, P., Oliveira, S., Fernandes, O., & Lourenço, M. (2022). Interventions in the control 
of xerostomia in the person in palliative situation – scoping review. Millenium, 2(18), 51-63.  

DOI: https://doi.org/10.29352/mill0218.26797

Georgina Pimentel e Maria Loureiro foram co-autoras do resumo G. Pimentel, A. Cruz , M. 
Loureiro , S. Fernandes , C. Baixinho , A. Marques (2022) Rehabilitation nurses knowledge about 
osteoporosis and fragility fractures in Portugal. Annals of the Rheumatic Diseases The EULAR 

Journal. June 2022 Volume 81 Supplement 1

Livros/CaPítuLos de Livros

Ângela Alves foi coautora do capítulo “Satisfação dos cuidados de Enfermagem e de saúde à 
pessoa em fim de vida” na Monografia “+ 5 anos, + 100 dissertações - Curso de Mestrado em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica”, ESEnfC

https://doi.org/10.12707/rv21020
https://doi.org/10.29352/mill0218.26430
https://doi.org/10.29352/mill0218.26797
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O Hospital Pediátrico de Coimbra recebeu nos 
dias 1, 2 e 3 de junho o 2.º PedCare Summit/ 
1.º PedCare Ibérico – 2ª Mostra de Cuidados 
de Enfermagem Pediátrica. Este evento foi 
organizado pela Equipa de Enfermagem do 
Pólo Hospitalar Pediátrico do CHUC em par-
ceria com a Associação de Promoção, Apoio e 
Desenvolvimento da Enfermagem Pediátrica 
(APADEP) e com a Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Enfermeiros.

Este 2.º PedCare Summit/ 1.º PedCare Ibéri-
co – 2ª Mostra de Cuidados de Enfermagem 
Pediátrica foi, na sua essência, um momento 
de continuidade da edição de 2019; manten-
do-se uma adesão significativa por parte dos 
enfermeiros, totalizando cerca de 150 con-
gressistas. 

Os dois primeiros dias do evento foram de-
dicados a sessões formativas em auditório e 
em bancas/tendas de cuidados, onde existi-
ram momentos de partilha de experiências, 
projetos de melhoria contínua da qualidade 
e de boas práticas de cuidados em enferma-
gem pediátrica; e, o terceiro dia foi dedicado à 
apresentação de comunicações livres, póste-
res e workshops.

O objetivo desta mostra de cuidados só foi 
alcançável pela colaboração de todos os ser-
viços do Hospital Pediátrico/ Projetos/ Insti-
tuições, responsáveis direta ou indiretamente 
pela prestação de cuidados pediátricos, que 
enriqueceram esta mostra de cuidados.

No dia 1 de junho, dia mundial da criança fo-
ram desenvolvidas iniciativas, alusivas ao dia. 
Este evento iniciou-se com uma apresentação 
de um livro intitulado: “O que Vêem as estre-
las”, pelo escritor Nuno Camarneiro, vence-
dor em 2012 do Prémio Leya com o romance 
“Debaixo de Algum Céu”. O livro apresentado 
na feira de cuidados, volta-se para a escrita e 
para o imaginário infanto-juvenil.

Neste primeiro dia do evento fomos agracia-
dos pela visita da Exma. Ministra da Saúde, 
Sra. Dra. Marta Temido, vários elementos do 
Conselho de Administração do CHUC, des-
tacando o Sr. Dr. Carlos Santos, a Sr.ª Enfer-
meira Diretora Áurea Andrade, elementos em 
representação da Exma. Sra. Bastonária da 
Ordem dos Enfermeiros e do Presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos En-
fermeiros, que descerraram uma placa come-
morativa dos 45 anos do Hospital Pediátrico 
de Coimbra e da Escola de Pediatria em Coim-
bra. Contactaram com os participantes da 
feira realizando uma visita aos vários stands/
bancas/tendas de cuidados e para selar esta 
data festiva no Hospital Pediátrico de Coim-
bra, foram cantados os parabéns a esta ins-
tituição e distribuído pelos participantes bolo 
comemorativo.

2.º PEDCARE SUMMIT/ 1.º PEDCARE 
IBÉRICO
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Na primeira sessão em auditório refletiu-se 
sobre o cuidar em Pediatria: uma visão trans-
versal da evolução dos cuidados pediátricos. 
Nesta mesa houve a participação de vários in-
tervenientes no cuidar da criança/adolescente 
e da sua família. Existindo a visão dos cuidados 
pediátricos do contexto académico, do contex-
to prático e além-fronteiras com a participação 
de uma palestrante de Espanha com a visão da 
prática clínica e académica. As comunicações 
desta mesa foram proferidas pelo Prof. Dr. Jor-
ge Saraiva, Diretor do Serviço de Genética do 
HP-CHUC, Professor Catedrático da FMUC, pelo 
Prof. Dr. Jorge Apóstolo, Professor da ESEnfC e 
Investigador na UICISA-E; pela Enf. Marta Sam-
per, Enfermeira Chefe de Formação e Docência, 
Hospital San Joan de Déu, Barcelona, pela Enf. 
Teresa Guimarães, Enfermeira Especialista em 
Saúde Infantil e Pediátrica no Centro Materno 
Infantil do Norte e pela Enf. Clarisse Fontoura, 
Enfermeira Gestora do Serviço de Pediatria Mé-
dica do HP-CHUC. Esta mesa teve a moderação 
da Enf. Eugénia Morais, Enfermeira Supervisora 
do HP-CHUC, que teceu considerações relevan-
tes no que diz respeito à evolução dos cuidados 
em pediatria.

Na segunda sessão foi abordada a temática da 
transferência do conhecimento em saúde com 
intervenções de várias perspetivas e de várias 
ciências que podem dar contributos às ciências 
da saúde; tendo como preletores o Prof. Dr. Ví-

tor Raposo, Professor na FEUC e Investigador 
no Centro de Estudos e Investigação em Saúde 
da UC; o Prof. Dr. Adérito Araújo, Professor do 
Departamento de Matemática da UC; o Prof. Dr. 
João Peça, do Centro de Neurociências e Biologia 
Celular da UC e Professor na FCTUC; a Enf. Elisa 
Melo, Enfermeira Especialista em Enfermagem 
de Saúde Infantil e Pediátrica, Coordenadora do 
GASIDE; a Profª. Dra. Ana Perdigão, Professora 
na ESEenfC e Investigadora na UICISA-E e pela 
Enf. Helena Tavares, Enfermeira Especialista em 
Saúde infantil e Pediátrica no HP-CHUC. Esta 
mesa teve a moderação da Diretora do Departa-
mento Pediátrico, a Prof. Dra. Guiomar Oliveira.

