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Quem prefacia tem um papel de apresentação da publicação, possuindo sempre uma responsabilidade no repto a fazer 

aos leitores.  

Desta forma, lanço o desafio a quem lê esta coletânea de resumos dos trabalhos apresentados em 2019 e 2020, nas ses-

sões do projeto do Nursing SHARE do  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, de se permitir projetar o pensamen-

to para além da prosa apresentada em cada um deles e reflita sobre as práticas, projetos e experiências lá evidenciadas, 

partilhadas e  descritas, no sentido de perceber os ganhos em saúde e o desenvolvimento da práxis, que também, na sua 

individualidade, podem potenciar o desenvolvimento dos seus contextos. 

O projeto institucional Nursing SHARE foca-se na partilha, junto da comunidade CHUC, dos percursos de cuidados rele-

vantes e diferenciadores em áreas de prestação de cuidados, enfatizando a consciência para a importância de melhorar o 

desempenho através da aplicação, dinamização e reutilização do conhecimento organizacional. A audácia dos responsá-

veis do projeto em alargar esta perspetiva a instituições/contextos externos, que se articulam/complementam à resposta 

de cuidados de saúde ao cidadão, foi determinante para o sucesso. 

Na análise do percurso efetuado nestes dois anos, emerge de forma contundente a importância e necessidade de estimu-

lar os enfermeiros a trazerem a público as suas experiências de prática clínica e de melhoria contínua dos cuidados, cons-

tituindo uma mais-valia para todos os intervenientes. 

Esta coletânea não é mais do que a confirmação de que o percurso da Enfermagem no CHUC, no que à translação do co-

nhecimento diz respeito, se sedimenta a cada ano e que este é um caminho ganho, nos diferentes contextos, focos da 

prática e inovação apresentados.  

Nesta edição são divulgados 19 trabalhos, apresentados e discutidos em 6 sessões, onde podemos encontrar respostas de 

cuidados diversificadas, centradas nas necessidades reais, potenciais em cuidados de Enfermagem e na vivência de transi-

ções saudáveis das pessoas que cuidamos no CHUC. 

À Enfermeira Diretora cabe a grande responsabilidade de potenciar, promover e assegurar a continuidade deste caminho 

e agradecer a todas e a todos os que têm contribuído, com o seu empenho, motivação e conhecimento, para a concreti-

zação das sessões do Nursing Share. 

 

Bem-haja a todos e a todas. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto Nursing SHARE surgiu da necessidade de adotar medidas para a promoção de encontros de divulgação e 

partilha de experiências de boa prática e inovação, tendo como finalidade a melhoria da qualidade dos cuidados de enfer-

magem  que é considerada uma área prioritária do Plano Estratégico (2017-2020) da Direção de Enfermagem do CHUC. 

Assim, este grupo de trabalho assumiu a responsabilidade de criar momentos de partilha de saberes (S), de habilida-

des (H) e gerar um ciclo de ação (A) que esperamos serem promotores de reconstrução (R) de práticas, numa perspetiva 

favorecedora da disseminação e evolução (E) do conhecimento científico em Enfermagem no CHUC. 

Este livro, na forma de coletânea, pretende apresentar os projetos divulgados nas sessões organizadas pelo Grupo 

Nursing SHARE, partilhando novamente as práticas desenvolvidas nos contextos clínicos do Centro Hospitalar e Universi-

tário de Coimbra e noutros contextos que possam ser motivadores para os cuidados prestados. 

Esta publicação apresenta-se como o ponto maior de reflexão do quotidiano de Enfermagem proporcionado pelos 

momentos de partilha decorrentes de 2019 a 2020. No ano de 2019, a linha condutora do projeto foi a prestação de cui-

dados ao longo do ciclo vital no contexto institucional e, em 2020 , foi a estrutura orgânico-funcional do CHUC, numa 

perspetiva de proximidade com os diferentes polos que constituem o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e 

também de articulação da estrutura com as redes.   

O contexto da pandemia de Covid-19 fez emergir novas prioridades, ficando o grupo institucional Nursing SHARE 

com o seu desígnio adiado, mas mantendo-se atento ao papel dos enfermeiros na organização. 

Os Enfermeiros são elos fundamentais da qualidade e segurança dos cuidados de saúde e elementos ativos na pro-

moção e garantia de boas práticas em saúde. É primordial um processo de consciencialização para a necessidade de man-

ter e investir em intervenções contíguas e audazes, capazes de responder aos desafios que continuam a surgir no nosso 

dia a dia, a todos os níveis de atuação, salientando a partilha de experiências bem-sucedidas, que deverão continuar a ser 

apropriadas e disseminadas em momentos “Nursing SHARE”. 
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Serviço de Consulta Externa Psiquiatria A do CHUC 
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Comentadores:  
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A Experiência da Unidade Vascular Pulmonar no Empowerment do Doente com Hipertensão Pulmonar 
Rui Silva; Esmeralda Carvalho; Maritza Ribeiro; Sandra Mendes  
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Comentadores: 
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Comentadores: 
Ananda Fernandes 
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Unidade de Cirurgia Ambulatória do Hospital Geral do CHUC  
 
Satisfação Profissional: Diagnóstico da Equipa de Ortopedia D 
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Comentadores: 
Berta Augusto 
Vítor Parola 
  

 
 
Sessão 2—ENFERMAGEM EM TEMPOS COVID: FACTOS E DESAFIOS 
 

Follow-up a Enfermeiros e Assistentes Operacionais do CHUC durante a Pandemia 
Goreti Almeida; Elisabete Santos  
Direção de Enfermagem do CHUC 
 
A Expressão da Documentação nos Doentes com COVID-19 
Carlos Fernandes  
Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem do CHUC 
 
Cuidados, Dificuldades e Estratégias no Internamento do Doente com Covid-19 
Ana Cláudia Leão; Ana Isabel Ribeiro  
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Gestão e Manutenção de Visitas dos Doentes Internados 
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Comentadores 
Celínia Antunes 
Susete Coelho 
Alexandre Lourenço 
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Sessão 1- FASE DO CICLO VITAL: IDOSO 

 

Data: 24 de abril 2019, 15h - 17h 

Local: Anfiteatro 2, polo HUC 

 

Considerado como um processo dinâmico e progressivo, o envelhecimento envolve um conjunto de alterações morfo-

lógicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da capacidade de adaptação de um indivíduo ao 

meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos. 

Desta forma, os desafios para a sociedade atual e para os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, exi-

gem uma reavaliação do seu papel, um profundo investimento em conhecimentos específicos nesta área e um novo olhar 

para a pessoa idosa. 

 

Comentadores: 
 
Dr. Hélder Esperto 
Unidade Integrada Para o Desenvolvimento Saudável e Ativo, CHUC 
 
Enf.º Emanuel Alves 
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 
Serviço de Psiquiatria CHUC 
 
Apresentações: 
 
Intervenção Em Gerontopsiquiatria: Experiência Na Consulta De Enfermagem 
Enf.ª Lisa Nunes; Enf.ª Sandra Fernandes; Enf.ª Cármen Oliveira 
 
Prevenção De Quedas: Um Percurso De Mudança 
Enf.ª Júlia Pedro 
 
Contenção Terapêutica Da Pessoa Internada Em Neurocirurgia 
Enf.ª Cláudia Piedade; Enf.ª Ana Filipe; Enf.ª Paula Oliveira; Enf.ª Marta Marques; Enf.ª Tânia Morgado   
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INTERVENÇÃO EM GERONTOPSIQUIATRIA: EXPERIÊNCIA NA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

AUTORES 

Lisa Nunes, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica 

Sandra Fernandes, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica 

Cármen Oliveira, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica 

 

SERVIÇO 

Consulta Externa Psiquiatria A 

Enfermeira Gestora: Fernanda Pereira 

 

CONTEXTO 

A concetualização da organização de serviços em todo o mundo tem sido reconhecida, derivando de um modelo assente 

nas instituições, para avaliação e um seguimento das pessoas na comunidade, numa perspetiva sistémica e compreensiva 

dos problemas e das necessidades (Firmino e Cerejeira, 2016). Os ganhos em saúde só serão conseguidos se existir adequa-

ção entre as necessidades de saúde e os serviços. 

No âmbito da saúde mental, do Relatório de Avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, sobressaem como 

obstáculos a “falta de respostas para as pessoas com demência” e como área a priorizar o “desenvolvimento de respostas 

para a demência”. Considerando o aumento substancial da população com demências e perturbações neuro-cognitivas, justi-

fica-se cada vez mais a existência de equipas técnicas abrangentes, dedicadas e disponíveis para responder aos problemas 

destes utentes e suas famílias. É imperativa uma avaliação multidisciplinar e um seguimento contínuo de forma a proporcio-

nar uma resposta adaptada às necessidades. Por outro lado, como foi evidenciado no relatório da ERS (2015), “persistem 

dificuldades manifestas no acesso aos serviços em função da distância dos mesmos, o que acarreta que as pessoas não rece-

bam cuidados equivalentes para necessidades equivalentes em função da sua localização geográfica” (Relatório da Avaliação 

do Plano Nacional de Saúde Mental 207-2016 e propostas prioritárias para a extensão a 2020). Estes resultados sustentam a 

necessidade de uma resposta sistematizada que interligue os serviços hospitalares e os cuidadores na comunidade. 

A   Consulta de Enfermagem de Gerontopsiquiatria foi implementada, por um lado, pela constatação do aumento signifi-

cativo de consultas médicas de Gerontopsiquiatria “utilizadas” maioritariamente para renovação de prescrição terapêutica e, 

por outro lado, para fazer face à problemática da (des)continuidade de cuidados. No intervalo de tempo entre as consultas 

(aproximadamente 6 meses), eram frequentes idas a serviços de urgência e/ou internamentos. Assim, fazendo uso dos recur-

sos existentes, e rentabilizando as competências dos enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria do serviço pro-

curou-se responder às necessidades observadas e aumentar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes e família no 

ambulatório. 
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OBJETIVO 

Garantir a continuidade do cuidado aos utentes, familiares e cuidadores formais e informais acompanhados na Consulta de 

Gerontopsiquiatria. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

       Os princípios adotados assentam nas seguintes estratégias: 

- entrevista de avaliação de enfermagem; 

- entrevista de avaliação não presencial (subsequente) através da informação disponibilizada pelos familiares/

cuidadores, prévia à consulta programada; 

- articulação com Centros de Dia e Estruturas Residenciais para Idosos; 

- articulação com Cuidados Saúde Primários; 

- articulação com Equipas Saúde Mental Comunitária; 

- realização de intervenção psicoeducativa (presencial e/ou telefone); 

-  gestão de situações de crise (adesão e gestão do regime terapêutico; intervenções não farmacológicas na gestão de 

sintomas psicológicos e comportamentais); 

-  follow up com avaliação telefónica 2 vezes/ano; 

- avaliação da sobrecarga e apoio emocional aos cuidadores/familiares 

 

RESULTADOS 

Os resultados esperados são: 

- aumento da literacia do prestador de cuidados; 

- redução de situações de crise (idas a serviço de urgência; internamentos hospitalares); 

- otimização do potencial funcional e cognitivo do utente; 

- diminuição da perceção de sobrecarga dos cuidadores/familiares; 

- redução de custos hospitalares com transportes de utentes; 

 

São acompanhados 1065 utentes, a idade média é de 80,5 anos, 67% são mulheres, moram em casa com o apoio de cuida-

dores familiares (85%). No primeiro semestre de 2018, foram realizadas 35 consultas de enfermagem presenciais com utentes 

e familiares/cuidadores. O diagnóstico de enfermagem mais frequente é  “agitação”. 

 

IMPLICAÇÕES 

Os resultados obtidos sustentam a necessidade de continuar a disponibilizar esta resposta aos familiares e cuidadores. As 

intervenções de proximidade contribuem para a qualidade dos cuidados de enfermagem e favorecem a satisfação com os cui-

dados de saúde. 
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PREVENÇÃO DE QUEDAS: UM PERCURSO DE MUDANÇA 

 

AUTOR 

Júlia Pedro, Enfermeira 

 

SERVIÇO 

Neurologia B do CHUC 

Enfermeiro Gestor: Júlio Costa 

 

CONTEXTO 

Evitar as quedas é considerado hoje uma conduta de boas práticas, constituindo um dos indicadores de qualidade dos servi-

ços para idosos, na medida em que afeta não só de maneira desastrosa a vida do idoso e sua família, como também acarreta 

avultadas despesas para o Sistema Nacional de Saúde no tratamento das suas consequências.  

O Plano Nacional para a Segurança dos Doente 2015-2020 determina que até ao final de 2020 se previna a ocorrência de 

quedas, da seguinte forma: 

- que 95% das instituições prestadoras de cuidados de saúde implementem práticas para a prevenção e redução de ocor-

rência de quedas; 

-  que o nº de quedas nas instituições do SNS ou com ele convencionado, reduza 50% em cada ano face ao ano anterior. 

Neste contexto, e com vista à melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados no Serviço de Neurologia B, nos últi-

mos 9 anos, têm sido desenvolvidos esforços no sentido da prevenção de quedas nos idosos. 

 

OBJETIVOS 

- Prevenir a ocorrência de quedas nos idosos; 

- Promover a adoção de práticas sistemáticas de prevenção de quedas; 

- Promover a capacitação das pessoas internadas e cuidadores para prevenir quedas, no internamento e no domicílio. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

- Monitorização de indicadores; 

- Formação e elaboração de procedimentos internos; 

- Auditorias internas à documentação; 

- Aplicação/desenvolvimento de estratégias preventivas. 
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RESULTADOS 

- Diminuição progressiva da taxa de incidência de quedas; 

- Melhoria da taxa de efetividade na prevenção de complicações de quedas; 

- Otimização dos recursos existentes; 

- Diminuição do tempo de internamento. 

 

IMPLICAÇÕES 

A redução da taxa de incidência de quedas permite-nos inferir importantes ganhos em saúde, para as pessoas interna-

das no Serviço de Neurologia B, sendo fundamental o envolvimento de toda a equipa. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Direção Geral de Saúde. (2015). Plano Nacional para Segurança dos Doentes 2015-2020. Lisboa, Portugal: Direção Geral de 

Saúde. 

- Pereira S. Buksman S., Perracini M., Py L., Barreto K. & Leite V. (2001). Projeto Diretrizes: Quedas em Idosos. Disponível 

em https://www.bibliomed.com.br/diretrizes/pdf/quedas_idosos.pdf 

- Peres R., I.& Llorent, P. (1998). Geriatria. Guias práticos de enfermagem (1ª ed). Rio de Janeiro. McGraw-Hill.  

- Oliver D., Britton M., Seed P., Martin F. & Hopper A. (1997). Development and evaluation of evidence based risk asses-

sment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will: case-control and cohort studies. British Medical Journal, 315

(7115), 1049-1053. doi: 10.1136/bmj.315.7115.1049. 