Para culminar o primeiro dia do 2º PedCare foi 
entregue pela APADEP o 1º PRÉMIO de INVESTI-
GAÇÃO em Cuidados de Enfermagem à Criança/ 
Adolescente e sua Família. Este prémio foi lança-
do no ano transato, com a pretensão de estimu-
lar a investigação e as boas práticas em enfer-
magem pediátrica, mas que devido ao contexto 
pandémico foi protelada a sua entrega. Este pré-
mio teve como jurados um elemento da APADEP, 
o Enf. João Pedro, bem como outros convidados 
com vasta experiência em Cuidados de Enfer-
magem Pediátricos; nomeadamente a Prof. Dra. 
Maria do Céu Barbieri, Professora Investigadora 
Sénior na Universidade de Huelva em Espanha, 
a Enf. Elisa Melo, Assessora da Sra. Enf. Direto-
ra na Área dos Sistemas de Informação e Docu-
mentação em Enfermagem, a Prof. Ana Perdi-
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gão, Professora na ESEnfC e Investigadora na 
UICISA-E e a Enf. Tânia Morgado, pertencente 
ao NIE do CHUC. Este prémio teve como ven-
cedor uma Equipa de Enfermeiros do Serviço 
de Pedopsiquiatria do HP, liderada pela Enf. 
Ana Filipa Pascoinho; e, o Projeto Vencedor 
intitulou-se “Relaxadamente – Intervenção de 
Enfermagem na Promoção do Relaxamento 
em ambiente Snoezelen”.

Foi lançado o repto por forma a estimular a In-
vestigação e as Boas Práticas em Cuidados de 
Enfermagem Pediátrica, pelo que brevemente 
será divulgado o regulamento para 2.º Con-
curso/Prémio de Investigação pela APADEP. 

No encerramento dos trabalhos do primeiro 
dia foi Inaugurado um espaço cultura e saú-
de, dinamizado pela APADEP, que tem como 
pretensão que se desenvolvam futuramente 
iniciativas culturais e no âmbito da saúde, que 
seja um espaço aberto e acessível a todos os 
colaboradores do CHUC e seus familiares. Na 
estreia deste espaço, participou um Quarteto 
de Jazz do Conservatório de Música de Coim-
bra que nos brindou com um mini concerto.

O segundo dia de trabalhos no 2º PedCa-
re Summit iniciou-se com a temática das Si-
nergias da Ciência e da Investigação para a 
Saúde. A palestrante, a Prof. Dra. Joana Dias, 
Professora da FEUC, brindou-nos com uma 
comunicação sobre Investigação Operacional 
em Saúde. Esta mesa teve como moderador o 
Dr. Carlos Santos, Presidente do Conselho de 
Administração do CHUC. 

Na mesa que se seguiu foi abordada a temáti-
ca do Risco em Pediatria, enfatizando o Plano 
Nacional de Segurança do Doente. A seguran-
ça é cada vez mais uma marca de qualidade 
dos cuidados de enfermagem em todas as 
instituições e nesta sessão o Enf. Sérgio Go-
mes, Chief Nursing Officer, partilhou a visão da 
DGS no que diz respeito à segurança do doen-
te nas Instituições de Saúde. Esta mesa teve a 
moderação da Enf. Eugénia Morais, Enfermei-
ra Supervisora do HP-CHUC.

Na sessão que se sucedeu, foi dada visibilida-
de a uma das problemáticas atuais, o apoio 
e acolhimento aos refugiados e a natalidade 
e fluxos migratórios bem como a sua influên-
cia na saúde pediátrica. Nestas duas mesas 
refletiu-se sobre os cuidados de saúde aos 
refugiados, a sua acessibilidade e implicações 
nos serviços de saúde. Estas sessões conta-
ram com brilhantes comunicações de peritos 
na área, como o Enf. Severino Oliveira, En-
fermeiro Especialista em Saúde Comunitária 
e Coordenador da Delegação de Coimbra da 
Cruz Vermelha Portuguesa, a Prof. Dra. Cristi-
na Santinho, Antropóloga e Investigadora do 
Centro em rede em Antropologia do ISCTE-
-IUL. Estas sessões tiveram a moderação do 
Enf. José Carlos Nelas, Enfermeiro Gestor do 
Serviço de Cirurgia/Queimados/Unidade de 
Transplantes Hepáticos do HP e da Jornalista 
Rita Soares da Antena 1.

Neste 2.º PedCare Summit foi dado destaque 
às Associações que apoiam crianças, adoles-
centes e suas famílias no Hospital Pediátrico 
de Coimbra e que são parte ativa no processo 
de adaptação à nova condição de saúde. Este 

espaço teve como propósito a apresentação das 
associações e momentos de partilha da missão 
e experiências das Associações Acreditar, Pedri-
nhas, Voluntários por um Sorriso, Liga dos Pe-
queninos e a Calioásis.

Outra sessão que mereceu destaque neste 2º 
PedCare Summit foi a sessão n.º 7: Crianças e 
Adolescentes em pandemia. Uma temática mui-
to presente na ordem do dia e que constitui 
uma problemática na saúde das nossas crianças 
e adolescente, pelo que foi objeto de reflexões 
por parte de especialistas na área. Nesta sessão 
intervieram a Prof. Rute Agulhas, Psicóloga Cli-
nica e Forense do ISCTE-IUL, o Prof. António Ra-
mos, Professor de Música no Conservatório de 
Música de Coimbra, a Enf. Mafalda Gonçalves, 
Enfermeira Especialista em Saúde Mental na 
UCC de Montemor-o-Velho e a Dra. Sara Pedro-
so, Pedopsiquiatra no Serviço de Pedopsiquia-
tria do HP-CHUC. 

O terceiro e último dia desta Cimeira de Cuida-
dos de Enfermagem Pediátrica, deu primazia às 
comunicações livres, pósteres e workshops. Hou-

ve a apresentação em auditório de 12 comunica-
ções livres/pósteres. As temáticas apresentadas 
resultaram de trabalhos de investigação em en-
fermagem pediátrica, trabalhos de intervenção 
de enfermagem em parceria com instituições 
da comunidade, boas práticas de cuidados em 
enfermagem pediátrica ou outras temáticas re-
levantes que se enquadravam no âmbito dos 
cuidados pediátricos. Os participantes foram 
oriundos do HP mas também de Viseu e Miran-
da do Corvo.

Tivemos 3 Workshops com inscrições limitadas: 
1) Reabilitação vesico-urinária em pediatria, pelo 
Enf. Paulo Castelhano, Enfermeiro Especialis-
ta em Enfermagem de Reabilitação HP- CHUC; 
2) Ventilação não invasiva, pela Enf. Paula Ple-
no, Enfermeira Especialista em Enfermagem de 
Reabilitação HP-CHUC; 3) Práticas Seguras para 
a mobilização de doentes na prevenção de le-
sões musculo-esqueléticas relacionadas com o 
trabalho, pela Enf. Graça Camarneiro, Enfermei-
ra Especialista em Enfermagem de Reabilitação 
HP-CHUC.
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No dia 04 de abril, o Núcleo de Investigação em 
Enfermagem promoveu uma Tertúlia: Investiga-
ção à Roda(da), com início pelas 17h no emble-
mático Café Santa Cruz de Coimbra. E que tal 
falar sobre temas de investigação em enferma-
gem ao final da tarde e num local de convívio? 
Foi o mote para o início destas tertúlias, que já 
se têm vindo a realizar desde o ano transato. 
Nesta tertúlia tivemos o privilégio de contar com 
a presença do Professor Doutor Paulo Queirós, 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 
Este evento foi subordinado ao tema: Curiosi-
dades sobre Investigação Histórica – Parte II (a 
partir do século XVIII). Foram momentos de par-
tilha e reflexão acerca da evolução profissional 
dos enfermeiros e, mais recentemente na histó-
ria, da construção da ciência de enfermagem. A 
ciência de uma disciplina reúne um conjunto de 
conhecimentos organizados e é algo construído 
ao longo do tempo. Comparativamente a outras 
ciências ancestrais a ciência de enfermagem é 
recente, mas podemos afirmar que estamos a 
caminhar a bom ritmo até pelo número crescen-
te de doutorados em enfermagem, construindo 
conhecimento centrado no core da disciplina.

A 08 de junho realizou-se o regular Encontros de 
Enfermagem: Partilhar Investigação. 

A enfermeira Ana Rita Loureiro, a exercer fun-
ções no serviço de Cirurgia Geral, internamento 
B e elemento da equipa de implementação do 
programa ERAS na Cirurgia Colorretal do CHUC, 
apresentou o trabalho que resultou da sua dis-
sertação de Mestrado em Enfermagem Médico-
-Cirúrgica: Cuidados de Enfermagem Omissos e 
Fatores Relacionados. Os cuidados de enferma-
gem necessários que são omitidos, ou adiados, 
e os fatores relacionados, como o ambiente da 
prática de cuidados, são temas que merecem 
a atenção de todos aqueles que gerem e que 
prestam cuidados de enfermagem. Os cuida-
dos mais vezes adiados ou mesmo omitidos são 
aqueles que são o core business da profissão, 
como por exemplo as áreas de capacitação/ 

promoção da autonomia da pessoa. Com esta 
apresentação pudemos validar, com evidência 
produzida, quais as áreas que necessitam de 
mudança e intervenção nos contextos, tendo a 
discussão reforçado a pertinência e necessida-
des de maior análise e reflexão sobre este tipo 
de achados, nomeadamente ao nível da gestão e 
organização dos cuidados de enfermagem.

O trabalho: Implementação do Algoritmo Risco 
de Suicídio: Avaliação, Monitorização e Interven-
ções de Enfermagem no Serviço de Psiquiatria A 
do CHUC está intimamente associado a um pro-
jeto de melhoria contínua da qualidade dos cui-
dados de enfermagem pela elevada prevalência 
de comportamentos suicidários das doentes in-
ternadas neste serviço. O enfermeiro Filipe Ba-
tista, Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
de Saúde Mental e Psiquiatria é autor e dinami-
zador deste projeto que surge de um problema 
identificado na prática clínica. O desenvolvimen-
to do trabalho decorreu em várias etapas, com 
a incorporação de um instrumento de colheita 
de dados para a monitorização sistemática do 
risco de suicídio em momentos pré-estabeleci-
dos e a implementação de intervenções de en-
fermagem durante o internamento e plano de 
follow-up após alta, com envolvimento e treino 
de todos os elementos da equipa. Os achados 
até aqui encontrados evidenciam que, com a 
implementação da avaliação deste algoritmo, o 
risco de suicídio diminuiu significativamente ao 
longo do internamento, tendo-se mantido baixo 
e relativamente estável cerca de um mês após 
a alta hospitalar. O fenómeno do suicídio ou da 
ideação suicida é um fenómeno muito frequen-
te na sociedade atual, levando os presentes a 
refletir se noutros contextos de internamento 
hospitalar este não será também um foco de 
atenção de relevo.

TEXTO: NiE

Findas apresentações das Comunicações Li-
vres/Pósteres e Workshops foi efetuado uma 
súmula do evento e foram encerrados os tra-
balhos. 

A 2ª Mostra de Cuidados de enfermagem pe-
diátrica só foi possível devido a uma entrega 
dos enfermeiros envolvidos na organização 
que dinamizaram stands/bancas/tendas de 
cuidados, destacando a participação de todos 
os serviços do HP, do serviço de pediatria de 
Viseu e também devido à participação de en-
fermeiros de outras áreas de atuação em en-
fermagem pediátrica como as UCCs de Miran-
da do Corvo e Poiares que enriqueceram esta 
mostra com cuidados de enfermagem pediá-

tricos centrados na comunidade, de vigilância, 
promoção da saúde e prevenção da doença.
O balanço que podemos fazer deste 2º PedCa-
re Summit/ 1.º PedCare Ibérico – 2ª Mostra de 
Cuidados de Enfermagem Pediátrica é extre-
mamente positivo, na medida em que se re-
fletiu enfermagem em pediatria, dos cuidados 
atuais e perspetivando-se também o futuro.
 
Estamos já a pensar na terceira edição do Ped-
Care Summit que irá decorrer em Junho 2024 e 
a APADEP irá em breve relançar o 2º Concurso/ 
Prémio de Investigação e de Boas Práticas em 
Cuidados de Enfermagem Pediátricos.

TEXTO e IMAGENS: dEPARtAmENto dE ENfERmAGEm do  
HosPitAl PEdiátRiCo dE CoimbRA 
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A 31 de março comemora-se o Dia Nacional 
do Doente com Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Este dia foi instituído no ano de 2003, 
com o objetivo de chamar a atenção da po-
pulação em geral para a realidade da doença 
em Portugal e para sensibilizar a Sociedade 
para as medidas que se podem e devem to-
mar para evitar esta doença e para os sinais 
de alerta.

O AVC resulta da lesão das células cerebrais, 
que morrem ou deixam de funcionar nor-
malmente, pela ausência de oxigénio e de 
nutrientes na sequência de um bloqueio do 
fluxo de sangue (AVC isquémico) ou porque 
são inundadas pelo sangue a partir de uma 
artéria que se rompe (AVC hemorrágico).

O AVC é a principal causa de morte em Por-
tugal. Por ano, no mundo, 15 milhões sofrem 
um AVC e, desses, seis milhões não sobrevi-
vem.  De acordo com a Sociedade Portuguesa 
do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), Portu-
gal é, na Europa Ocidental, o país com a mais 
elevada taxa de mortalidade, sobretudo na 
população com menos de 65 anos.

Sinais de alerta
Ao contrário de outras doenças o AVC tem 
uma apresentação aguda. As formas de apre-
sentação podem ser múltiplas, mas são na 
maior parte das circunstâncias súbitas. Tudo 
está bem e, de repente, tudo se modifica.
Os sinais de alerta são relativamente simples 
e conhecidos por FAST que significa face, arm, 
spech and time, ou seja:
 * desvio da face (boca ao lado),
 * falta de força num braço e/ou numa 
perna, 
 * alteração da fala, 
 * tempo.
Outros sintomas súbitos menos frequentes a 
ter em atenção são:
 * Dormência ou fraqueza da face, bra-
ço ou perna, especialmente se unilateral;
 * Confusão súbita, dificuldade em fa-
lar ou entender conversas;
 * Alterações da visão em um ou nos 
dois olhos;
 * Dificuldade a andar, tontura ou per-
da de equilíbrio ou coordenação;
 * Dor de cabeça intensa, sem causa 
conhecida

Nesta emergência é fundamental entender que 
“tempo é cérebro”, já que o tecido cerebral é ex-
tremamente sensível à falta de fluxo sanguíneo 
e que por cada minuto que passa há um elevado 
número de células nervosas que são destruídas.