- Pina, S. et al (2010). Quedas em meio hospitalar. Ordem dos Enfermeiros. N.º 36. 27-29. Disponível em http://repositório: 

proqualis.net/ fileserver.phep?fileid=1782 
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CONTENÇÃO TERAPÊUTICA DA PESSOA INTERNADA EM NEUROCIRURGIA 

 

AUTORES 

Cláudia Piedade,  Enfermeira Especialista e Mestre em Enfermagem Médico Cirúrgica  

Ana Filipe, Enfermeira Especialista e Mestre em Enfermagem Médico Cirúrgica  

Paula Oliveira, Enfermeira 

Marta Marques, Enfermeira 

Tânia Morgado, Enfermeira Especialista em Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica, Mestre em Bioética e Doutoranda 

em Enfermagem  

 

SERVIÇO 

Neurocirurgia A do CHUC 

Enfermeiro Gestor: Almiro Santos 

 

CONTEXTO 

O serviço de Neurocirurgia A acolhe doentes de ambos os géneros, de idades variadas, na sua maioria portadores de lesão 

craniana de origem traumática e/ou tumoral e, por isso, com maior risco de alteração do estado de consciência, risco de queda, 

agitação e/ou agressividade e com risco de remoção de dispositivos médicos. Desta forma, os enfermeiros têm necessidade de 

recorrer frequentemente a medidas de contenção terapêutica, com o intuito de promover e/ou manter a segurança do doente. 

Considerando o impacto que a contenção tem na liberdade, autodeterminação e dignidade do doente, os enfermeiros de-

vem evitar utilizar as medidas de contenção mecânica e considerá-la como último recurso, isto é, depois de implementadas 

medidas preventivas. No entanto, há situações em que não é possível garantir a segurança do doente e dos que o rodeiam sem 

o recurso a medidas mais restritivas. Em todas as circunstâncias, devem ponderar-se as implicações éticas associadas à aplica-

ção de medidas de contenção terapêutica e os riscos de lesão associados mais concretamente à contenção mecânica, tendo em 

conta que esta última, quando usada de forma inapropriada ou inadequada, é referida por vários autores como uma importan-

te causa de eventos adversos nas instituições de saúde (Hamers & Huizing, 2005; Mantovani et al, 2010). 

Em 2011, a Direção Geral da Saúde (DGS) emanou uma orientação intitulada de “Prevenção de comportamentos dos doen-

tes que põem em causa a sua segurança ou da sua envolvente”, onde foram definidos os diferentes tipos de contenção, as me-

didas preventivas, os princípios e os critérios para o recurso a medidas de contenção e os elementos a registar. 

Face à análise dos dados obtidos no diagnóstico situacional, à orientação da DGS (2011) e à inexistência de um guião de 

boas práticas considerou-se pertinente a implementação de um projeto de melhoria contínua designado “Contenção da pessoa 

internada”, à luz da evidência científica e do enquadramento ético-legal da profissão, indo ao encontro dos enunciados descri-
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OBJETIVOS 

- Elaborar um procedimento de boas práticas sobre a contenção da pessoa internada à luz do enquadramento ético-legal; 

- Implementar um procedimento que defina e determine normas de atuação, sobre a utilização de medidas de contenção; 

- Refletir sobre a importância do recurso a medidas preventivas/alternativas à contenção mecânica; 

- Melhorar a qualidade dos registos relacionados com a contenção; 

- Partilhar com os pares a experiência do projeto desenvolvido. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Este projeto foi desenvolvido segundo as orientações do Serviço de Formação do CHUC, EPE relativamente à metodologia 

de projeto e segundo as fases do ciclo da qualidade (Rodrigues, 2007; Pinto e Soares, 2009). Foi também aplicada a check list 

de Heather Palmer (Palmer et al, 1995; Rodrigues, 2007) enquanto instrumento de avaliação da qualidade no âmbito do pro-

tocolo entre a Direção de Enfermagem do CHUC, EPE e a Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros para o desen-

volvimento e a implementação do Programa “Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem”: 

- Foi aplicado um questionário aos enfermeiros do serviço de Neurocirurgia A e observados os doentes do mesmo servi-

ço, no que respeita a medidas de contenção mecânica, em contexto de tese de mestrado intitulada “Restrição física da mobi-

lidade no doente internado em neurocirurgia: que intervenção?” (2016);  

- Foi realizada uma análise do documento Orientação n.º 021 sobre a “Prevenção de comportamentos dos doentes que 

põem em causa a sua segurança ou da sua envolvente” da DGS (2011); 

- Elaborou-se um procedimento de aplicação de medidas de contenção terapêutica e respetivo fluxograma; 

- Foi criada uma base de dados para avaliar/monitorizar o cumprimento do procedimento/fluxograma; 

- Realizou-se 2 a 3 auditorias por ano, tendo sido analisados os resultados obtidos e posteriormente partilhados e refleti-

dos com a equipa de enfermagem em momentos formais; 

- O enfermeiro chefe reuniu com o diretor de serviço para validação e aprovação do fluxograma elaborado. 
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RESULTADOS  

 Os dados obtidos no diagnóstico situacional levaram a que fossem realizadas reuniões no seio do grupo de forma a definir 

o caminho a percorrer, concluindo-se que a perceção sobre o elevado número de doentes com medidas de contenção mecâni-

ca no serviço de Neurocirurgia A, era verdadeira e que por este motivo carecia de uma intervenção. Foi definida como a neces-

sidade de criar um procedimento de boas práticas sobre a aplicação de medidas de contenção terapêutica, tendo por base a 

orientação nº21 da DGS (2011), em que foram clarificados e adaptados os conceitos dos vários tipos de contenção 

(principalmente o de contenção física e mecânica), a necessidade de avaliação do estado do doente que determina a necessi-

dade de contenção/motivos; a adoção de medidas preventivas, de acordo com a condição do doente e o padrão de documen-

tação em enfermagem em vigor na instituição (orientações para a documentação relativa à contenção). 

O procedimento e, consequentemente o fluxograma foram sujeitos a várias alterações no decorrer do tempo, resultante 

da aplicação de medidas estruturais, de reflexões no seio da equipa e de novos dados que iam surgindo. Os resultados obtidos 

mostram que as principais razões que levam os enfermeiros em neurocirurgia a recorrer a medidas de contenção mecânica, 

estão relacionadas com a segurança do doente, sobretudo com o risco de queda, a confusão, a agitação, a remoção de disposi-

tivos médicos e a necessidade de cumprir repouso. 

Das áreas identificadas com necessidade de melhoria, nomeadamente ao nível da documentação de enfermagem e da 

formação, o grupo teve de desenvolver estratégias de procura da evidência científica atual para sustentar e clarificar concei-

tos. 

No que respeita à área do padrão de documentação, a colheita de dados no ano de 2015 permitiu ao grupo comparar os 

resultados e compreender que apesar de se ter realizado um procedimento de boas práticas e de se ter discutido o mesmo 

com a equipa de enfermagem, este contemplava muitos itens que nem sempre eram documentados no processo do doente, 

embora fossem implementados na prática, como por exemplo: informar o doente e a família/pessoa significativa da necessida-

de de medidas de contenção, a comunicação/tomada de conhecimento da implementação de medida pela equipa médica e o 

recurso a medidas alternativas. Face a estas dificuldades da equipa, associado ao elevado número de itens recomendados/

contemplados na orientação da DGS (2011) sobre esta temática, que na fase inicial constituíram motivos da não adesão da 

equipa de enfermagem, no cumprimento do procedimento “Contenção terapêutica: Princípios orientadores de boa prática”, 

foram realizadas alterações no procedimento, várias formações em serviço, assim como, reflexões oportunas sobre as práticas 

e sobre a documentação da tomada de decisão, sendo possível melhorar nesta área. Alguns exemplos da necessidade de sele-

cionar/adaptar ao serviço alguma da documentação/informação que a DGS (2011) recomenda na sua orientação, nomeada-

mente no que respeita a medidas preventivas no serviço de Neurocirurgia A e que são apresentados nos quadros 1 e 2.  
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Quadro nº 1 - Correspondência das medidas preventivas à contenção terapêutica com o padrão de documentação. 

 
 

Quadro nº 2 – Documentação de Enfermagem relacionada com a contenção terapêutica 

 
 

Verificou-se que ao longo destes três últimos anos, a média de idades dos doentes internados no serviço foi superior a 65 

anos e que não havia diferença no que respeita ao motivo de internamento (lesão craniana traumática vs tumoral). 

Observamos melhoria significativa relativamente aos dados da avaliação inicial que sustentavam a tomada de decisão para a 

aplicação de medidas de contenção - relacionados com o diagnóstico “Risco de queda” e, por vezes, também com o diagnóstico de 

“confusão” e/ou “agitação”; evidência de clarificação das medidas de contenção implementadas e localização das mesmas, con-

cretizada na utilização de especificação associada à intervenção: “Limitar a atividades físicas segundo procedimento”. No que res-

peita às observações realizadas, verificámos que os doentes se encontravam maioritariamente deitados no leito, e  

Medidas preventivas (DGS, 2011) Intervenções (PCE) 

Contenção verbal com sinceridade, calma e firmeza. 
- Gerir a comunicação; 

- Otimizar a comunicação. 

Modificação do contexto, procurando oferecer ao doente um ambiente calmo e seguro. - Gerir o ambiente físico. 

Recurso à inclusão ou exclusão de alguma pessoa significativa para o doente. 
- Facilitar o suporte familiar; 

- Facilitar o envolvimento da família. 

Elementos a registar (DGS, 2011) No Processo Clínico Eletrónico (PCE) 

Avaliação do estado da pessoa 
que determinou a necessidade/

motivo da contenção. 

  

- Avaliação inicial; 

- Vigilâncias associadas a diagnósticos já identificados anteriormente; 

- Excecionalmente em Notas de Enfermagem. 

Descrição das diferentes medi-
das de contenção terapêutica 

aplicadas à pessoa. 

- Intervenções associadas aos diagnósticos. 

Exemplo 1 – Contenção Ambiental: 

- No Diagnóstico “Agitação”, registar a intervenção “Gerir ambiente físico” e descrever a mudança de espaço físico 
realizada em nota associada. 

Exemplo 2 – Contenção física: 

- No Diagnóstico “Risco de Queda”, na intervenção “Supervisionar as atividades da pessoa” escrever “Por tentativa de 
levante, segurou-se o doente e bloquearam-se os seus movimentos impedindo-o de cair”. 

Exemplo 3 – Contenção Mecânica: 

- No Diagnóstico “Risco de Queda”, na intervenção “Limitar a atividade física segundo procedimento”, descrever de 
forma prescritiva na especificação associada à intervenção ou em nota associada: o tipo de contenção; o material utili-
zado e o local anatómico, por exemplo: “Contenção mecânica com imobilizadores nos membros superiores”. 

- Atitude terapêutica “Contenção física”: 

Exemplo: na intervenção “Limitar a atividade física segundo procedimento” escrever em nota associada: “A equipa de 
saúde segurou o doente e bloqueou os seus movimentos para impedir a remoção do cateter urinário”. 

- Excecionalmente em Notas de Enfermagem. 

Os profissionais envolvidos na 
tomada de decisão das medidas 

de contenção. 

- Na intervenção “Limitar a atividade física segundo procedimento” descrever na especificação, por exemplo, “Com 
validação do médico (nome)”; 

- Vigilâncias; 

- Excecionalmente em Notas de Enfermagem. 
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consequentemente a medida preventiva – “elevação das grades no leito” foi a mais utilizada pelos enfermeiros, pelo 

que podemos considerar que os enfermeiros cumprem o fluxograma. 

Um resultado menos favorável que se manteve constante diz respeito à prescrição da Atitude Terapêutica – 

“Contenção física”, pela equipa médica. Apesar desta equipa tomar conhecimento da implementação/continuidade da 

aplicação das medidas de contenção mecânica, designadamente aquando da visita médica ou transmitida pelo coordena-

dor de turno, a sua prescrição em cardex ainda continua a constituir uma lacuna. 

 

IMPLICAÇÕES 

Face às dificuldades sentidas na concretização dos objetivos do projeto no ano 2013 e 2014, o grupo de trabalho de-

senvolveu um esforço acrescido, definindo estratégias eficazes para ultrapassar essas dificuldades e concretizar as ativi-

dades planeadas. No entanto, em virtude das várias alterações no seio do grupo, foi necessário prolongar a implementa-

ção do projeto por mais dois anos. 

A elaboração do procedimento/fluxograma foi um processo moroso mas gratificante, por reconhecer-se que contri-

buiu para o desenvolvimento de práticas promotoras de cuidados de excelência, traduzidos em parte nos resultados ob-

tidos nas auditorias. 

Com este projeto, consideramos ter aumentado a segurança do doente, já que foi possível a aquisição de material 

mais adequado para a aplicação de medidas de contenção mecânica (faixas em vez de lençóis) e melhorias na estrutura 

do serviço (luzes de presença nos quartos, relógios de parede). 

Os profissionais de saúde necessitam constantemente de tomar decisões e para tal necessitam de informações atuali-

zadas, precisas e de fácil acesso, não só sobre a aplicação de medidas de contenção, mas também de medidas alternati-

vas eficazes. Assim, admitimos como aspetos essenciais, a educação das famílias e a formação dos profissionais de saúde 

no âmbito da segurança, para que se possa adequar as práticas e tomar as melhores decisões, de forma, a contribuir pa-

ra o bem-estar do doente e promover a sua saúde. 

Neste percurso realçamos a colaboração e envolvimento de toda a equipa, destacando os enfermeiros que ao longo 

da implementação do projeto fizeram parte do grupo de trabalho, bem como, dos enfermeiros gestores e dos enfermei-

ros responsáveis pela formação em serviço e pela gestão do risco. 
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Sessão 2- FASE DO CICLO VITAL: ADULTO 

 

 

Data: 19 de junho 2019, 15h - 17h 

Local: Anfiteatro 2, polo HUC – CHUC 

 

Os adultos, maioritariamente em fase ativa, física e laboral, constituindo família, reconstroem-se em diferentes dimen-

sões da vida, educam os seus filhos e têm projetos individuais e coletivos.  

Todas estas características de potencial individual trazem, em si, riscos de profundas transformações e transições, que 

ganham ainda maior impacto perante os processos de saúde /doença, e que desafiam os Enfermeiros na sua prática clínica 

diária, perante a necessidade de facilitação de transições saudáveis,  frequentemente através de processos de empowerment 

da pessoa e família, assim como respostas técnico-científicas de diferenciação crescente. 