O que fazer 
Ligar imediatamente para o 112, que ativa a Via 
Verde do AVC de emergência hospitalar. Porque 
é uma situação em que cada minuto conta. 

As primeiras horas constituem uma janela tem-
poral fundamental para o sucesso dos trata-
mentos que dependem da etiologia, dos défices 
apresentados, comorbilidades prévias e tempo 
desde o início dos sintomas.

Comemorações
O Serviço de Neurologia/Unidade de AVC do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) assinalou esta data com uma caminhada 
comemorativa, iniciativa que vai já na 7.ª edição, 
a qual teve lugar no dia 2 de abril. A caminhada 
foi aberta à população em geral, com partida da 
portaria principal dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, pelas 09h15, tendo tido um total de 
30 participantes.

A mensagem para este dia deverá ser a preven-
ção de fatores de risco, de uma forma precoce e 
o reconhecimento de sinais de alarme, com uma 
resposta rápida e eficaz.

TEXTO e FOTOS: mª Céu NuNEs
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O Centro de Congressos recebeu nos dias 19 
e 20 de maio o 1º Congresso de Enfermagem 
em Urgência e Emergência do CHUC.
Foram vividos momentos ímpares para a pro-
dução de conhecimento em Enfermagem, 
num evento acreditado pela Ordem dos En-
fermeiros, onde foi possível reunir mais de 
800 congressistas presencialmente e através 
da plataforma digital, sendo que esta permi-
tiu abrir portas a enfermeiros a nível interna-
cional.
O Congresso iniciou-se com a temática da se-
gurança do doente, foram abordados temas 
como a implementação das estratégias de 
controlo de infeção nos serviços de urgência 
e reforçou-se a necessidade de dar maior im-
portância às precauções básicas.
Na sessão solene de abertura, estiveram pre-
sentes os mais honrosos representantes da 
cidade, da ARS, da Ordem dos Enfermeiros, 
do CHUC e da ESENFC.
Foram homenageados os enfermeiros do 
Serviço de Urgência do CHUC, de toda a insti-
tuição e do país, pela resiliência demonstrada 
em tempos de pandemia.
A primeira conferência abordou o tema A 
Saúde dos Serviços de Urgência: Passado, 
Presente, Que Futuro? Verificou-se a neces-
sidade de promover uma visão integrada de 
resposta às necessidades dos serviços de ur-
gência. Aos meios de ativação pré-hospitalar 
deve ser-lhes apresentada uma maior diver-

sidade de oferta de encaminhamentos para 
ser possível colocar o doente na estrutura de 
saúde adequada às suas carências.
A Verde Reanimação: Dador de Coração Pa-
rado, do Pré-Hospitalar ao SU, abriu a dis-
cussão no período da tarde. As conclusões 
foram consensuais, a ECMO-VA na PCR tem 
vindo a mostrar-se como uma boa técnica na 
PCR refratária face às manobras de reanima-
ção convencionais, tornando-se fundamental 
a articulação dos serviços de emergência in-
tra e extra-hospitalar e as equipas de ECMO 
para dar vida à via verde reanimação.
A 2ª mesa redonda trouxe um tema que, à 
partida, poderia não ser evidente, o Doente 
Crítico ou Paliativo na Urgência: Quando 
Ainda Há Tanto Para Fazer. Evidenciou-se 
como um problema atual, e onde estão a ser 
dados os primeiros passos em abordagens 
tão ambiciosas como a via verde paliativa.
O 2º dia começou com o tema da Inovação 
em Vias Verdes. Abordou-se o Trauma, AVC, 
Comportamento Suicidário, EAM, Sépsis. Fi-
cou bem patente nos diferentes painéis como 
uma estratégia organizada pode melhorar a 
abordagem, encaminhamento e tratamento 
de doentes graves nas fases pré, intra e inter-
-hospitalar nestas diferentes áreas. 
Na mesa dedicada à Inteligência Artificial 
Como Suporte à Tomada de Decisão, salien-
tou-se que apesar de a inteligência artificial 
ainda estar a dar os primeiros passos em 

Portugal, ela promete tornar-se uma ferramenta 
essencial na ajuda à tomada de decisão, na dimi-
nuição do erro e na prevenção de doenças. 
Os palestrantes da mesa Sobrevivemos...E Ago-
ra? Pandemias, Catástrofes e Ambientes Hostis 
levaram-nos a vivenciar cada uma das situações 
de pandemia, catástrofe e acidente multivítimas 
em que estiveram envolvidos e culminaram as 
apresentações e a discussão que se seguiu com 
reflexões sobre as emoções sentidas e as apren-
dizagens adquiridas.
No final, a organização presenteou os congres-
sistas com uma palestra de coaching em urgên-
cia com a Dra Paula Rocha da Keep Corporate 
que apresentou estratégias de Team coaching, 
de treino mental e dicas para o desenvolvimento 
da inteligência emocional.
Paralelamente ao programa principal, decorreu 
o programa de comunicações livres.
Foram realizados 7 cursos pré-congresso e 
workshops, entre eles, Transporte do Doente 
Crítico, International Trauma Life Support, Ele-
trocardiografia, ECMO, SAV, Ventilação Não In-
vasiva e Via Aérea para Enfermeiros, tendo sido 
formados mais de 90 enfermeiros.
No final, o sentimento dos presentes era o de 
que tinha sido um congresso muito enriquece-
dor, onde se promoveu a partilha de conheci-

mento, mas também um encontro entre pares 
numa dimensão de que só há memória nos tem-
pos pré - pandémicos. 
O congresso que foi transmitido em plataforma 
digital está agora acessível através do QR CODE 
abaixo disponibilizado.

De salientar que, de 20 de maio até dia 1 de junho 
já houveram mais de 2300 acessos à visualiza-
ção diferida do evento. A comissão organizado-
ra continua a receber feedbacks extremamente 
positivos, o que muito a honra e a satisfaz, pelo 
facto de haver um assumido reconhecimento de 
que este evento elevou o nome do Serviço de 
Urgência CHUC e da própria Enfermagem.
Podem ainda rever o evento em http://vimeo.
com/user/1973959/folder/10679036

TEXTO e IMAGENS: tâNiA mENdEs
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O dia mundial para a segurança e saúde no 
trabalho foi assinalado no CHUC, no dia 28 de 
abril, com a realização de um ciclo de confe-
rências centradas no bem-estar laboral e na 
identificação de riscos no local de trabalho. 
Esta atividade foi dinamizada pelo grupo ins-
titucional Práticas Seguras para a Mobilização 
de Doentes e Cargas - Prevenção de Lesões 
Musculo Esqueléticas Relacionadas com o 
Trabalho (LMERT) e teve como objetivos: 
alertar para a prevenção de acidentes de tra-
balho nos CHUC, nomeadamente as LMERT, 
identificar medidas e condições para garantir 
bem-estar laboral, conhecer o contributo da 
Ergonomia para a eliminação de fatores de 
risco associados à pessoa, à atividade e ao 
ambiente.

A mobilização de doentes tem sido considera-
da como um dos maiores fatores de risco de 
LMERT nos profissionais de saúde.  Os enfer-
meiros e assistentes operacionais das áreas 
clínicas apresentam um elevado risco de as 
desenvolver, sendo que estas podem ser mi-
nimizadas com a implantação de programas 
de prevenção, vigilância e de intervenção.

A iniciativa contou com a presença do pre-
sidente do Conselho de Administração do 
CHUC, Dr Carlos Santos, da Enfª Diretora, 
Enfª Áurea Andrade e da Enfª Adjunta, Emília 
Torres, do Diretor Clínico, Dr Nuno Deveza e 
dos Vogais Executivos, Drª Célia Cravo e o Dr 
Pedro Simões, bem como da Profª Maria Céu 
Carrageta, em representação da Presidente 
da ESEnfC.

Na Sessão de Abertura, salienta-se o envolvi-
mento do CA com a visão de que é essencial 
ter profissionais saudáveis, envolvidos, com 
baixo absentismo e com satisfação no traba-
lho.

A primeira conferência foi proferida pelo 
Prof. Doutor Manual Carvalho da Silva, coor-
denador da CoLABOR (Associação Laborató-
rio Colaborativo para o Trabalho, Emprego e 
Proteção Social), que abordou a centralidade 
do trabalho como elemento essencial e fonte 
de dignidade para a sociedade, deixando-nos 
varias ideias para reflexão: O trabalho tem 
cargas de penosidade; A formação no local 
de trabalho é fundamental na prevenção de 
LMERT; Os baixos salários secundarizam a 

segurança e a saúde do trabalhador; A vida não 
pode valer menos no trabalho que fora dele.

A Dra. Isabel Antunes, Diretora do Serviço de 
Saúde Ocupacional do CHUC, fez a segunda con-
ferência, tendo abordado dados relativos aos 
acidentes de trabalho no CHUC.

Dr. Pedro Costa, Diretor da Autoridade para as 
Condições do Trabalho - Centro Local do Mon-
dego, assumiu a terceira conferência, abordan-
do diferentes programas europeus e nacionais 
relacionados com a segurança no trabaho, bem 
como o mapeamento do corpo e dos perigos na 
prevenção de lesões musculoesqueléticas.

Prof. Doutor Carlos Fontes Ribeiro, Prof. da 
FMUC, cientista de referência na área da Ergo-
nomia no trabalho, brindou-nos com uma confe-
rência centrada nas questões ergonómicas dos 
locais de trabalho, abordando aspetos como 
posturas, iluminação, ventilação, ruído, entre 
outros.

Enfermeiro Jacinto Oliveira, Gestor de Risco Clí-
nico e não Clínico dos CHUC, fez a conferência 
final focando o bem-estar no local de trabalho, 
ilustrando com exemplos da realidade do uni-
verso CHUC.

Enfermeira Emília Torres, Enfermeira gesto-
ra com funções de Direção, responsável pelo 
acompanhamento do projeto do Grupo institu-
cional organizador do evento, encerrou o ciclo 
de conferencias com um resumo dos principais 
tópicos abordados pelos conferencistas, nomea-
damente, realçando a importância desta temá-
tica e dando enfase ao trabalho desenvolvido 
pelo grupo.

As LMERT são consideradas uma das principais 
causas de absentismo e incapacidade laboral, 
pelo que é necessário desenvolver uma cultura 
institucional que previna a sua ocorrência.

Este ciclo de conferências faz parte integrante 
da sequência de ações de formação a realizar 
durante este ano.  Pretende dotar os enfermei-
ros ELOS de cada serviço, de conhecimentos e 
competências para identificar os riscos e aplicar 
corretamente as metodologias de prevenção de 
LMERT, bem como, liderar a equipa no desen-
volvimento de uma abordagem ergonómica, de 
estratégias de bem-estar laboral e saúde no tra-
balho.

TEXTO: vítoR PEREiRA e mARisA GoNçAlvEs 
FOTOS: GRuPo PRátiCAs sEGuRAs PARA A mobilizAção dE doENtEs
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No decorrer do segundo trimestre do ano 
2022, o grupo institucional NursingSHARE pro-
moveu dois momentos de partilha:

  Cuidados de Enfermagem do Pré ao Pós 
natal: uma visão integrativa

No evento realizado a 25 de maio de 2022, a 
professora Teresa Silva começou por apre-
sentar o Acompanhamento Haptonómico pré 
e pós-natal, enquanto parte integrante do 
Projeto Terna Aventura, um projeto de exten-
são à comunidade da Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra. A ciência da afetivida-
de está na base da haptonomia, que assume 
um lugar diferenciador no acompanhamento 
da relação afetiva entre o pai, a mãe e seu fi-
lho/a, durante a gravidez e após nascimento. 
O projeto Espaços humanizados, partos har-
monizados foi apresentado pela enfermeira 
Bárbara Sousa, especialista em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica (ESMO), sus-
tentando a sua apresentação na importância 
da criação de ambientes tranquilos e seguros 
para uma experiência de parto positiva, cen-
trado nas necessidades da mulher, e capaz de 
satisfazer e superar as suas expectativas pes-
soais e socioculturais. 

O enfermeiro Carlos Carraco, também espe-
cialista ESMO, abordou o tema de Trabalho 
de parto em meio aquático para um parto 
mais natural. O vídeo apresentado com tes-
temunhos de casais sobre a preparação do 
trabalho de parto em meio aquático resultou 
num ótimo contributo para a compreensão 
dos benefícios desejáveis com este projeto.

 A enfermeira gestora Paula Rajão e a enfer-
meira especialista ESMO Sandra Lopes parti-

lharam a experiência de Pai Presente 24h no 
Hospital Pedro Hispano (HPH). Referenciaram 
os vários ganhos de saúde com essa presen-
ça contínua do pai/pessoa significativa no in-
ternamento de obstetrícia, nomeadamente o 
maior envolvimento e capacitação parental, 
o apoio à amamentação e sentimentos de 
maior confiança e autoeficácia, tal como é 
preconizado pela DGS. 

O enfermeiro José Portugal, especialista 
ESMO, veio abrilhantar o encerramento deste 
evento com os seus comentários, consolida-
damente assentes nos padrões reguladores 
do exercício da profissão. 

  A Pessoa em situação crítica e periope-
ratória - contributo diferenciado da Enfer-
magem  

Na sessão de partilha de 22 de junho de 2022, 
a Enf.ª Diana Gaspar deu início aos trabalhos 
com a temática, Pessoa em situação peri-ope-
ratória: circuito da pessoa em cirurgia ambu-
latória com uma abordagem global ao acom-
panhamento efetuado na UCA, descrevendo 
o circuito da pessoa cuidada e família, salien-
tando a importância da capacitação prévia à 
intervenção e a existência de follow-up conti-
nuado e do desafio da documentação de En-
fermagem.

A Implementação do programa ERAS® na 
cirurgia colorretal foi seguidamente aborda-
da pela Enf.ª Rita Loureiro que orientou os 
participantes numa reflexão sobre dogmas 
instituídos, falta de articulação entre unida-
des que cuidam na mesma pessoa, e a difi-
culdade de colocar o cidadão no centro, que 
potenciaram a procura de uma melhoria da 

resposta de cuidados. Apresentou, então, o pro-
grama ERAS® cuja implementação implicou o 
envolvimento de uma equipa multiprofissional e 
cujos resultados globais em saúde vão desde a 
redução da mediana de dias de internamento, 
da taxa de readmissão e de complicações. Par-
ticularizou o papel de e para a Enfermagem do 
programa ERAS®, com a construção de consulta 
de enfermagem, integração de áreas de especia-
lidade como a reabilitação.