  

Comentadores: 
 
Dr. Pedro Lopes 
Administrador Hospitalar do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Enf.º Victor Pereira 
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação do Serviço de Neurocirurgia A 
 
 
Apresentações: 
 
A Experiência Da Unidade Vascular Pulmonar No Empowerment Do Doente Com Hipertensão Pulmonar 
Enf.º Rui Silva; Enf.ª Esmeralda Carvalho, Enf.ª Maritza Ribeiro; Enf.ª Sandra Mendes 
 
Da Melhoria Contínua Na Facilitação Da Transição Da Pessoa Submetida A Transplante Hepático Do Modelo De Acom-
panhamento Em Uso À Gestão De Casos 
Enf.ª Dina Simões; Enf.ª Juliana Silva; Enf.ª Lídia Carvalho 
 
Terapia Compressiva Como Técnica Não Farmacológica Para Controlo Da Dor Em Utente Com Úlcera De Perna Sem Pa-
tologia Arterial Periférica Significativa 
Enf.ª Elsa Santos; Enf.ª Juliana Paciência; Enf.ª Celínia Antunes 
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A EXPERIÊNCIA DA UNIDADE VASCULAR PULMONAR NO EMPOWERMENT DO DOENTE COM HIPERTENSÃO PULMONAR 

 

 

AUTORES 

Rui Silva, Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestre em Gestão e Economia da Saúde 

Esmeralda Carvalho, Enfermeira  

Maritza Ribeiro, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação 

Sandra Mendes, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica  

 

SERVIÇO 

Unidade Vascular Pulmonar - Cardiologia A do CHUC 

Enfermeira Gestora: Lucinda Duarte 

 

CONTEXTO 

A Unidade Vascular Pulmonar é um dos 4 centros nacionais de referência no tratamento dos doentes portadores de Hiper-

tensão Pulmonar, integrando uma equipa diferenciada constituída por 3 médicos e 4 enfermeiros. Dada a natureza da doença e 

a complexidade do tratamento clínico, os cuidados de enfermagem revelam-se preponderantes em diferentes áreas de inter-

venção, designadamente, na avaliação clínica dos doentes, na adequação do regime terapêutico às suas reais necessidades e 

na educação para a saúde. A consulta de enfermagem realiza-se duas vezes por semana (2ª e 5ª Feira) na consulta externa do 

Serviço de Cardiologia do polo HUC do CHUC. 

Na tentativa de facilitar os processos de transição e a adaptação à situação de doença, de promover a independência dos 

doentes no autocuidado e a adesão e gestão do regime terapêutico, têm sido desenvolvidas algumas estratégias de capacita-

ção e Empowerment junto dos doentes seguidos na consulta de enfermagem. 

 

OBJETIVOS 

- Desenvolver e implementar estratégias de Empowerment na consulta de Enfermagem da Unidade Vascular Pulmonar;  

- Promover a adesão terapêutica, a autogestão da doença e a literacia em saúde dos doentes com hipertensão pulmonar. 
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ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

- Aquisição de competências técnico-científicas dirigidas à implementação de dinâmicas de intervenção promotoras da ade-

são terapêutica, capacitação e autogestão da doença por parte do indivíduo/família/comunidade; 

- Estabelecimento de estratégias e mecanismos de envolvimento e participação do doente no diagnóstico, conceção, desen-

volvimento e avaliação do plano terapêutico; 

-Identificação de convivente significativo e/ou prestador informal de cuidados; 

- Envolvimento do doente em processos de autorrepresentação e cooperação, tomada de decisão e autorresponsabilização 

pelo seu estado de saúde; 

- Desenvolvimento de sessões de ensino, instrução e treino dirigidas aos doentes e família; 

- Criação e fornecimento de suportes documentais sobre cuidados de autovigilância, administração terapêutica e estilos de 

vida; 

- Disponibilização de contacto telefónico e e-mail personalizado para esclarecimento de dúvidas, aconselhamento clínico e 

resolução de avarias técnicas; 

- Estabelecimento de parcerias com outras unidades hospitalares, unidades de cuidados de saúde primários e unidades de 

cuidados continuados;  

- Desenvolvimento de ações de formação aos profissionais de saúde de outros serviços clínicos; 

- Promoção da partilha de experiências entre doentes e articulação com a Associação de Doentes com Hipertensão Pulmo-

nar na divulgação de informação em saúde, apoio psicossocial e realização de encontros lúdico-educativos; 

- Avaliação da satisfação dos doentes com os cuidados de saúde prestados na consulta de enfermagem de hipertensão pul-

monar. 

 

RESULTADOS 

Os doentes seguidos na consulta de enfermagem apresentam maior participação em todo o processo de tomada de deci-

são, maior nível de informação sobre a sua doença e regime terapêutico, desenvolvimento mais sustentado da mestria e capa-

cidade técnica no manuseio dos equipamentos e dispositivos médicos, maior precocidade na deteção de sintomas de agrava-

mento clínico, melhor racionalização de recursos e redução dos níveis de ansiedade. 

 

IMPLICAÇÕES 

Os resultados percecionados contribuem para um menor número de recorrências ao serviço de urgência e de reinterna-

mentos hospitalares por descompensação clínica, maior autonomia na gestão da doença, melhoria da qualidade de vida e mai-

or satisfação com os cuidados de saúde prestados. 
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DA MELHORIA CONTÍNUA NA FACILITAÇÃO DA TRANSIÇÃO DA PESSOA SUBMETIDA A TRANSPLANTE HEPÁTICO DO 

MODELO DE ACOMPANHAMENTO EM USO À GESTÃO DE CASOS 

 

AUTORES 

Dina Simões, Enfermeira 

Juliana Silva, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Lídia Carvalho,  Enfermeira 

 

SERVIÇO 

Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de Adultos do CHUC 

Enf.ª Gestora: Cremilde Costa 

 

 

CONTEXTO 

O transplante hepático oferece à pessoa com doença hepática terminal uma oportunidade para uma maior sobrevivên-

cia e melhor qualidade de vida, no entanto, as pessoas submetidas a transplante hepático têm que aderir a um regime tera-

pêutico complexo e para toda a vida.  

O maior desafio para a pessoa após o transplante hepático, consiste na habilidade de incorporar requisitos de auto-

cuidado no âmbito da gestão do regime terapêutico. Assim, após o transplante, a pessoa é encorajada a reajustar a sua for-

ma de viver e gerir a sua saúde, no sentido do sucesso do transplante.  Este processo enquadra-se no domínio das transições 

da Teoria de Afaf Meleis, sendo o papel do enfermeiro fulcral na facilitação da transição após transplante.  Tem sido uma 

preocupação da equipa de enfermagem da Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de Adultos (UTHPA) a facilita-

ção deste processo, no entanto, este encontrava-se muito focalizado no âmbito dos ensinos e era influenciado pela sensibili-

dade individual de cada enfermeiro. Após análise desta realidade surgiu a necessidade de o sistematizar à luz dos referenci-

ais teóricos vigentes na instituição, uniformizar a informação a transmitir à pessoa transplantada hepática, incluir o presta-

dor de cuidados e produzir indicadores. 

Neste contexto, foi identificada, na UTHPA, esta área de melhoria que levou ao desenvolvimento de um Projeto de Me-

lhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (PMCQCE ) - “A transição na pessoa submetida a transplante 

hepático”. 

 

OBJETIVO 

- Melhorar a tomada de decisão clínica em enfermagem e obter ganhos em saúde no âmbito da gestão e adesão ao regi-

me terapêutico. 
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ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Para a elaboração deste projeto seguiram-se as etapas de Heather Palmer, estudando-se a dimensão técnico-científica. 

Os utilizadores incluídos na avaliação foram as pessoas transplantadas na UTHPA e prestador de cuidados, no período de ja-

neiro de 2016 a dezembro de 2017.  

As fontes de dados foram: a entrevista pré transplante ao doente, o processo clínico e a entrevista pós transplante ao 

doente ou prestador de cuidados. Definiram-se os critérios de avaliação explícitos-normativos e indicadores. A intervenção 

prevista contemplou medidas educacionais, estruturais e disciplinares. 

Para o tratamento de dados recorreu-se à análise documental dos registos produzidos pelos enfermeiros no processo 

clínico eletrónico com posterior tratamento dos mesmos. As entrevistas semiestruturadas foram tratadas com recurso à aná-

lise de conteúdo. 

 

RESULTADOS 

No período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 foram incluídas 102 pessoas transplanta-

das no projeto. No sentido de fazer uma avaliação prévia à implementação do projeto analisamos 50% dos processos relati-

vos aos doentes transplantados e com alta no primeiro semestre de 2016. Esta análise incidiu sobre os campos da avaliação 

inicial que permitem analisar a transição (interação de papéis, adaptação, comportamentos de adesão, processo familiar, 

hábitos de vida, fatores condicionantes da adesão, cognição e recursos da comunidade) e sobre a identificação dos diagnósti-

cos de enfermagem – “Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz” (GRTI) e “Papel de Prestador de Cuidados Não Adequa-

do” (PPCNA). O que permitiu fazer um diagnóstico de situação relativamente à tomada de decisão em enfermagem. 

No período de 17 de Junho de 2016 a 16 de Dezembro de 2017 foram transplantados 89 utentes sendo auditados 31 pro-

cessos. Foram realizadas auditorias bimestrais aos processos e verificou-se uma tendência positiva de registo na maioria dos 

campos relativos à avaliação inicial comparativamente ao primeiro semestre de 2016. Na primeira avaliação, quatro áreas 

(adaptação, fatores condicionantes da adesão, hábitos de vida e recursos da comunidade) apresentavam-se documentadas 

em menos de 50% dos processos auditados. Após a implementação do projeto verificou-se um aumento significativo da do-

cumentação em todas as áreas, registando-se apenas duas áreas cuja documentação se manteve inferior a 50% - recursos da 

comunidade e comportamentos de adesão. Sendo que os recursos da comunidade na primeira avaliação não se encontravam 

documentados em nenhum dos processos auditados. 

Relativamente à identificação dos diagnósticos de enfermagem GRTI e PPCNA verificou-se que 68% dos processos audita-

dos tinham a identificação do diagnóstico de enfermagem GRTI e 37% dos processos a identificação do diagnóstico de enfer-

magem PPCNA. Da análise constatou-se que a mesma pessoa pode ter identificados os dois diagnósticos. 

Em relação às 28 entrevistas realizadas objetivou-se a caracterização da vivência da transição da pessoa transplantada, a 

identificação de comportamentos de adesão ao regime terapêutico e de fatores condicionantes da não adesão ao regime 

terapêutico. A maioria dos utentes reconhece a mudança na sua vida após o transplante hepático, no entanto seis utentes 

referiram que nada ou pouco tinha mudado na sua vida após o transplante. Dos utentes que reconhecem a mudança, quatro 

associam a mudança a aspetos negativos, salientando as restrições que o regime terapêutico coloca o facto de não retoma-

rem o trabalho e as complicações pós transplante. 
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As pessoas que reconhecem a mudança após o transplante como algo positivo valorizam a adoção de comportamentos 

mais saudáveis, a esperança, a qualidade de vida, a diminuição do cansaço, a autonomia nos autocuidados, melhoria no apeti-

te e no sono e recuperação da capacidade física. 

Foi propósito aceder aos significados que as pessoas atribuem a alguns dos aspetos inerentes ao regime terapêutico pós 

transplante. Verificamos que relativamente à toma da medicação após o transplante a maioria dos utentes refere que entrou 

no quotidiano e encaram com normalidade. 

Relativamente ao impacto da frequência das consultas no seu quotidiano, alguns utentes referem que o facto de não esta-

rem a trabalhar ajuda a que a frequência das consultas não tenha impacto negativo. Sete pessoas entrevistadas atribuem um 

significado negativo à utilização da máscara. 

Relativamente ao significado que as pessoas atribuem à doença e ao facto de serem transplantadas a maioria das pessoas 

entrevistadas referiu não sentir vergonha da sua doença e não a manter em segredo. No que respeita ao apoio familiar na 

gestão do regime terapêutico a maioria dos utentes refere que a família é presente e um recurso facilitador desta transição. 

Metade dos utentes entrevistados referem que não precisa de ajuda, no entanto, as atividades em que os utentes referem 

que necessitam de ajuda são as atividades de autocuidado, gestão e administração da terapêutica, cozinhar, ir às compras e 

conduzir. 

A maioria dos utentes sabe tomar os medicamentos, cumprir os horários, para que servem e reconhecem as alterações no 

seu organismo causadas pela toma da medicação. De uma forma geral, os utentes demonstram adesão ao regime medica-

mentoso referindo que nunca deixaram de tomar a medicação sem indicação de um profissional de saúde. 

No que respeita aos cuidados específicos com a alimentação, a maioria dos utentes referem algumas restrições alimenta-

res em particular nos açúcares, gorduras, carnes vermelhas, enlatados e produtos de charcutaria. Apenas um utente referiu 

especial atenção quanto à higiene dos produtos alimentares e aos riscos inerentes ao consumo de alimentos não cozinhados. 

Apenas oito utentes referem que o seu rendimento económico não sofreu alterações com o transplante. Apesar desta 

diminuição no rendimento económico todos os utentes referem que esta situação não os impediu de seguir as recomenda-

ções dos profissionais de saúde. Quanto à informação transmitida no internamento para preparação do regresso a casa todos 

os utentes responderam que a informação tinha sido suficiente, que tinham ficado com o contacto telefónico da unidade para 

esclarecer qualquer dúvida e na consulta externa esclarecem as dúvidas que vão surgindo com a enfermeira. 

 

IMPLICAÇÕES 

Olhando para o caminho percorrido durante a conceção e implementação do PMCQCE, consideramos que de uma forma 

geral demos cumprimento aos objetivos inicialmente traçados. 

No âmbito da tomada de decisão clínica em enfermagem, os resultados das auditorias realizadas mostram uma flutuação 

de resultados sem ser evidente a influência do projeto no padrão de documentação dos cuidados. No entanto, com os mo-

mentos de formação e partilha realizados em equipa foi possível discutir e aumentar a sensibilidade da equipa para estas 

questões. 
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As entrevistas realizadas permitiram-nos aceder à experiência vivida da pessoa e identificar fatores condicionantes da 

transição, o que foi muito enriquecedor para a orientação da prática, no sentido da melhoria da qualidade dos cuidados presta-

dos. 

Este projeto previa algumas medidas estruturais, como a elaboração de um documento com informação sistematizada 

relativa à educação terapêutica da pessoa transplantada, com base em sustentação científica, assim como, a elaboração de um 

manual para fornecer aos utentes. Estes documentos constituem-se como fundamentais para melhorar a qualidade dos cuida-

dos prestados. 