A equipa intra-hospitalar de emergência interna 
foi apresentada pelo Enfº Rui Ferreira, a funcio-
nar desde 3 de janeiro de 2022, já com 165 ativa-
ções, predominantemente de alterações da via 
aérea. Foram inumeradas a estrutura, algorit-
mos de ativação, papel do enfermeiro da equipa 
e dos contextos de ativação. Percebeu-se que há 

desafios para o futuro mas já uma melhoria na 
resposta à pessoa em situação critica.

O Enf.º Marco Gonçalves e a Enf.ª Andrea Figuei-
redo, comentadores convidados, analisaram 
com elevado rigor e aprofundada reflexão as 
áreas de intervenção perioperatória e à pessoa 
em situação crítica em pré-hospitalar.

TEXTO e FOTO: NuRsiNG sHARE



O Programa Mais Contigo constitui-se como 
um projeto de investigação do tipo quasi-ex-
perimental com grupo de controlo, longitudi-
nal, baseado numa intervenção multinível em 
rede, no âmbito da promoção da saúde men-
tal e da prevenção de comportamentos da 
suicidários, em contexto escolar. Tem como 
principais objetivos gerais: promover a saú-
de mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo 
e secundário; prevenir comportamentos sui-
cidários; combater o estigma em saúde men-
tal; criar uma rede de atendimento de saúde 
mental e como objetivos específicos: promo-
ver habilidades sociais; promover o autocon-
ceito; promover a capacidade de resolução 
de problemas; promover a assertividade na 
comunicação; melhorar a expressão e gestão 
de emoções; detetar precocemente situações 
distúrbio mental; fortalecer redes de apoio 
nos serviços de saúde.

1 – Como Surgiu este Programa? Ou seja, 
quais as motivações, o processo e o contex-
to que vos levou a avançar para este tema?

O Mais Contigo começou a ser desenhado em 
2009, em contexto académico, quando três 
Enfermeiros do CHUC (Enfº Jorge Façanha, 
Enfª Maria Pedro Erse e Enfª Rosa Simões) se 
encontravam a realizar o Curso de Pós-Licen-
ciatura em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica, no ensino clínico de Enfermagem 
de Saúde Mental e Psiquiátrica Comunitária. 
A motivação para investir nesta área pren-
deu-se com a tomada de consciência do fe-
nómeno suicídio e seu impacto na população 
adolescente, acrescido pelas evidências que 
apontavam para a eficácia de intervenções 
preventivas, ainda escassas no nosso país.

Por esta escassez de investimento na área e 
também pelo estigma associado ao fenóme-
no e à saúde mental e psiquiatria não foi um 
projeto inicialmente fácil de defender. Con-

tudo, a nossa motivação e entusiasmo pelo 
tema, aliado à possibilidade de prevenção de 
comportamentos suicidários pela intervenção 
nas variáveis autoconceito, capacidade de re-
solução de problemas e bem-estar, permitiu-
-nos defender e implementar o projeto. A sua 
implementação, os resultados obtidos e a sua 
discussão e divulgação foram elementos cha-
ve na defesa da necessidade de continuidade 
e crescimento do projeto. Assim, desde 2009, 
o projeto Mais Contigo sempre foi crescendo 
e aumentando a sua maturidade e responsa-
bilidade, com incremento em maior número 
de regiões do país e além-fronteiras, com au-
mento de colaboradores e abrangendo mais 
adolescentes, pais e encarregados de educa-
ção, docentes e não docentes, e naturalmen-
te, mais profissionais de saúde.

2 – Quais foram as metas ou objetivos tra-
çados inicialmente? Mantiveram esses obje-
tivos ao longo do desenvolvimento e imple-
mentação do Programa ou foram alterados? 
Se foram alterados ou alargados, como e 
porquê?

O projeto Mais Contigo mantém a sua matriz 
metodológica desde a sua génese, com o de-
sígnio fundamental de contribuir para a in-
vestigação, identificação e prevenção de com-
portamentos suicidários em adolescentes. 
Obviamente que os nossos objetivos iniciais 
passavam por construir um projeto inovador 
que demonstrasse eficácia na promoção da 
saúde mental e na prevenção de comporta-
mentos suicidários na população limitada ao 
Centro de Saúde em que nos encontrávamos 
em ensino clínico e a que tínhamos acesso.

Mediante os resultados iniciais obtidos e a 
possibilidade de estender o projeto ao nível 
da ARS Centro, promovemos inúmeras estra-
tégias de divulgação e de promoção de en-
volvimento de mais e mais profissionais de 
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ENTREVISTA - 
“PROGRAMA MAIS CONTIGO”

saúde numa ótica de alargamento do projeto ao 
maior número possível de adolescentes. 

As entidades proponentes, Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra e a Administra-
ção Regional de Saúde (ARS) do Centro, foram 
determinantes na criação de condições para o 
alargamento até aos dias de hoje. Em 2015, e 
considerando a ampla disseminação a nível na-
cional, com implementação nas várias ARS do 
país, e a robustez dos resultados obtidos, o Pro-
jeto Mais Contigo passa a denominar-se Progra-
ma Mais Contigo. Por esta altura houve neces-
sidade de aumentar em número os elementos 
da Equipa Coordenadora, passando de cinco 
para os atuais oito enfermeiros, que compõem 
uma equipa diversificada oriunda de diferentes 
contextos: cuidados da saúde primários e do 
Departamento de Saúde pública da ARS Centro, 
cuidados de saúde hospitalares (CHUC, EPE) e 
academia (ESEnfC.
 
O modelo de intervenção desenvolvido que in-
tegra 6 etapas: formação de profissionais de 
saúde; formação de agentes educativos e de 

porteiros sociais; sensibilização de pais e encar-
regados de educação; intervenção Mais Contigo 
dirigida aos adolescentes; avaliação da interven-
ção e análise de resultados e partilha e divulga-
ção de resultados.

3 – O início como foi? Quais as maiores dificul-
dades, desafios ou receios? 

Tal como foi referido, defender a pertinência e 
necessidade do Programa Mais Contigo foi des-
de o primeiro momento um grande desafio. O 
fenómeno do suicídio em Portugal atinge so-
bretudo os idosos, e por esse motivo quando 
decidimos incidir sobre esta temática, houve al-
guma influência para desenvolver um programa 
dirigido a este grupo da população. Contudo, e 
apesar da escassez de experiência preventivas 
dirigida a adolescentes, e cientes da problemáti-
ca dos atos suicidas e particularmente dos com-
portamentos autolesivos neste grupo, apostá-
mos num projeto inovador, que desse respostas 
às dificuldades sentidas e contribuísse de forma 
inequívoca para a promoção da saúde mental e 
prevenção de comportamento suicidários. 
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Foi um caminho que se foi trilhando, em estreita 
ligação com os profissionais de saúde dos cui-
dados de saúde primários e hospitalares, e co-
munidades educativas, desconstruindo o estig-
ma associado aos comportamentos suicidários 
e à saúde mental,  identificando e valorizando 
as dificuldades e sofrimento vivenciado pelos 
adolescentes e capacitando e aumentando a li-
teracia dos diferentes intervenientes, de forma a 
promover a identificação precoce e intervenção 
atempada dos adolescentes em risco e promo-
ver uma maior acessibilidade aos cuidados de 
saúde mental. 