Em suma, a realização deste PMCQCE permitiu uma maior sensibilização da equipa de enfermagem da UTHPA relativa-

mente à área da preparação do regresso a casa da pessoa submetida a transplante hepático. Esta análise e trabalho estendeu-

se à equipa de saúde da unidade, tendo sido o projeto apresentado e partilhado com a equipa. A partilha deste trabalho foi 

feita quer à comunidade CHUC quer em diversas reuniões científicas. Foi desta partilha que tivemos acesso a um Modelo de 

Acompanhamento de Enfermagem para a pessoa submetida a transplante hepático, que veio dar resposta a uma necessidade 

sentida após a implementação do PMCQCE. Após a análise dos resultados do PMCQCE percebemos que apesar das pessoas 

terem necessidades diferentes, o modelo de acompanhamento em uso na UTHPA era igual para todos e que nós não conseguí-

amos identificar os casos vulneráveis e adequar o modelo de acompanhamento. Assim, numa lógica de melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de enfermagem estamos, atualmente, a construir um PMCQCE tendo por base o Modelo de Acompa-

nhamento de Enfermagem desenvolvido por Mota (2018) que tem por base a identificação de critérios de vulnerabilidade e a 

metodologia de gestão de casos. Com este projeto almejamos a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem, 

a maximização dos resultados e a diminuição dos custos em saúde. 
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TERAPIA COMPRESSIVA COMO TÉCNICA NÃO FARMACOLÓGICA PARA CONTROLO DA DOR EM UTENTE COM ÚLCERA DE 

PERNA SEM PATOLOGIA ARTERIAL PERIFÉRICA SIGNIFICATIVA 

 

AUTORES  

Elsa Santos, Enfermeira 

Juliana Paciência, Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária 

Celínia Antunes, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

SERVIÇO 

Unidade de Dor Crónica do CHUC 

Enfermeira Gestora: Manuela Sampaio 

 

CONTEXTO 

A referenciação, para a Unidade de Dor Crónica (UDC) de doentes com dor crónica não controlada relacionada com presença 

de Úlcera de Perna (UPerna), é  uma realidade desafiante. O controlo desta dor exige elevado número de consultas e ajustes 

constantes de terapêutica analgésica, nem sempre eficazes. Empiricamente percebemos que um dos fatores determinantes 

para o alívio da dor passaria por uma mudança na abordagem destas feridas podendo mesmo aumentar a taxa de cicatrização 

das úlceras e da qualidade de vida dos doentes. Assim, em 2011, iniciámos o desenvolvimento de um projeto de melhoria contí-

nua para o controlo da dor nos doentes com UPerna sem Patologia Arterial Periférica Significativa (PAPS) com recurso a Terapia 

Compressiva (TC), como técnica adjuvante no controlo da dor. 

 

OBJETIVO 

- Controlar a dor dos doentes, relacionada com a presença de úlcera de perna sem patologia arterial periférica significativa, 

através da implementação da terapia compressiva como técnica adjuvante, na Unidade de Dor Crónica do CHUC. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a metodologia de Heather Palmer (OE, 2013), passando pela identificação, 

descrição e enquadramento teórico do problema, perceção das causas com formulação de objetivos, estabelecimento de metas 

a alcançar e criação de indicadores, planeamento de atividades e verificação dos resultados. 

 

RESULTADOS  

De 2011 a 2018, foram referenciados para a UDC 136 doentes com úlcera dos membros inferiores. Destes, 89 doentes (65%) 

tinham úlcera de perna e 47 doentes (35%) apresentavam úlcera de pé. Dos 89 doentes com UPerna, 65 doentes (73%) não apre-

sentavam PAPS e 24 doentes (27%) apresentavam PAPS.  

Dos doentes sem PAPS, 31 doentes (48%) foram submetidos a TC na UDC, 17 doentes (26%) já faziam TC noutro serviço, e os 

restantes 17 doentes (26%) não iniciaram TC por: recusa, ausência de indicação médica, presença de patologia oncológica, instituci-

onalização, desorientação e/ou condicionamentos na deslocação (distância da área de residência, acamados…). 
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Na UDC, a abordagem terapêutica ao doente com dor por presença de UPerna sem PAPS, consistiu na utilização de analgési-

cos coadjuvada com TC. 

Verificou-se que, dos 31 doentes a quem foi aplicada TC, 29 doentes (94%) apresentaram diminuição significativa da intensi-

dade da dor às 4 semanas e destes, 17 doentes (55%) apresentaram dor zero. Um doente (3%) apresentou esta redução às 8 sema-

nas e outro (3%) às 12 semanas. Até às 12 semanas de tratamento, a redução da intensidade da dor traduziu-se na suspensão dos 

analgésicos em 11 doentes (35%), na diminuição do consumo de analgésicos em 13 doentes (42%), e na manutenção deste consu-

mo em 7 (23%) doentes. Esta manutenção prendeu-se com a existência de dor relacionada com patologia osteoarticular e miofas-

cial. 

Relativamente às taxas de cicatrização apurou-se que 16 doentes (51%) apresentaram uma taxa de cicatrização da UPerna às 

12 semanas, 7 doentes (23%) às 24 semanas e os restantes 7 doentes (23%) após as 24 semanas de tratamento com TC. A taxa de 

efetividade na prevenção de recidiva da UPerna sem PAPS foi de 64%. 

 

IMPLICAÇÕES 

Foi possível verificar que, com a implementação da TC como técnica adjuvante no tratamento da UPerna sem PAPS foi possí-

vel controlar a dor, reduzir o consumo de analgésicos, aumentar a taxa de cicatrização e prevenir a recidiva das mesmas. Com es-

tratégia de futuro pretendemos manter a aplicação da TC na UDC dos CHUC- HUC e realizar um projeto de investigação que avalie 

o impacto do controlo da dor/cicatrização na qualidade de vida dos doentes com UPerna sem PAPS. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Allaga, L., & Català E., (2003).  Manual de tratamento da dor. Lisboa, Portugal: Permanyer. 

- International Council of Nurses (2011). Classificação internacional para a prática de enfermagem: CIPE versão 2. Lisboa: Ordem 

dos Enfermeiros. 

- Morison, M., Moffat, C., & Franks, P. (2010). Úlceras de perna: Uma abordagem de aprendizagem baseada na resolução de pro-

blemas.  Loures, Portugal: Lusodidata. 

- Metzger, C., Muller, A., Schwetta, M, & Walter, C. (2002). Cuidados de enfermagem e dor: avaliação da dor, modalidades de tra-

tamento, psicologia do doente. Loures, Portugal: Lusociência. 

- Ordem dos Enfermeiros.(2012). Avaliação do IPTB e realização de Terapia Compressiva. Parecer nº 1 de 2012. Lisboa, Portugal: 

Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

- Ordem dos Enfermeiros. (2013). Guião para a Organização de Projetos de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de En-

fermagem. Programa Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. Lisboa, Portugal: Ordem dos Enfermeiros. 

- Ordem dos Enfermeiros. (2008). Conselho de enfermagem – Guia orientador de boa prática – dor. Cadernos ordem dos enfer-

meiros. 1(1). 55p.  

- Pina, E., Furtado, F.& Albino, A. (2007). Boas práticas no tratamento e prevenção das úlceras de perna de origem venosa. Lousã, 

Portugal: Tipografia Lousanense. 

 

NURSING SHARE  COLETÂNEA DE RESUMOS 

Página 29 



 

Sessão 3 - FASE DO CICLO VITAL: MULHER, CRIANÇA E JOVEM 

 

Data: 23 de outubro 2019, 15h- 17h 

Local: Anfiteatro 2, polo HUC-CHUC 

 

Portugal tem assumido uma posição cimeira no que respeita à saúde materno-infantil, com indicadores ao nível dos me-

lhores do mundo. Contudo, à semelhança do que acontece noutros países desenvolvidos, Portugal vivencia uma profunda mu-

dança do seu perfil demográfico e epidemiológico, o que acarreta grandes desafios à sociedade e ao sistema de saúde. As mu-

lheres têm cada vez menos filhos e em idade mais avançada. Os nascimentos prematuros têm assumido uma tendência cres-

cente. As doenças crónicas apresentam um aumento na sua incidência e ao mesmo tempo aumenta a esperança de vida, sen-

do necessário um novo olhar pela qualidade de vida. Existe um número crescente de crianças com perturbações emocionais e 

comportamentais. Há registo de aumento significativo de crianças que são abandonadas ou negligenciadas. Temos cada vez 

mais jovens sedentários, com desequilíbrios nutricionais e os comportamentos aditivos, a pobreza e a exclusão social. 

(Ministério da Saúde (2018) -  Retrato da Saúde em Portugal.) 

 

Comentadores: 
 
Prof. Doutora Ananda Fernandes 
Professora Coordenadora na ESENFC 
 
Enf.ª Eduarda Couto 
Enf.ª Gestora do Serviço de Obstetrícia / Puerpério B, CHUC 
 
Apresentações: 
 
Operação Embondeiro -Transcender A Essência Do Cuidar Da Mulher: Visão Sensorial E Obstétrica em Missão Humanitá-

ria 
Enf.ª Maria João Tomás 
 
Cinecuidar: O Cinema Como Mediador Da Comunicação Expressiva Dos Adolescentes 
Enf.ª Tânia Morgado; Enf.ª Ana Filipa Pascoinho; Enf.ª Aida Borges 
 
A Experiência Da Enfermagem Da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 
Enf.ª Sara Seabra; Enf.ª Filipa Freitas 
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OPERAÇÃO EMBONDEIRO - TRANSCENDER A ESSÊNCIA DO CUIDAR DA MULHER:  

VISÃO SENSORIAL E OBSTÉTRICA EM MISSÃO HUMANITÁRIA 

 

 

AUTORA 

Maria João Tomás, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e Especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica 

 

SERVIÇO 

Bloco Operatório / Bloco de Partos, MDM 

Enfermeira Gestora: Arménia Pratas 

 

CONTEXTO 

A “Operação Embondeiro” foi a designação escolhida para abranger todas as iniciativas e atividades desenvolvidas no âm-

bito da ajuda humanitária prestada a este país, logo após o ciclone “Idai” de 14 de março de 2019. O ciclone atingiu o centro de 

Moçambique provocando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas. Existiam grandes necessidades de 

cuidados, numa população já com uma carência prévia de cuidados de saúde e surgiam patologias como malária, infeções respi-

ratórias e lesões cutâneas devido ao “corte de chapa" e, posteriormente, a cólera. Existia ainda o elevado risco do agravamento 

das condições higieno-sanitárias. Com intuito de minimizar estas necessidades e ameaças, o apoio médico-sanitário ficou à res-

ponsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa, em conjunto com os Médicos do Mundo, iniciando a Operação a 25 de março de 

2019. Assim, foi instalando o Hospital de Campanha no complexo de saúde do bairro de Macurungo, que além do centro de 

saúde era constituído por uma maternidade, ambos destruídos pelo ciclone, um dos mais populosos e mais pobres da cidade. 

Estávamos perante um cenário de catástrofe sem quaisquer bens essenciais, como a água potável, alimentos ou produtos de 

higiene pessoal. Depois das inundações o grande perigo da propagação de doenças (malária, diarreias, cólera) era uma grande 

preocupação, além da subnutrição infantil já existente, tornando este cenário ainda mais preocupante. 

As necessidades encontradas fizeram com que as organizações de saúde fossem necessárias no terreno, não só numa res-

posta rápida de emergência, mas também de continuidade para que possam reforçar profissionais locais, apostar e apoiar a 

reconstrução destes espaços e melhorar as condições higiénico-sanitárias tanto quanto possível. 

Nas catástrofes naturais, a diferença entre os nossos recursos e as necessidades das vítimas é abissal e, assim, a oportuni-

dade de fazer bem a alguém, o desafio de fazer muito com pouco é uma a sensação maravilhosa. É sentir que nos transcende-

mos a nós mesmos, como pessoas e como profissionais,  cada vez que conseguimos apreender novas realidades através dos 

olhos de outras pessoas está sempre ali, proporcionalmente à nossa vontade e à nossa disponibilidade. Por isso, no final, o que 

ganhamos é sempre muito mais do que o que deixamos no terreno. Integrei assim a terceira equipa da missão a 30 Abril de 

2019 com a atribuição de funções na maternidade por ser especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e Enfer-

magem Médico-Cirúrgica com experiência em bloco de partos e em situações de emergência. 
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OBJETIVOS 

A participação voluntária na missão surgiu, por um lado, por uma motivação de desde muito cedo como enfermeira em 

prestar cuidados em cenários complexos, instáveis e de grande vulnerabilidade, desafiando-me não só como profissional mas 

acima de tudo como Pessoa, em busca do meu propósito de vida. Por outro lado, uma grande vontade de  colaborar  no apoio à 

população em situação de catástrofe, contribuindo assim para a preservação da vida e aliviando o sofrimento; prevenindo doen-

ças e promovendo a saúde das populações, consciente que seria uma experiência exigente e marcante, alterando a minha visão 

labiríntica do mundo, moldando a essa tolerância cultural e fazendo-me relativizar os acontecimentos do dia-a-dia à escala glo-

bal. 

 

Objetivos da missão 

- Ajudar a dar resposta à crise nas fases iniciais pós-catástrofe imediata; 

- Apoiar a atividade clínica nas novas condições (tendas e edifícios adaptados); 

- Dar formação nas áreas para as quais fosse solicitada ajuda; 

- Capacitar alguns “formadores” para Educação em Saúde Comunitária. 

 

 Objetivos pessoais 

- Integrar a equipa da missão; 

- Integrar a equipa da maternidade; 

- Prestar cuidados de enfermagem seguros e com qualidade em contexto de catástrofe; 

- Dar resposta à deficiente higienização identificada; 

- Organizar e adquirir recursos materiais; 

- Identificar, alterar e sensibilizar para a prática de cuidados de enfermagem seguros à mulher e RN; 

- Refletir sobre o Trabalho de Parto e Parto nos diferentes contextos. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

A Operação em si não tinha qualquer estratégia implementada para a maternidade. O trabalho realizado inicialmente foi 

um levantamento das necessidades mais urgentes e de maior impacto que punham em causa a segurança dos cuidados e os 

riscos quer para as mulheres quer para os recém nascidos. Assim, a estratégia utilizada teve como base o “Plano Estratégico de 

Enfermagem” nas diferentes áreas de intervenção (gestão dos materiais, gestão das pessoas, gestão da qualidade e segurança, 

gestão do cuidar e gestão dos desenvolvimentos profissionais), consciente das carências e  limitações de um cenário instável e 

complexo como este.  

As diferentes áreas de gestão abordadas foram de acordo com as prioridades básicas de trabalho seguro, passando primei-

ro pela higienização, pelo despertar e sensibilizar as enfermeiras para a importância da prevenção da infeção/infeção cruzada 

(uma em cada três mulheres eram portadoras de HIV). Era imperioso o investimento na organização das unidades de cuidados, 

com a criação de um pequeno espaço que abrangia o circuito de limpos e sujos e a esterilização dos materiais, dentro da própria 

maternidade, com obtenção de equipamento para o efeito.  

NURSING SHARE  COLETÂNEA DE RESUMOS 

Página 32 



 

Relativamente aos cuidados de enfermagem à mulher, foram realizadas atividades informais de reflexão e sensibilização 

para algumas páticas, com maior ênfase nas estratégias de alívio da dor, essencialmente não farmacológicas (por exemplo, 

massagem, postura e movimento corporal) e também farmacológicas, com o envolvimento da diretora da maternidade para a 

sua prescrição. Relativamente ao recém nascido era culturalmente aceite a “seleção natural” de sobrevivência, tendo sido pro-

movida aprendizagens sobre procedimentos básicos de preservação da vida e posteriormente criados momentos formais de 

formação de SIV (Suporte imediato de vida) com treino em manequim cedido pela CVP e criação de um algoritmo com fotogra-

fias, com as próprias enfermeiras para as envolver no seu processo formativo. Posteriormente, foi organizada uma mala com 

todo o material necessário para a prestação dos cuidados, criando um espaço físico para o efeito com uma fonte de calor, oxi-

génio e aspirador. 

 

RESULTADOS 

Os resultados refletiram-se em três grandes áreas de intervenção: Organização, Higienização e Cuidados de enfermagem. 

- Organização: separação do circuito de limpos e sujos.; obtenção de uma matachana;“Operação embondeiro” especifi-

camente para a maternidade para esterilização de materiais; aquisição de equipamento de proteção individual e utiliza-

ção eficaz durante a prestação de cuidados. 