A pandemia Covid 19 e as consequências negati-
vas identificados na saúde das pessoas, coloca-
ram a Saúde Mental na ordem do dia. Assistimos 
a debates constantes sobre a importância da 
saúde mental, a reflexões alargadas sobre as es-
tratégias promotoras de saúde Mental, sobre as 
assimetrias nacionais em termos de recursos de 
saúde mental disponíveis, e multiplicaram-se as 
iniciativas no âmbito da promoção e da preven-
ção em diferentes contextos e dirigidas a grupos 
distintos da população. 

Porém, o contexto há dez anos atrás era bem 
distinto. Quando o Mais Contigo surgiu, a saúde 

mental não era assumida como uma área de in-
tervenção prioritária, nem era constatada a avi-
dez e recetividade atuais a estas intervenções, e 
particularmente dirigidas aos adolescentes. 

A sua pertinência foi reforçada no quadro con-
cetual do Programa Nacional de Saúde Escolar 
(DGS, 2015), ainda em vigor, que integrou a pro-
moção da saúde, em particular da saúde men-
tal e das competências socio-emocionais, como 
pontos nucleares das intervenções da Saúde Es-
colar. Em consonância com esta posição, o Pro-
grama Mais Contigo sempre entendeu a escola 
como um contexto privilegiado para a imple-
mentação de ações e programas de promoção 
da saúde mental e de prevenção dos compor-
tamentos suicidários, envolvendo toda a comu-
nidade educativa. Este aspeto aliado ao apoio 
das entidades proponentes e da Direção Geral 
de Saúde, por via do Programa Nacional de Saú-
de Mental, permitiram um maior investimento 
na divulgação e na formação de profissionais de 
saúde, particularmente dos profissionais ligados 
à Saúde Escolar, e levar o Mais Contigo a vários 
milhares de adolescentes anualmente. No ano 
letivo 2021-2022, o Mais Contigo encontra-se 
implementado em 69 agrupamentos de escolas, 
envolvendo mais de 6 mil adolescentes. 
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4 – Com o desenvolvimento e evolução do Pro-
grama Mais Contigo, naturalmente que senti-
ram a necessidade de estabelecer parcerias. 
Podem partilhar como foi e com quem foram?

Tal como referido, o Mais Contigo é um progra-
ma de investigação longitudinal baseado num 
modelo de intervenção multinível, com uma 
abordagem ecológica. Este modelo visa o desen-
volvimento de sinergias entre estruturas da saú-
de, educação e comunitárias. As intervenções a 
nível local são dinamizadas por profissionais de 
saúde dos cuidados de saúde primários, e espe-
cificamente por profissionais da área da saúde 
escolar. As escolas são o contexto central da in-
tervenção, as parcerias com os cuidados de saú-
de hospitalares de referência, e especificamen-
te, na área da saúde mental constituem-se como 
parceiros de retaguarda. As autarquias e outras 
estruturas comunitárias desempenham o papel 
de parceiros de proximidade, essenciais para o 
desenvolvimento de iniciativas específicas nas 
regiões onde a intervenção decorre.

Ao longo da sua existência, para além das enti-
dades proponentes já identificadas, o Programa 
Mais Contigo tem aumentado as suas entidades 
parceiras, que configuram diferentes tipos de 
parceria:

Parcerias Institucionais - Direção Geral de Saú-
de através do Plano Nacional de Saúde Mental 
e Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE; Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve;

Parcerias de Saúde - Consulta de Prevenção do 
Suicídio e Serviço de Pedopsiquiatria do Cen-
tro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE; 
Núcleo de Estudos do Suicídio; Serviços de Psi-
quiatria do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Cen-
tro Hospitalar de Baixo Vouga, Centro Hospita-
lar Tondela Viseu e Unidade Local de Saúde da 
Guarda; Serviços de Pedopsiquiatria do Centro 
Hospitalar Lisboa Central, Centro Hospitalar Lei-
ria Pombal, Unidade Local de Saúde de Matosi-

nhos, Hospital da Senhora da Oliveira  e Hospital 
Beatriz Ângelo; Serviços de Pediatria do Hospital 
Distrital da Figueira da Foz.

Parcerias de Educação - Direção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares.

Parcerias Autárquicas - Câmara Municipal da 
Lourinhã, Oliveira do Bairro, Mangualde, Alvaiá-
zere, Mealhada, Estremoz, São Brás de Alportel, 
Guimarães, Lousã e Vouzela.

Parcerias internacionais - Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Brasil e Universidade Federal de Uberlândia, 
Brasil.

Muito recentemente foi estabelecida a parceria 
com a Associação de Unidades de Cuidados na 
Comunidade, confiantes nas sinergias que serão 
geradas para a expansão do Mais Contigo, mas 
principalmente, por fomentar a promoção da 
saúde mental e prevenção do suicídio no meio 
ecológico, de proximidade, das pessoas e comu-
nidades. 

5 – Como foi acolhido pelos parceiros e pela 
população?

A par da sua implementação no terreno e re-
conhecimento pelos seus pares, expresso quer 
pelo número crescente de profissionais de saú-
de envolvidos oriundos de diferentes ARS, Re-
gião Autónoma dos Açores e da Madeira, quer 
pelo crescimento gradual e sustentado do nú-
mero de alunos e agrupamentos de escolas, o 
Mais Contigo tem aumentado as suas parcerias 
com instituições de saúde e autarquias permi-
tindo um olhar ecológico, de proximidade, para 
a promoção da saúde mental e prevenção de 
comportamentos suicidários. Por outro lado, 
tem procurado divulgar os seus resultados junto 
da comunidade científica submetendo-se, tam-
bém assim, à avaliação externa em congressos 
nacionais e internacionais assim como revistas 
científicas de diferente impacto e públicos.
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6 – Qual o sentimento que têm em relação 
à evolução e desenvolvimento do projeto?

Quando analisamos o percurso desenvolvi-
do o sentimento de orgulho é um dos senti-
mentos, ao olhar para um trajeto de  mais e 
10 anos e verificar que o programa se man-
tém em desenvolvimento e numa trajetória 
de crescimento, com reconhecimento por 
entidades Internacionais como o ICN,  mas 
também o reconhecimento como uma Boa 
Prática no Plano Nacional de Prevenção do 
Suicídio em 2013 e  reiterado apoio e  finan-
ciamento por parte da DGS e do Programa 
Nacional de Saúde Mental para o seu desen-
volvimento e alargamento.

O sentimento de missão cumprida pelo pla-
neamento e desenvolvimento de um pro-
grama e uma metodologia que pode ser uti-
lizada pelos Profissionais de Saúde de Norte 
a Sul do País e Ilhas e com adaptação cultu-
ral ao contexto também a nível internacio-
nal nomeadamente em três zonas do Brasil. 

É poder ao longo dos anos levar mais longe 
a Marca Mais Contigo associada ao CHUC, 
ESEnfC e ARS Centro como uma excelente 
parceria.