- Higienização: sempre que necessário alteração na execução da higienização e organização face à ocorrência de impre-

vistos, como a presença de chuva ou necessidade de medidas adicionais; separação do circuito de limpos e sujos.  

- Cuidados de Enfermagem e competências específicas na área da saúde materna e obstetrícia.  

- Execução de 50 partos e cuidados aos recém- nascidos, três destes com necessidade de reanimação, com sucesso.  

- Sensibilização da alteração de algumas práticas dos cuidados imediatos ao recém nascido (estimulação e aspiração), 

com a criação de uma pequena unidade para a prestação desses cuidados. 

- Elaboração de um poster com as enfermeiras do algoritmo de suporte imediato de vida e uma mala de transporte de 

materiais.  

- Sensibilização para a valorização do alívio da dor no trabalho de parto, utilizando técnicas não farmacológicas 

(massagem, mobilização postural,...) e farmacológicas.  

- Realização de  formação informal em torno de algumas emergências obstétricas. 

 

IMPLICAÇÕES 

O enfermeiro em missões humanitárias é de extrema importância, não apenas em situações de vida ou morte, salvamen-

tos e/ou processos de recuperação e de restabelecimento de qualidade de vida, mas também é importante na prevenção e 

ensino das populações em situação de carência, para que elas possam continuar o trabalho começado.  

É bastante gratificante a compaixão do ser humano para com o outro em cenários de sobrevivência, angariando fundos 

para execução de uma maternidade de raiz a ser criada. Independentemente da mudança ser lenta, ela vai tendo frutos das 

nossas pequenas sementes. Os cuidados passaram a ser executados com medidas de prevenção básica, a higienização das uni-

dades era feita sempre que necessário, a esterilização dos materiais passou a ser executada na maternidade e já se providenci-

avam  cuidados ao recém nascido com a transferência do mesmo para o hospital. 
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As experiências mais compensadoras são aquelas que vivemos quando saímos da nossa zona de conforto. Esta experiência 

fez-me compreender que existem outras formas de viver e pensar, não necessariamente menos corretas que as vigentes nos 

países desenvolvidos, mas apenas diferentes, aprofundei o meu conceito de diferença e tornei-me uma pessoa mais intuitiva e 

tolerante. No fundo, foi uma experiência desafiadora uma oportunidade de reflexão das diferentes práticas do trabalho de par-

to e parto nos diferentes contextos abrindo infinitas oportunidades de renovação de nós mesmos e de criar novos caminhos e 

possibilidades... e uma Profunda Paz. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Direção de Enfermagem do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2012). Plano Estratégico do Serviço de Enfermagem 

2012-2015. Coimbra, Portugal: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 
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CINECUIDAR: O CINEMA COMO MEDIADOR DA COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA DOS ADOLESCENTES 

 

AUTORES 

Tânia Morgado, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Pós-graduada em Psicopatologia e 

Psicoterapia da Criança e do Adolescente, Mestre em Bioética, Doutoranda em Enfermagem 

Ana Filipa Pascoinho, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Mestre em Gerontologia Social, 

Formação em Redução de Stress Baseado em Mindfulness (MBSR) 

Aida Borges, Enfermeira Pós-graduada em Gestão e Administração de Serviços de Saúde; Pós-graduada em Psicologia e Psi-

quiatria Forense, Mestre e Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Mestranda em Enfermagem de Saúde Mental e Psi-

quiátrica, Formação em Cinematerapia, Biblioterapia e Waking Dream Therapy. 

 

SERVIÇO 

Pedopsiquiatria - Hospital Pediátrico do CHUC 

Enfermeiro Gestor: José Carlos Nelas 

 

CONTEXTO 

A cinematerapia é uma terapia em que o profissional recorre ao cinema como instrumento terapêutico, tendo um efeito 

direto ou sendo um mediador de expressão (Rocha et al, 2016; Arantes e Lopes, 2016).  Tem como objetivos promover a rela-

ção terapêutica; encorajar a interação social; incentivar a comunicação expressiva de emoções; aumentar o insight; promover 

o auto-conhecimento; identificar situações vividas idênticas às do filme; promover a resolução de problemas; potenciar a mo-

delagem do comportamento e promover o empowerment. Algumas vantagens: elevada adesão; fácil acessibilidade e familia-

ridade com a atividade. No contexto dos cuidados de enfermagem no serviço de pedopsiquiatria, a cinematerapia pode ser 

desenvolvida no âmbito das intervenções psicoterapêuticas, psicoeducacionais e socioterapêuticas (Regulamento n.º 

515/2018) implementadas, de acordo com os diferentes diagnósticos de enfermagem identificados. Na procura da melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem, o Projeto “CineCuidar” enquadra-se nos enunciados descritivos dos Pa-

drões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem/Especializados: bem-estar e autocuidado; satisfação do cliente; prevenção 

de complicações; promoção da saúde; adaptação e relação psicoterapêutica (Ordem dos Enfermeiros, 2001; Regulamento n.º 

356/2015). 

 

OBJETIVOS 

- Implementar boas práticas ao nível das intervenções psicoterapêuticas, psicoeducacionais e socioterapêuticas de enfer-

magem, utilizando filmes comerciais como mediadores de expressão;  

- Melhorar a documentação de enfermagem que evidencie ganhos em saúde através da implementação sistematizada da 

cinematerapia. 
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ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Utilizada a metodologia de projeto, incluindo as fases do ciclo da qualidade, denominado de ciclo de Shewhart ou ciclo de 

Deming (Pinto e Soares, 2009) e aplicada a Check List de Heather Palmer (Palmer et al, 1995; Rodrigues, 2007), enquanto ins-

trumento de avaliação da qualidade. Foram implementadas medidas estruturais: elaboração de um procedimento de melhoria 

contínua, um guião de observação e um questionário de auto-avaliação e medidas educacionais: apresentação do Projeto à 

equipa multidisciplinar e de enfermagem e feedback dos resultados do primeiro quadrimestre. 

 

RESULTADOS 

Dos 30 adolescentes internados (20 raparigas e 10 rapazes, entre 12 e 17 anos, média: 15,17 anos), no serviço de pedopsi-

quiatria de 1 janeiro a 30 abril 2019, 28 participaram em, pelo menos, uma sessão de cinematerapia. Foram realizadas 16 ses-

sões, com a visualização/discussão de 10 filmes diferentes, com elevada taxa de adesão e participação.  

Diagnósticos de Enfermagem mais frequentes: Ansiedade (20); Tristeza (15); Auto-controlo: Ansiedade (11); Interação Soci-

al Comprometida (9); Baixa Auto-estima (9) e Gestão do Regime Terapêutico Comprometida (7). 

 

IMPLICAÇÕES 

Este projeto de melhoria contínua, contribui significativamente para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem 

e para uma prática baseada na evidência, fundamentada e sistematizada, trazendo desafios ao nível dos cuidados centrados 

nos adolescentes e da identificação de pontes para a investigação. Sugerimos a implementação de outras medidas educacio-

nais: a partilha contínua com a equipa de enfermagem dos resultados e a discussão de casos, nomeadamente no que se refere 

à mudança do “status” dos diagnósticos de enfermagem, por um lado e, por outro lado, a melhoria contínua da documentação 

de enfermagem que evidencie os ganhos em saúde para os adolescentes internados no serviço de pedopsiquiatria.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Arantes, C., & Lopes, R. (2016). Cinematerapia: Uma proposta psicoeducativa baseada na Terapia do Esquema. Mudanças – 

Psicologia da Saúde, 24 (1), 22-30. 

- Palmer, H., Banks, N., & Spath, P. (1995). Checklist for developing guideline-derived evaluation instruments. In Agency for he-

alth Care policymp; Research – Using Clinical Practice Guidelines to Evaluate Quality of Care: Issues & Methods. USA: Depart-

ment of Health and Human Services - Public Health Service, p. 73-88. Disponível em https://books.google.pt/books&gt. 

- Pinto, A., & Soares, I. (2009). Sistemas de gestão da qualidade: guia para a sua implementação. Lisboa, Portugal: Edições Síla-

bo. 

- Regulamento n.º 356/2015 de 25 de junho (2015). Diário da República, nº 122, II Série. Ordem dos Enfermeiros. Lisboa, Portu-

gal. 

- Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto. (2018). Diário da República n.º 151/2018, Série II. Ordem dos Enfermeiros. Lisboa, 
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ra de Terapia Comportamental e Cognitiva. Vol. XVIII, 1, 22 – 30. 
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A EXPERIÊNCIA DA ENFERMAGEM DA EQUIPA INTRAHOSPITALAR  

DE SUPORTE EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

AUTORES 

Sara Seabra, Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica 

Filipa Freitas, Enfermeira 

 

SERVIÇO 

Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos do CHUC 

Enf.ª Coordenadora: Sara Seabra 

 

CONTEXTO 

Os Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) constituem um direito humano básico para todas as crianças e adolescentes porta-

dores de doenças crónicas complexas, limitantes ou ameaçadoras da vida. É necessário satisfazer as necessidades destas crian-

ças e suas famílias através de uma abordagem abrangente e planeamento exaustivo e integrador de uma equipa pediátrica 

multidisciplinar e organizada. 

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos foi nomeada em abril de 2018 e presta assistência 

primária e especializada a todo o tipo de crianças e adolescentes com necessidades paliativas residentes na Região Centro. A 

atividade da equipa é intra e extra-hospitalar,  prestando também atendimento telefónico 24h/7d/365d a famílias e profissio-

nais. Neste momento são seguidas cerca de 40 crianças e as visitas domiciliárias têm uma periodicidade desde semanal a tri-

mestral, conforme a situação e estabilidade da criança e família. 

 

OBJETIVOS 

- Prestar cuidados paliativos e continuados pediátricos a crianças e adolescentes utentes do HP-CHUC que sejam portadores 

de doença crónica complexa e ameaçadora de vida; 

- Garantir a prestação destes cuidados em regime de internamento, hospital de dia, ambulatório e cuidados domiciliários; 

- Implementar o planeamento atempado e integrador da alta, de forma a garantir a continuidade de cuidados e a otimiza-

ção dos recursos existentes; 

- Disponibilizar recursos para formação básica aos profissionais de saúde do HP-CHUC. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

- Acompanhamento em regime de ambulatório e de internamento de crianças e adolescentes portadores de doenças cróni-

cas complexas, limitantes ou ameaçadoras da vida, seguidos no HP- CHUC; 

- Assistência na elaboração e execução do plano individual de cuidados aos doentes internados em situação de sofrimento 

decorrente de doença grave ou incurável, em fase avançada e progressiva ou com prognóstico de vida limitado, para os 

quais seja solicitada a sua atuação; 
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- Intervenção psicológica para doentes e familiares/cuidadores; 

- Intervenção e apoio social para doentes e familiares/cuidadores; 

- Apoio e intervenção no luto; 

- Planeamento da alta hospitalar, em colaboração com os restantes serviços do HP-CHUC, de forma a garantir a continuida-

de dos cuidados de saúde e a utilização eficiente dos recursos de saúde dos hospitais e da comunidade; 

- Apoio em regime de cuidados domiciliários em articulação com as unidades inseridas na Rede Nacional de Cuidados Conti-

nuados Integrados (RNCCI) e Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), cuidados de saúde primários e hospitais locais; 

- Assessoria e apoio diferenciado na área dos cuidados paliativos e continuados pediátricos aos profissionais dos serviços do 

HP-CHUC, assim como aos profissionais dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados integrados, da área de 

influência do HP-CHUC; 

- Identificação precoce dos doentes com indicação para integrar as tipologias de resposta da RNCCI, adequando a respetiva 

resposta às necessidades de cada doente; 

- Formação de profissionais de saúde do HP-CHUC em CPP. 

 

RESULTADOS  

Dos resultados percecionados no período de tempo de exercício da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Palia-

tivos Pediátricos salienta-se: 

- alta mais precoce; 

- maior satisfação das crianças e famílias; 

- redução do número de internamentos após intervenção da EIHSCPP; 

- redução do número de deslocações ao hospital central. 

 

IMPLICAÇÕES 

A intervenção da equipa tem facilitado a centralização dos cuidados na criança e família, a sua reinserção mais precoce no 

ambiente familiar, a otimização dos cuidados pela capacitação de cuidadores e articulação com os profissionais locais, a redu-

ção das deslocações ao hospital e a prevenção/redução dos internamentos, a manutenção de apoio psicológico e social, mes-

mo após a alta e tem ainda facilitado os contactos entre os profissionais que cuidam da criança e família. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde para os Cuidados Paliativos Pediátricos. Disponível em https://

www.apcp.com.pt/uploads/Relato-rio-do-GdT-de-CPP.pdf 
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Sessão 4 - GESTÃO DE CUIDADOS, GESTÃO DE PESSOAS, GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

Data: 11 de dezembro de 2019, 15h - 17h 

Local: Anfiteatro 2, polo HUC– CHUC 

 

A Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020, visa assegurar que as funções de governação, coordenação e 

ação local, centradas no doente, estão devidamente alinhadas, com respeito pelas dimensões da efetividade, eficiência, aces-

so, segurança, equidade, adequação, oportunidade, continuidade e respeito pelo cidadão.  

Nesta linha de pensamento, os processos de acreditação promovem o empenho voluntário dos profissionais de saúde na 

melhoria contínua dos cuidados que são prestados ao cidadão, ajudando a consolidar, mais rapidamente, a cultura da quali-

dade integral no interior dos serviços. Também a satisfação profissional dos enfermeiros é preponderante, na medida em 

que sabemos que esta influencia a qualidade e segurança dos cuidados prestados, constituindo-se como um indicador funda-

mental na gestão das pessoas nas instituições de saúde.  

 Ainda neste contexto, a informação e documentação de Enfermagem assumem particular importância para a governação 

na saúde. Tal relevância resulta não apenas dos imperativos de natureza legal e ética dos sistemas de informação como dos 

que decorrem da sua importância para as decisões clínicas, para a continuidade e qualidade de cuidados (na perspetiva indi-

vidual ou de grupo), para a gestão, a formação, a investigação e para os processos de tomada de decisão. 

 

Comentadores: 
 
Enf.ª Emília Torres 
Enfermeira Gestora com funções de direção 
 
Dr. Alexandre Lourenço 
Administrador hospitalar 
 
Apresentações: 
 
Impacto Do Modelo ACSA Na UCA 
Enf.ª Dulce Lopes; Enf.ª Manuela Costa 
 
Satisfação Profissional - Diagnóstico Da Equipa De Ortopedia D 
Enf.º Paulo Simões; Enf.ª Mariana Santos; Enf.ª Cátia Fonseca; Enf.ª Paula Álvaro 
 
Dashboard e BI-Sclínico como ferramenta para a governação clínica em enfermagem: o percurso da mudança no CHUC 
2018/2019 
Dr. Carlos Santos; Enf.ª Áurea Andrade; Enf.ª Elisa Melo; Enf.º Carlos Fernandes; Enf.º Daniel Mourão; 
Enf.º Frederico Domingues; Enf.ª Susana Reis 
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IMPACTO DO MODELO ACSA NA UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO 

 

AUTORES 

Dulce Maria Silva Lopes, Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária 

Maria Manuela Calado Silva Costa, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

SERVIÇO 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório - HG 

Enfermeira Gestora- Alice Viseu 

 

CONTEXTO 

A Unidade de Cirurgia de Ambulatório foi acreditada pela modelo ACSA em 2016, tendo obtido a classificação BOM. Assim 

considerou-se pertinente a recolha de informação que permitisse aferir qual o impacto deste referencial na unidade, traduzin-

do-se este no objetivo principal do estudo. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o impacto do modelo ACSA na UCA. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Como instrumento de recolha de dados, utilizaram-se dois questionários: questionário de satisfação dos utentes; questio-

nário de avaliação do impacto do modelo ACSA aplicado aos enfermeiros da unidade. 

 

RESULTADOS 

Relativamente à avaliação dos utentes, verificamos que os níveis dos parâmetros avaliados, bem como a satisfação global 

tem vindo gradualmente a aumentar, apresentando valores acima dos 90%. 

Relativamente aos resultados dos profissionais, concluímos que os mesmos consideram que a implementação deste refe-

rencial tem impacto direto quer nos doentes quer nos profissionais. 

 

IMPLICAÇÕES 

Podemos destacar as consequências ao nível dos recursos humanos (motivação dos profissionais, trabalho em equipa e 

melhoria da comunicação) e da melhoria da cultura organizacional, com especial enfoque na melhoria dos processos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Direção Geral da Saúde. (2014). Manual de Acreditação de Unidades de Saúde. Disponível em https://www.dgs.pt/

departamento-da-qualidade-na-saude/documentos/manual-de-acreditacao-pdf-pdf2.aspx 
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SATISFAÇÃO PROFISSIONAL- DIAGNÓSTICO DA EQUIPA DE ORTOPEDIA D 

 

AUTORES 

Paulo Simões, Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação 

Mariana Santos, Enfermeira 

Cátia Fonseca, Enfermeira 

Paula Álvaro, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria 

 

SERVIÇO 

Ortopedia D do CHUC 

Enfermeiro Gestor: Abílio Santos 

 

CONTEXTO 

 A satisfação de colaboradores e utentes é determinante no processo de melhoria contínua. A identificação dos fatores 

que influenciam a satisfação permite corrigir desvios, que promovem ou dificultam a perceção de satisfação face aos cuidados 

obtidos, no caso dos utentes, e do desempenho e desenvolvimento dos colaboradores. 

 

OBJETIVOS 

- Avaliar a satisfação profissional dos colaboradores, na medida em que permite a tomada de decisões sólidas / robustas, 

tanto na prevenção como na resolução de problemas; 

- Monitorizar, compreender e gerir a satisfação profissional da equipa de enfermeiros e assistentes operacionais; 

- Promover a equidade no sistema de recompensas no tratamento concedido pelos gestores no ambiente ou clima organi-

zacional; 

- Desenvolver, competências para poder intervir de forma assertiva do ponto de vista da gestão de recursos humanos. 

 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

Utilizada a Escala de Satisfação Profissional (Adaptada de Porter, 1962). Esta escala consiste em 40 perguntas, com o obje-

tivo de caraterizar a equipa e o grau de satisfação. O questionário está dividido em 2 partes: 

- Uma primeira parte com 29 perguntas, cada pergunta com 3 alíneas e com resposta em escala tipo Likert com 7                  

 pontos. 

- Uma segunda parte com 9 perguntas para caraterizar a equipa e 2 perguntas abertas. 
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RESULTADOS 

Verifica-se que os maiores fatores de insatisfação estão relacionados com a remuneração, condições de trabalho (volume de 

trabalho, recursos materiais, condições de segurança e conforto) e ausência de progressões na carreira. 

 

IMPLICAÇÕES 

Servir como apoio na tomada de decisão da liderança da equipa de Ortopedia D. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Brito, T. (2015). Qualidade em Saúde - Satisfação Do Utente Com O Serviço De Urgências Do Hospital De Santa Maria. (Tese de 

Mestrado). Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Disponível em http://hdl.handle.net/10437/6633. 

- Ferreira, V. (2011). A Satisfação Profissional Dos Enfermeiros Em Cuidados De Saúde Primários No Distrito De Braga. (Tese de 

Mestrado). Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/

bitstream/10216/56197/2/DissertaoMestradoVera.pdf 

- Coelho, S. (2013). A satisfação dos utentes em contexto hospitalar o contributo dos cuidados de enfermagem recebidos pelo 

utente durante o internamento. (Tese de Mestrado).  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Disponível em https://

comum.rcaap.pt/handle/10400.26/15756 

- Oliveira, F. (2016). Satisfação dos utentes com a experiência hospitalar. (Tese de Mestrado).    Universidade Católica Portugue-

sa). Disponível em https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/21248 
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DASHBOARD E BI-SCLÍNICO COMO FERRAMENTA PARA A GOVERNAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

 O PERCURSO DA MUDANÇA NO CHUC 2018/2019 

 

AUTORES 

Carlos Santos, Administrador Hospitalar 

Áurea Andrade, Enfermeira Gestora em Funções de Direção 

Elisa Melo, Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica 

Carlos Fernandes, Enfermeira Especialista em Saúde Comunitária 

Daniel Mourão, Enfermeiro 

Frederico Domingues, Enfermeiro 

Susana Reis, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

SERVIÇO  

GASIDE- Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação Enfermagem 

Enfermeira Coordenadora: Elisa Melo 

 

CONTEXTO 

No contexto de grande evolução dos cuidados de saúde, é inegável o investimento que as Organizações da esfera da saúde 

têm dedicado às Tecnologias de Informação. Este investimento deve-se, por um lado, à necessidade de disporem de ferra-

mentas úteis para a governação clínica e, por outro, para os programas de melhoria contínua da qualidade bem como pelo 

seu apoio ao desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Com este pressuposto, emergiram do Plano de Enquadramento Estratégico da Direção de Enfermagem 2017-2020 novas 

metas:  

a) alcançar um índice de qualidade dos cuidados de enfermagem ≥90%, em 2019;  

b) alcançar um score global da qualidade da informação documentada ≥80%, em 2019; c) alcançar uma prevalência dos 

referenciais teóricos na documentação dos cuidados ≥70%, em 2019. 

Assim, este projeto de implementação teve como principais objetivos: garantir a sistematização de cuidados a todos os 

utentes; melhorar a eficiência do processo de tomada de decisão em enfermagem; e melhorar a disponibilização de informa-

ção para o cuidar, a formação, a gestão e a investigação em enfermagem. Para a definição da sua metodologia de implemen-

tação, os contributos dos trabalhos de Silva (2006) e Sousa (2006) foram estruturantes. 

O diagnóstico de situação efetuado tornou clara, desde logo, a abrangência, complexidade, e diversidade de áreas a inte-

grar, assim como os recursos que lhe iam estar afetos. Emergiu assim, o Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e 

Documentação em Enfermagem (GASIDE), com a figura do Facilitador. 

O processo de mudança foi estruturado num conjunto de atividades de formação formal e informal de acordo com as di-

ferentes etapas do projeto, dirigidas aos diferentes interlocutores e com as metodologias adequadas.  

A mudança foi sendo desenvolvida na organização através da implementação de estratégias de envolvimento das linhas 

hierárquicas implicadas. 
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Também, tal como aponta a OE (2007), se pretendemos dar visibilidade aos cuidados de Enfermagem que prestamos, é 

imprescindível a produção de dados/resultados traduzidos em Indicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem.  

Com esta finalidade, foi criado um dashboard, com o objetivo de potenciar “informação atualizada e atempada, melhoran-

do indicadores e resultados e, em última análise, a sustentabilidade do sistema, a melhoria contínua dos cuidados prestados e 

a melhoria de qualidade de vida de todos” (Nogueira, Martins, Rita & Fatela, 2017). A sua aplicabilidade é igualmente impor-

tante no apoio à tomada de decisão, sendo também uma ferramenta robusta na área do planeamento e da organização dos 

serviços. 

 

OBJETIVOS 

- Desenvolver um dashboard que permita a monitorização de informação útil para a governação clínica; 

- Implementar a aplicação BI-SClínico® (PowerBI®)/indicadores de enfermagem, construída em parceria com os Serviços Par-

tilhados do Ministério da Saúde, para a monitorização da condição clínica da pessoa;  

- Envolver os diferentes níveis hierárquicos do CHUC no processo de mudança, visando a melhoria da produção de informa-

ção clínica, e recorrendo aos resultados das auditorias; 

- Analisar a informação disponível na dashboard, por forma a estabelecer planos de melhoria, centrados no score obtido por 

serviço. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

A metodologia de implementação do projeto desenvolveu-se segundo o ciclo de melhoria contínua PDCA (Plan-Do-Check-

Act), e em etapas sucessivas, estruturado num paradigma de reflexão na ação, em que a mudança se faz com o envolvimento 

de todos os enfermeiros nesse processo, e na clarificação das estratégias e atividades esperadas, sustentadas no papel e conte-

údo funcional de cada enfermeiro. 

 

RESULTADOS 

É já evidente, ao nível dos resultados, uma evolução ao nível dos scores obtidos nas diferentes Unidades de Gestão Integra-

das (UGI), relativamente à maioria significativa dos itens expressos na dashboard.  

Tal como referimos, integramos também na organização CHUC uma nova aplicação, o BI-SCLÍNICO® (PowerBI®), a qual pro-

porciona informação sobre a condição clínica dos doentes internados e respetiva evolução. Os indicadores sensíveis a cuidados 

de enfermagem, produzidos pela mesma, com atualização  a cada 24horas, são também um contributo para a melhoria da to-

mada de decisão clínica em enfermagem e a definição de estratégias de melhoria a implementar. 

 

IMPLICAÇÕES 

No nosso entendimento, a construção da dashboard é o recurso que permite a monitorização da informação abordada, útil 

no âmbito da governação clínica e da validação das estratégias/atividades negociadas e implementadas em cada serviço. É tam-

bém, sem dúvida, uma ferramenta que permite trabalhar a motivação das equipas pela comparação dos scores obtidos com as 

metas do PEE da Direção de Enfermagem. 
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Em plena sintonia, num todo integrado, foram desenvolvidos os projetos necessários à promoção da sistematização de 

cuidados, suportada por um sistema de informação facilitador da qualidade da tomada de decisão clínica em enfermagem.  

Para fechar o ciclo, foi fundamental acompanhar toda a implementação, desde a assessoria aos enfermeiros, à medição 

através de auditorias e de indicadores automaticamente gerados, para que fosse possível promover a necessária reflexão na 

e sobre a ação e a introdução de medidas corretivas, geradoras de melhoria contínua da qualidade de cuidados. Como ga-

nhos adicionais, melhorou-se drasticamente a informação disponível não só para o cuidar, mas também para a formação, a 

gestão e a investigação em enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Campos, A. (2012). Satisfação dos Utilizadores de Sistemas de Informação e Documentação de Enfermagem em Suporte 

Eletrónico: Um estudo no Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. (Dissertação de Mestrado) Faculdade de Economia da Universi-

dade de Coimbra. Disponível em http://hdl.handle.net/10316/21505 

- Ordem dos Enfermeiros. (2007). Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) - Princípios Básicos da Arquitetura e Princi-

pais Requisitos Técnico - Funcionais. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentosoficiais/

Documents/SIE-PrincipiosBasicosArq_RequisitosTecFunc-Abril2007.pdf 

- Direção de Enfermagem do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2017). Plano de Enquadramento Estratégico da 

Direção de Enfermagem 2017-2020. Coimbra, Portugal: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

- Silva, A. (2006). Sistemas de informação em enfermagem: uma teoria explicativa da mudança. Coimbra: Formasau, Forma-

ção e Saúde, Lda. 

- Sousa, P. (2006). Sistema de partilha de informação de enfermagem entre contextos de cuidados de saúde: Um modelo ex-

plicativo. Coimbra: Formasau, Formação e Saúde, Lda. 
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Sessão 1 - EQUIPAS INTRA-HOSPITALARES E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Data: 19 de Fevereiro 2020, 15h00 -17h00 

Local: Anfiteatro 2, Pólo HUC-CHUC 

 

O mote de 2020 foi a estrutura orgânico-funcional do CHUC, numa perspetiva de proximidade com os diferentes polos 

que constituem o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e também de articulação da estrutura com as redes. O pri-

meiro momento abordará os cuidados paliativos e domiciliários.  

Os cuidados paliativos são uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, 

na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida possível a estes doentes e 

às suas famílias. As equipas intra-hospitalares e comunitárias de suporte em cuidados paliativos, são equipas multidisciplina-

res que atuam na avaliação, consultadoria, encaminhamento e acompanhamento das pessoas que carecem deste tipo de  

intervenção. Estas representam uma nova vertente de cuidados, que surge no âmbito da estratégia nacional para os cuidados 

paliativos e pretende-se atuar desde os cuidados primários, aos hospitalares até aos domiciliários. 

Nos contextos de prática clínica, deparamo-nos também com outras situações de dependência menos complexas, mas 

que exigem a continuidade da prestação de cuidados de Enfermagem e de Enfermagem de Reabilitação. Na tentativa de ga-

rantir, o mais precocemente possível, o regresso a casa em segurança destas pessoas, e a manutenção no seu contexto socio-

familiar, o CHUC dispõe de uma resposta adequada a estes casos, através da referenciação para o Serviço Domiciliário, que 

promove esta transição de cuidados. 

 

 
Comentadores: 
 
Enf.ª Berta Augusto 
Enfermeira Gestora do Serviço de Neurologia A - CHUC 
 
Prof. Doutor Vítor Parola 
Professora Adjunto da Universidade Fernando Pessoa 
 
Apresentações: 
 
Acesso aos Cuidados Paliativos - 3 Anos de Evolução no CHUC 
Enf.ª Sara Cunha; Enf.ª Teresa Neves 
 
Continuidade dos Cuidados em Contexto Domiciliário - Atividade do Serviço Domiciliário e Articulação com a Equipa 
Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 
Enf.ª Maria Gabriel Correia; Enf.ª Vitória Elvas  
  
Conferências Familiares em Cuidados Paliativos na Comunidade 
Enf.ª Ana Margarida Oliveira  

  
 

Ano 2020 
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SERVIÇO 

CONTEXTO 

 
ACESSO AOS CUIDADOS PALIATIVOS - 3 ANOS DE EVOLUÇÃO NO CHUC 

 
 
 

AUTORES: 
Sara Raquel Pedrosa da Cunha, Enfermeira 

Teresa Margarida Almeida Neves, Enfermeira 

 

SERVIÇO  

Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do CHUC 

Enfermeira Coordenadora: Sara Cunha 

 

CONTEXTO 

 O Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos (PEDCP) 2019- 2020 visa garantir o acesso atempado e 

adequado a Cuidados Paliativos (CP) de qualidade, a todos os cidadãos residentes em Portugal continental, incluindo crianças e 

jovens, bem como a utilização eficiente dos recursos disponíveis. 