7 – Os resultados obtidos foram de encon-
tro às vossas expectativas? Podemos saber 
quais são?

O Mais Contigo iniciou a recolha sistemáti-
ca de dados e respetiva análise no ano leti-
vo 2011-2012. Até ao ano letivo 2021/2022 
foram abrangidos pelo programa cerca de 
47500 alunos.

Em termos dos resultados obtidos ao longo 
dos anos têm variado, mas numa análise 
global, observam-se melhorias com dife-
renças significativas no grupo experimental 
comparativamente ao grupo de controlo, e 
entre a Fase 1 (antes da intervenção) e Fase 
2 (após intervenção) nas variáveis estuda-
das: autoconceito, bem-estar, capacidade 
de resolução de problemas e sintomatolo-
gia depressiva.

 
Somam-se aos resultados obtidos da inter-
venção com os alunos, o número crescente 
de agentes educativos (pessoal docente e 
não docente), pais e encarregados de edu-
cação, e elementos da comunidade sensibi-
lizados para esta problemática e, por essa 
via, com maior literacia em saúde mental 
o que favorece o reconhecimento do risco 
de suicídio e o aumento das competências 
para ajudar e encaminhar para os serviços 
de saúde. Contempla também o aumento 
de profissionais de saúde dos cuidados de 
saúde primários e hospitalares, com melho-
res competências de diagnóstico, de ava-
liação do risco de suicídio e de intervenção 
terapêutica. 

Outro indicador do trabalho desenvolvido 
é a produção científica. Para além das co-
municações apresentadas em congressos 
nacionais e internacionais e de inúmeros 
artigos publicados em revistas científicas, 
salientamos a publicação de: 
2014- Publicação do Manual + Contigo: pro-
moção de saúde mental e prevenção de 
comportamentos suicidários na comunida-
de educativa.
2019- Publicação do Manual Mais Contigo - 
Tela de Emoções vocacionado para as esco-
las de ensino artístico.
2021- Publicação do Manual Mais Contigo 
2021 - Promoção da saúde mental e preven-
ção de comportamentos suicidários na co-
munidade educativa e do Guia Mais Contigo 
para Educadores. 

A necessidade de diversificação da inter-
venção Mais Contigo exigiu a planeamento 
e definição de uma intervenção de pósven-
ção, que já foi desenvolvida em vários agru-
pamentos de escolas do país.  

A realização anual do Encontro Mais Conti-
go, (contamos já com 10 eventos!) no qual 
são apresentados os resultados obtidos e se 
partilham experiências e realidades locais. 
Em 2019 realizou-se o primeiro Encontro 
Regional Mais Contigo Algarve e em 2022 
o primeiro Encontro Regional Mais Contigo 
Lisboa. Aproveitamos para dirigir, a todos os 

interessados, o convite para participarem no XI 
Encontro Mais Contigo que se realizará no dia 28 
de Setembro de 2022 em Coimbra, com a parti-
cipação de peritos nacionais e internacionais na 
área da Saúde Mental e da Suicidologia.

A comemoração do Dia Mais Contigo, assinala-
do a 12 de Março, por todo o país, nas diversas 
escolas que integram o Mais Contigo, com a 
dinamização de atividades com o propósito da 
promoção da saúde mental. Todos os anos as 
nossas expectativas são superadas, a diversida-
de das atividades, a motivação e envolvimento 
de alunos, pais, pessoal docente e não docente, 
profissionais de saúde e forças vivas da comuni-
dade, acrescentam riqueza e significado ao Mais 
Contigo. 

Também como resultado e sinónimo do reco-
nhecimento da importância do programa, ini-
cia-se em 2017 a internacionalização do Mais 
Contigo no Brasil, com as devidas adaptações 
culturais.

Por fim, concretizámos em 2019, o Registo da 
marca Mais Contigo, junto do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial.

8 – E para o futuro? Qual o próximo passo?

O futuro é algo que vimos com muita Esperança. 
Continuaremos a trabalhar para demonstrar e 
sensibilizar os decisores a nível Local, Regional 
e Nacional para que o enfoque na Promoção da 
Saúde Mental e Prevenção do Suicídio seja uma 
realidade e uma verdadeira prioridade!

Este é o nosso contributo para que as futuras 
gerações de adolescentes desenvolvam capaci-
dades em áreas fundamentais da adolescência e 
futuramente adultos com melhores Indicadores 
de Saúde Mental. Também ao nível da comuni-
dade educativa e da formação dos Profissionais 
de Saúde dos Cuidados de Saúde Primários e 
Hospitalares. O interesse dos profissionais de 
saúde manifestado pela elevada participação 
nos Curso de Formação para Dinamizadores 
Mais Contigo faz-nos acreditar que iremos man-
ter a trajetória de crescimento e de consolida-
ção a nível nacional. Este ano, até ao momento, 
foram realizados 4 cursos (Coimbra, Guimarães, 
Lisboa e Ourém), estando já agendado um outro 
em Santarém, com a participação de 205 profis-
sionais de saúde.
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A Não Perder

- EvENto ComEmoRAtivo do diA iNtERNACioNAl dA litERACiA: 8 dE sEtEmbRo

- ENCoNtRo PARtilHAR iNvEstiGAção: 21 dE sEtEmbRo

- tERtúliA: iNvEstiGAção à RodA(dA): 27 dE sEtEmbRo

- sEssão NuRsiNG sHARE “PRojEtos dE mElHoRiA CoNtiNuA dA QuAlidAdE dE CuidAdos”: 28 dE sEtEm-
bRo

- sEssão NuRsiNG sHARE: 26 dE outubRo

Gostaríamos de elencar uma última estraté-
gia no sentido de os Enfermeiros continuarem 
a valorizar e apostar na inovação em saúde e 
em áreas da investigação. Para que também 
eles continuem a acreditar que é possível par-
tindo da motivação do Enfermeiro, alicerçado 
em percursos formativos, transformar uma 
ideia num projeto e evoluir para um Programa 
sólido com uma intervenção estruturada com 
avaliação de indicadores de Saúde Mental.

Nesta, como em outras áreas, acreditamos 
que o Enfermeiro continuará a fornecer ex-
celentes contributos, inerente às suas capaci-
dades técnico –científicas, para a verdadeira 
missão do SNS. 

Antes de terminar gostaríamos em nome da 
Equipa Coordenadora Mais Contigo dirigir um 
agradecimento às instituições proponentes: 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e 
Administração Regional de Saúde do Centro, 
IP que desde o início acarinharam esta ideia 

e nos apoiaram, ao Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra pelo apoio e recursos 
humanos disponibilizados e à Direção Geral 
de Saúde, através do Programa Nacional de 
Saúde Mental que, desde 2013, tem criado as 
condições para que o Mais Contigo continue e 
se desenvolva.

Não menos importante, um agradecimento 
a todos os profissionais de saúde que imple-
mentam os Mais Contigo e fazem o acom-
panhamento dos adolescentes, a todas as 
escolas que acolhem o Mais Contigo, a todos 
os agentes educativos, pais e encarregados 
de educação e adolescentes que abraçam o 
Mais Contigo e tem caminhado connosco pela 
promoção da saúde mental e prevenção dos 
comportamentos suicidários. Porque a saúde 
mental Importa!
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