Assim, tal como preconizado no Plano Nacional de Saúde para os cuidados de saúde em geral, a Rede Nacional de Cuidados 

Paliativos (RNCP) deve ser equilibrada no que respeita a proximidade de serviços e gestão racional de recursos limitados, re-

dundância e complementaridade de serviços oferecidos e resposta compreensiva e especializada à pessoa com necessidades 

paliativas e suas famílias. 

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do CHUC é uma equipa multidisciplinar específica de 

Cuidados Paliativos que exerce a sua atividade prestando consultadoria a toda a estrutura hospitalar. É uma equipa que pre-

tende contribuir para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes e promover a formação em CP dos diversos profissionais, 

assegurando a sua capacitação na prestação de uma Abordagem Paliativa de qualidade. 

A EIHSCP,CHUC iniciou a sua atividade assistencial em janeiro de 2017, garantindo o acesso a Cuidados Paliativos especiali-

zados, em articulação eficaz com as diferentes equipas do SNS e da comunidade em geral. 

 

OBJETIVO 

 Promover o acesso a Cuidados paliativos à população alvo do CHUC 

 

     ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA: 

- Assessoria aos serviços de internamento do CHUC; 

- Consulta externa de Enfermagem programada e não programada; 

- Linha de Apoio telefónico; 

- Plano de Intervenção no Luto; 

- Participação na Consulta de Decisão Terapêutica de ORL como forma de promover a referenciação precoce do doente 

com necessidades paliativas; 

- Articulação entre equipas intra e extra-hospitalares para garantir a continuidade de cuidados. 
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RESULTADOS 

 Nos 3 anos de atividade da EIHSCP foram acompanhados 1717 doentes com necessidade de cuidados Paliativos, verifi-

cando-se um crescimento de 85.4% de referenciações anuais durante este período. 

Estes dados vêm evidenciar o papel da EIHSCP na promoção do acesso a cuidados paliativos na instituição, tornando-se, 

para doentes e famílias, um elemento de referência para garantir a continuidade de cuidados, através da articulação inter-

disciplinar e inter-equipas, intra e extra-hospitalares (RNCP, cuidados de saúde primários, cuidados continuados, IPSS, entre 

outras). 

A intervenção precoce e programada da equipa permite estabelecer o plano individual de cuidados, de modo ajustado 

às necessidades progressivas da pessoa doente e família, prolongando-se após a morte do doente, de modo a minimizar o 

risco de luto patológico nos familiares enlutados (é residual o número de familiares acompanhados pela EIHSCP com luto 

prolongado e patológico). 

A linha de apoio telefónico revela-se, também, facilitadora da proximidade com a pessoa e família, no acompanhamen-

to e monitorização sistemática, permitindo o melhor ajuste/controlo de sintomas e o alívio do sofrimento, de acordo com as 

flutuações nas necessidades do doente, através de consulta não programada urgente minimiza frequentemente, o recurso 

ao serviço de urgência. 

A intervenção da EIHSCP, em paralelo com o início da RNCP (autónoma da Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-

grados, desde abril de 2017), revelou-se também promotora de maior acessibilidade a unidades de internamento de cuida-

dos paliativos. Entre 2016 e 2017, registou-se uma duplicação do número de doentes transferidos . 

 

IMPLICAÇÕES 

 A intervenção da EIHSCP evidenciou: 

- aumento do acesso a Cuidados Paliativos à população alvo do CHUC; 

- promoção da qualidade de cuidados à pessoa com necessidades paliativas e família, garantindo a continuidade de cui-

dados e a humanização; 

- redução do recurso à Urgência, por pessoas com necessidades paliativas/sintomas não controlados; 

- aumento do acesso a unidades de internamento de cuidados paliativos a pessoas com necessidades paliativas comple-

xas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Diário da República, 2.ª série — N.º 66 — 3 de abril de 2019 - Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Pali-

ativos para o biénio 2019/2020 

 

 

NURSING SHARE  COLETÂNEA DE RESUMOS 

Página 48 



 

NURSING SHARE  COLETÂNEA DE RESUMOS 

 

CONTINUIDADE DOS CUIDADOS EM CONTEXTO DOMICILIÁRIO—ATIVIDADE DO SERVIÇO DOMICILIÁRIO   

E ARTICULAÇÃO COM A EQUIPA INTRA-HOSPITALAR DE SUPORTE EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

AUTORES 

Maria Gabriel Correia, Enfermeira 

Vitória Elvas, Enfermeira Especialista e Mestre em Enfermagem de Reabilitação  

 

SERVIÇO 

Serviço Domiciliário 

Enfermeira Gestora: Sheila Dias 

 

CONTEXTO 

O Serviço Domiciliário (SD) é um modelo de assistência hospitalar direcionado para a prestação de cuidados no domicílio. 

Este modelo, enfatiza a autonomia do utente e família, bem como o auto-cuidado e a auto-vigilância em contexto domiciliário. 

A estratégia de acompanhamento envolve planeamento, coordenação e atuação dirigida. São realizadas visitas diárias e em 

SOS, sendo a primeira visita, sempre realizada nas primeiras 24 horas pós-alta hospitalar.  

O SD do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  foi criado em 1956 e as suas raízes encontram-se nas Brigadas de 

Educação Sanitária da Família.  A área de atuação inicial, limitava-se à cidade de Coimbra e estava vocacionada para a popula-

ção mais carenciada. Desde 2001, passou a assistir utentes e respetivas famílias provenientes de todos os estratos socioecóno-

micos, com dependência crónica ou transitória, situação que ainda hoje se mantém. O SDA abrange os Concelhos de Coimbra, 

Condeixa-a-Nova, Soure e Montemor-o-Velho.  

O SD pretende dar continuidade aos cuidados intra-hospitalares, mantendo cuidados de saúde de forma sistematizada, 

personalizada, contínua e com garantia da qualidade aos três níveis de prevenção, a utentes no domicílio, promovendo a saúde 

e tratando a doença, fomentando, agindo e promovendo a reabilitação e reinserção social do doente/utente no domicílio.  

O SD em parceria com a Equipa Intra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP), apoia utentes com necessida-

des paliativas e seus familiares/cuidadores, proporcionando-lhes qualidade de vida, agindo para uma morte digna e serena e 

um luto menos doloroso e conturbado. Apoia ainda utentes do Hospital de Dia de Oncologia (HDO) e da Consulta Externa de 

Hematologia (CEH). Esta iniciativa surgiu para melhor dar resposta às necessidades dos utentes em tratamento de quimiotera-

pia (que apresentam grande fragilidade, limitação funcional o que dificulta a deslocação ao hospital), dando a possibilidade de 

serem tratados no seu domicílio de forma a evitar esforços/infeções nosocomiais, que contribuam para o agravamento do seu 

estado geral e o recurso ao serviço de urgência.  
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O Serviço articula-se ainda com todos os Serviços do CHUC (incluindo S. Urgência e Consultas externas), sendo os que 

mais referenciam para o SD: a Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA), a Psiquiatria e a Ortopedia. Só podem ser referenci-

ados utentes com apoio familiar/cuidador e/ou colaboração de Instituições Comunitárias de Apoio (alimentação e higiene).  

As principais vantagens do SD são: garantir mais e melhores acessos aos cuidados de saúde, otimizar recursos, libertar 

camas hospitalares, reduzir as complicações inerentes ao internamento convencional (como as quedas, as infeções nosocomi-

ais e os quadros confusionais agudos), criar um envolvimento psicológico mais favorável ao doente, e valorizar o papel da fa-

mília/cuidador, prevenindo a rejeição, o abandono e a institucionalização. O apoio domiciliário está associado à redução do 

número de reinternamentos. A equipa constitui-se pala Enfermeira Gestora e sete elementos de enfermagem, dos quais dois 

são Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, três Especialistas em Enfermagem de Saúde Comunitária e 

dois Licenciados em Enfermagem. Não existe médico, pelo que, quando há agravamento da situação do utente, a equipa faz a 

ligação com o Médico do serviço referenciador caso a situação o justifique, de outro modo, o utente é encaminhado para o 

Médico de Família.    

Até à implementação do SClínico no CHUC, o SD dispunha apenas de padrão de documentação em formato papel o que 

dificulta a colheita de dados e de indicadores.   

 

OBJETIVOS 

- Divulgar e promover a atividade do Serviço Domiciliário; 

- Dar a conhecer o número de utentes que foram assistidos pelo SD, número de visitas e principais intervenções de enfer-

magem; 

- Produzir indicadores através do SClínico que evidenciem a atividade de Enfermagem do SD (referente a 2020).  

 

ESTRATEGIAS/METODOLOGIA 

- Aplicar questionário satisfação do doente/família;  

- Conhecer e evidenciar os outcomes sensíveis à intervenção de enfermagem.  

 

RESULTADOS 

No ano de 2019, foram seguidos pelo SD 1331 utentes. A proveniência destes distribui-se do seguinte modo: 28% do Ed. 

S. Jerónimo (HDO, CEH, EIHSCP e C.Dor); 22% da UCA;  21% da Psiquiatria; 11% da Ortopedia e os restantes 18% distribuem-se 

por outros serviços do CHUC. Neste mesmo ano, de 2020,  a média de dias de seguimento pelo SD foi de 12,5 dias.  

 

 

 

Página 50 



 

NURSING SHARE  COLETÂNEA DE RESUMOS 

IMPLICAÇÕES 

O SD melhora a interligação hospital – comunidade promovendo a continuidade dos cuidados. O SD garante mais e me-

lhores acessos aos cuidados de saúde, otimizando recursos, permite libertar camas hospitalares e reduzir as complicações 

inerentes ao internamento convencional (como as quedas, as infeções nosocomiais e os quadros confusionais agudos). A in-

tervenção do SD cria um envolvimento psicológico mais favorável ao doente utente e valoriza o papel da família/cuidador, 

prevenindo a rejeição, o abandono e a institucionalização. O apoio domiciliário está associado à redução do número de rein-

ternamentos, e promove um maior envolvimento do profissional na programação das intervenções de enfermagem com base 

na realidade do doente/utente e família/cuidador. A proximidade permite uma maior eficiência ao nível da comunicação com 

alto grau de efetividade diagnóstica.  
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CONTEXTO 

CONFERÊNCIAS FAMILIARES EM CUIDADOS PALIATIVOS NA COMUNIDADE 

 

AUTORES 

Ana Margarida Dias de Oliveira, Enfermeira 
 

SERVIÇO 

UCC Grei, Centro de Saúde de Águeda 

 

CONTEXTO 

A ECCI (Equipa de cuidados Continuados Integrados) é uma equipa multidisciplinar que presta cuidados a “pessoas em situa-

ção dependência funcional transitória ou prolongada, que não se possa deslocar de forma autónoma, cujo critério de referencia-

ção assenta na fragilidade, limitação funcional grave condicionada por fatores ambientais, com doença severa, em fase avança-

da ou terminal (…) que reúnam condições no domicílio” (Portugal, 2017). 

Durante o período de acompanhamento do doente são realizadas reavaliações periódicas mensais/quinzenais pela equipa 

multidisciplinar, de modo a avaliar a progressão do utente, detetar possíveis novas dificuldades, limitações ou problemas de 

saúde, verificar a efetividade do tratamento e alterá-lo, de modo a promover o potencial máximo do doente e garantir qualida-

de de vida do próprio. 

Neste sentido, e de forma a valorizar o papel da equipa interdisciplinar, o projeto pretende implementar um conjunto de 

ações de melhoria na intervenção junto de doentes com necessidades paliativas e sua família/cuidador. As Conferências Familia-

res (CF) são um momento comunicacional de excelência que permitem, numa situação de doença grave e progressiva, indepen-

dente da sua fase e situação familiar, apoiar o doente e a família de modo a que o processo de doença e perda sejam vividos de 

forma mais construtiva possível. A intervenção é planeada e envolve um ou mais elementos da equipa multidisciplinar ( Reed & 

Harding, 2014; Hudson, Quinn, O’ Hanlon & Aranda, 2008). Neste sentido é um meio privilegiado para capacitar o doente e famí-

lia no processo de tomada de decisão (Fineberg, Kawashima & Aschs, 2011). 

 

OBJETIVOS 

 - Realizar no mínimo duas CF com doentes e famílias que carecem deste tipo de intervenção, designadamente na primeira 

semana de admissão e quando alta ou agravamento do estado geral do doente e nos últimos dias e horas de vida; 

- Melhorar as competências da equipa na implementação e na qualidade das CF; 

- Avaliar o indicador das CF na ECCI, após 2 meses de implementação, até atingir o standard de 50%. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA: 

 - Apresentação proposta de melhoria de qualidade da ECCI; 

- Criação de norma de atuação para a realização de CF; 

- Apresentação da norma em draft e discussão para a versão final; 

- Início do plano de formação aos profissionais de saúde da ECCI; 
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OBJETIVO(S) 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA 

- Implementação da norma de atuação da CF; 

- O standard do indicador, monitorizado periodicamente, após 2 meses de implementação, até atingir o standard de, pelo 

menos, 50%; 

- Transmissão à equipa da ECCI do valor atingido no indicador; 

 

RESULTADOS 

 As 13 CF realizadas foram agendadas atempadamente com doente e família, 85% ocorreram no domicílio do doente e 15% 

no local do centro de saúde, 8% das CF tiveram duração entre 15 a 30 minutos, 46% correspondem ao tempo de 30 a 60 minu-

tos, a mesma percentagem é registada para a duração acima dos 60 minutos. Houve necessidade de realizar a clarificação e 

consensualização de objetivos, expressões de emoções e resolução de problemas que exigiram mais algum tempo de interven-

ção. 

O enfermeiro esteve presente em todas as CF ocorridas, que se justifica pelo nº de horas que tem afetas ao projeto, em 4 CF 

tiveram a presença de apenas 1 elemento da equipa interdisciplinar por terem ocorrido entre as 18-20h, para possibilitar a pre-

sença dos filhos. O número de horas do médico afetas à ECCI implica que a sua participação seja reduzida. 

Em 70% das CF realizadas houve a presença do doente e nas restantes 30% o doente não esteve presente devido às mesmas 

terem ocorrido no local do centro de saúde e num espaço exterior ao quarto do doente. Os familiares mais presentes na CF fo-

ram os filhos em 46%, seguidamente, 27% o cônjuge, a mãe, com 18% e 9 %, outros familiares. 

Os objetivos apontados para realização da CF são: a clarificação de objetivos de cuidados em 44% das CF realizadas, para 

reforçar a resolução de problemas, 31%, e para prestar apoio e aconselhamento, 25%. 

 

IMPLICAÇÕES 

 A implementação das CF veio evidenciar os outcomes para o doente, sua família e equipa interdisciplinar. Neste sentido, a 

sua realização veio demostrar que esta é uma ferramenta importante no trabalho com o doente paliativo e sua família implican-

do um maior envolvimento da mesma no processo de cuidados. Especificamente pelo facto de a intervenção proposta estar 

direcionada para as necessidades do doente e sua família, tem um impacto positivo na intervenção e planeamento dos cuida-

dos. 

Por outro lado, a realização das CF promove um maior envolvimento dos profissionais relativamente às necessidades do 

doente e família, possibilitando a abordagem dos seguintes aspetos: a discussão/revisão do plano terapêutico, o agrava-

mento do quadro clínico do doente, a antecipação de intervenções ou a suspensão de tratamentos, a proximidade de últi-

mos dias e horas de vida, a existência de conflitos intrafamiliares e conflitos família-equipa, a valorização do cuidador e fa-

miliares, os benefícios e limitações do acompanhamento, a clarificação de ganhos do acompanhamento ou preparação da 

alta do doente. 

A CF exige um tempo de preparação dos elementos da equipa multidisciplinar, permitindo uma intervenção ajustada às 

necessidades do doente e família, potenciando-se o uso eficiente do tempo e comunicação com alto grau de efetividade 

(Cahill, Lobb, Sanderson & Phillips, 2016; Hudson, Quinn, O’ Hanlon & Aranda, 2008). 

A criação desta norma, envolvendo todos os elementos da equipa interdisciplinar, pode, ainda, contribuir para que estes 

se apropriem da mesma, se sintam mais capacitados e competentes para usar a CF, resultando numa otimização do trabalho 

em equipa e em claros benefícios para doentes e famílias/cuidadores. 
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Sessão 2 - ENFERMAGEM EM TEMPOS DE COVID-19: FACTOS E DESAFIOS 

 

 

Data: 21 de Outubro 2020, 15h00-17h00 

Local: Auditório, polo HUC-CHUC 

 

O contexto da pandemia de Covid-19 fez emergir novas prioridades, e o  Serviço Nacional de Saúde tem contado com respos-

tas de adaptação e superação dos diferentes profissionais, nomeadamente dos enfermeiros, aos desafios impostos na prestação 

de cuidados, nas atividades de gestão e organização dos serviços e ainda ao nível do apoio psico-emocional às equipas nesta fase, 

que mais do que nunca, se associa a uma forte carga emocional. 

Os Enfermeiros são elos fundamentais da qualidade e segurança dos cuidados de saúde, da prevenção de infeção associada 

aos cuidados e elementos ativos na promoção e garantia de boas práticas em saúde. Importa, neste âmbito, evidenciar indicado-

res das intervenções e cuidados de enfermagem, fulcrais à Saúde da pessoa e da comunidade e ainda da proteção do capital hu-

mano e emocional nas organizações. É primordial, um processo de consciencialização para a necessidade de manter e investir em 

intervenções contíguas e audazes, capazes de responder aos desafios que continuam a surgir no nosso dia a dia, a todos os níveis 

de atuação. 

 

 
Comentadores 
 
Enf.ª Celínia Antunes 
Enfermeira Gestora UPCIRA - CHUC 
 
Enf.ª Susete Coelho  
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação, Serviço de Cirurgia E 
 
Dr. Alexandre Lourenço  
Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares 
 
Apresentações: 
 
Follow-up a Enfermeiros e Assistentes Operacionais do CHUC Durante a Pandemia 
Enf.ª Goreti Almeida; Enf.ª Elisabete Santos; Enf.ª Aurea Andrade 
 
A Expressão da Documentação nos Doentes com COVID-19 
Enf. Carlos Fernandes  
 
Cuidados, Dificuldades e Estratégias no Internamento do Doente com Covid-19 
Enf.ª Ana Cláudia Leão; Enf.ª Ana Isabel Ribeiro  
 
Gestão e Manutenção de Visitas dos Doentes Internados 
Enf.  Artur Carvalhinho  
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FOLLOW-UP A ENFERMEIROS E ASSISTENTES OPERACIONAIS DO CHUC DURANTE A PANDEMIA 

 

AUTORES 

Maria Goreti Carvalheiro Almeida, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria  

Elisabete Santos , Enfermeira Adjunta para a Área da Gestão e Formação e Desenvolvimento Profissional 

Áurea Andrade, Enfermeira Diretora do CHUC 

  

CONTEXTO 

 A COVID-19 é a designação dada pela Organização Mundial da Saúde para identificar a doença respiratória aguda grave, pro-

vocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Este coronavírus foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na 

cidade de Wuhan. A doença foi progredindo e desencadeando uma epidemia mundial, tendo sido decretada pandemia a 11 de 

Março de 2020. 

Face a esta ameaça de saúde pública, foram definidas diversas fases de resposta, de acordo com a avaliação de risco para 

COVID-19 e o seu impacto em Portugal. A 2 de março, foi confirmado o primeiro caso em território português. 

De facto, neste contexto, no país, no SNS e no CHUC, operaram-se mudanças rápidas, imprevistas e perturbadoras do seu 

normal funcionamento, face às quais foi necessário um forte investimento na valorização do capital humano, o bem mais precio-

so das organizações, de acordo com os mais elevados padrões de humanização. Os processos adaptativos foram também rápidos 

e intensos, dando pouco tempo para haver acomodação e consistência nas respostas, o que se traduz em risco para a saúde 

mental. Se é verdade que o isolamento é importante para proteger a nossa saúde física, impedindo o contágio pelo vírus, é igual-

mente verdade que quanto mais tempo estivermos isolados, maiores serão os riscos de sofrermos doenças psico-emocionais. 

Neste contexto, surgiu uma enorme preocupação por parte da Sra. Enf.ª Diretora do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-

bra, no sentido de conhecer como os Enfermeiros e Assistentes Operacionais deste Centro Hospitalar, estavam a vivenciar no 

momento de crise o seu processo de doença, tendo em vista proporcionar-lhes os cuidados que precisavam, já que estes tam-

bém se tornaram rapidamente vítimas dessa pandemia. 

Com esta finalidade, foi necessária a intervenção do enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria para avaliar, pla-

near e implementar intervenções de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e psicoeducacional (Regulamento 

n.º 515/2018), investindo na promoção da saúde mental e na prevenção da doença mental. Assim, visou-se incentivar comporta-

mentos promotores de saúde tidos como determinantes na evolução da situação de doença dos mesmos. Neste sentido, foi reali-

zado um Follow-up telefónico de acompanhamento psicoemocional a todos os profissionais referidos, infetados em contexto pro-

fissional com SARS-CoV-2, de 9 de abril de 2020 a 14 de agosto de 2020. 
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OBJETIVOS  

- Identificar os contextos e necessidades dos profissionais infetados por SARS- COV2; 

- Intervir na vivência da situação de crise provocada pela pandemia COVID-19; 

- Promover a saúde mental e prevenir a doença; 

- Proporcionar suporte emocional, aconselhamento e encaminhamento se necessário; 

- Melhorar o conhecimento sobre o papel do isolamento na fragilidade emocional e psicológica; 

- Colaborar na resolução de problemas administrativos decorrentes das suas ausências. 

 

        ESTRATÉGIAS  

- Realização de trabalho de apoio psicoemocional durante o estado de emergência e calamidade nacional a todos os profis-

sionais infetados em contexto profissional com SARS-CoV-2 (Enfermeiros e Assistentes operacionais) CHUC; 

- Criação de um guião para uniformização e orientação do follow-up telefónico recorrendo sobretudo aos princípios da Pri-

meira Ajuda em Saúde Mental (Loureiro, 2014; Sequeira, 2016), da Intervenção em Crise (Chalifour, 2007; Sequeira, 2016) e 

da Terapia de Suporte (Chalifour, 2007);  

- Apresentação e validação do mesmo  com a Sra. Enfª Diretora;  

- Início dos contactos a todos os profissionais (Enfermeiros e Assistentes Operacionais) a 09-04-2020, suportado no guião 

referido;  

- Monitorização semanal com intervenção especializada em enfermagem. 

 

RESULTADOS  

 Trata-se de um trabalho dirigido a profissionais do CHUC (Enfermeiros e Assistentes Operacionais) com a COVID-19 confir-

mados. Todos os contactados deram consentimento no início da realização da entrevista.  

Foram abordados telefonicamente 161 profissionais infetados, sendo 112 enfermeiros e 50 assistentes operacionais.  

Os contactos foram efetuados de 09 de abril, até ao dia 14 de agosto de 2020, tendo sido efetuadas 375 chamadas e moni-

torizados e acompanhados semanalmente 50 destes profissionais. 

Também foi feita uma reavaliação e monitorização dos profissionais já contatados, após análise do tempo de ausência ao 

serviço. De seguida apresentamos alguns dados referentes a questões do guião. 

Relativamente à idade, a faixa etária predominante foi entre os 31 a 40 anos, seguido de 41 a 50 anos. Segundo a DGS em 

14 de agosto de 2020 o grupo etário com maior número de casos encontrava-se entre os 40 e os 49 anos, seguido de 30 a 39 

anos. 

A maior incidência nos profissionais infetados registou-se no pólo Hospitais da Universidade de Coimbra, seguindo-se o 

polo Hospital Geral, locais onde se situam o serviço de urgência. 

Relativamente à sua condição prévia de saúde, os profissionais referiram ser saudáveis e 15,5% destes informaram ser por-

tadores de patologia respiratória e/ cardíaca. 

Quando abordados sobre o local onde foi cumprida a quarentena, 48,4% dos profissionais informaram que a vivenciaram 

com o cônjuge/companheiro e filhos. 

Sobre os padrões alimentares e de hidratação durante o confinamento, 90% dos profissionais referiram manter uma ali-

mentação saudável e uma hidratação adequada.  
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Os dados evidenciados relativamente aos sintomas apresentados estão sobreponíveis à informação reportada no relatório 

da situação epidemiológica em Portugal pela DGS a 14 de agosto de 2020, ou seja febre em 27% dos casos, tosse em 34%, 

dificuldade respiratória em 9%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 14%. 

Constatou-se que a maioria dos profissionais conseguiam descansar e dormir bem, ainda que 3% destes, por alteração do 

padrão do sono, tenham sido encaminhados para os serviços médicos da especialidade de psiquiatria para intervenção clinica.  

Em confinamento mantiveram contactos não presenciais por via telefónica e/ou online e apenas um caso se manteve em 

isolamento social.  

Quando questionados sobre a forma como se ocuparam em confinamento, a maioria referiu ter visto televisão, ter higie-

nizado a casa/espaço de confinamento e ainda dedicado algum tempo à leitura de livros, revistas e jornais. 

Relativamente aos sentimentos mais experienciados, 91% referiram a ansiedade, seguindo-se a tristeza e o medo. 

Das intervenções de enfermagem de saúde mental e psiquiatria realizadas, durante o processo de acompanhamento e 

monitorização, as mais frequentemente utilizadas foram: a escuta ativa, executar apoio emocional, executar intervenção psi-

coeducativa, instruir sobre estratégias de coping, promover a esperança, mobilização dos recursos internos do profissional. 

No sentido de ilustrar a importância do follow-up telefónico, partilhamos uma síntese onde evidenciamos os principais 

sentimentos expressos e as emoções vividas: 

- Agradecimento pela preocupação manifestada pela Sra. Enf.ª Diretora, no sentido de lhes transmitir a sua importância 

na instituição e o sentimento de pertença; 

- Reconhecimento e gratidão pelo acompanhamento e monitorização através de intervenções de enfermagem realizadas 

na área da saúde mental; 

- Incerteza e medo do desconhecido; 

- Preocupação e medo de ter contagiado familiares e outros elementos da equipa; 

- Medo das possíveis sequelas e da morte; 

- Ansiedade, fobia e solidão devido ao confinamento ao quarto e wc; 

- Necessidade de afetos como abraçar e beijar elementos da família nuclear; 

- Preocupação com a sua ausência nas rotinas familiares e nas tarefas domésticas; 

- Receio de possíveis problemas associados após a alta sem seguimento médico; 

- Sentimento de impotência e de frustração por não poderem participar em processos fúnebres de entes queridos; 

- Agradecimento na ajuda da resolução de problemas administrativos, relacionados com o absentismo. 

 

Em suma, a intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, como se evidenciou, 

assenta na avaliação, no planeamento e na implementação de intervenções de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, 

psicossocial e psicoeducacional com vista à promoção da saúde mental e à prevenção da doença mental.  
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IMPLICAÇÕES  

 Este trabalho foi realizado em contexto verdadeiramente extraordinário e excecional, pois os profissionais encontravam-se 

fragilizados, sem informação consistente sobre a doença e situações processuais e legais e com necessidade de apoio psico-

emocional. 

Em estudos publicados sobre este tema, devido principalmente aos vírus SARS-CoV1, MERS-CoV, HINI e ao Ébola, cerca de 

três anos após a quarentena, verificou-se ainda um aumento de risco para o aparecimento de abuso de álcool, sintomas de 

perturbação de stress pós-traumático e depressão. Neste contexto de isolamento, receia-se o aumento das perturbações de-

pressivas e de perturbações de stress pós-traumático.  

Para além do stress associado ao receio de contrair a doença, existem ainda outros fatores que aumentam a vulnerabilida-

de psicológica das pessoas em quarentena, nomeadamente as dificuldades sociais e económicas decorrentes desta pandemia, 

o risco do aumento do desemprego associado entre outros a um agravamento da saúde mental da população. 

Outra área perturbadora é a forma como está a ser feito o luto das pessoas que morreram durante este período de pande-

mia. Devido às medidas preventivas de saúde pública, as cerimónias fúnebres estão a ser realizadas quase sem pessoas. Muitos 

familiares e amigos estão privados de se despedirem de quem morre; ou seja, não existem abraços, nem o habitual consolo do 

luto feito em comunidade. Isto acarreta um enorme sofrimento para todos aqueles que perdem os seus familiares e amigos.  

Em suma, vivemos tempos estranhos. Neste período levantam-se muitas dúvidas, e irá certamente demorar muitos anos 

até compreendermos qual foi o verdadeiro impacto da pandemia na saúde mental nos profissionais do CHUC, apesar do envol-

vimento e esforços efetuados para minimizar o impacto da pandemia. 
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A EXPRESSÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOS DOENTES COM COVID-19 

 

AUTORES 

Carlos Fernandes, Enfermeiro 
 

SERVIÇO 

Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem do CHUC 

 

CONTEXTO 

O SARS-CoV-2 foi o vírus identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Este corona-

vírus alastrou-se de uma forma exponencial a nível mundial sendo decretada pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a 11 de março de 2020. 

A COVID-19 foi a designação dada pela OMS para a doença respiratória aguda grave provocada por este vírus. 

Face a uma doença de fácil contágio, de rápida progressão clínica e da qual pouco ou nada se sabia no início, foram neces-

sárias alterações nas dinâmicas do funcionamento de toda a sociedade. Esta teve um impacto maior nas áreas da saúde e nos 

seus profissionais sendo necessário alterar práticas que promovessem a saúde das pessoas infetadas, mas também a seguran-

ça das pessoas não infetadas. 

Os Enfermeiros não são exceção obrigando-se a uma adaptação constante sustentada no conhecimento atualizado desta 

nova doença, e nas repercussões que a mesma apresenta nas pessoas de quem cuidam. 

Do processo de Enfermagem faz parte integrante a documentação da tomada de decisão clinica dos enfermeiros, sendo 

esta fundamental não só para a continuidade dos cuidados e sua avaliação, mas também para otimizar a gestão e facilitar os 

processos de investigação. 

Os sistemas de informação, aliados a uma uniformização da linguagem utilizada pelos Enfermeiros, vieram potenciar os 

processos de investigação, uma vez que permitem o acesso facilitado a informação estruturada. 

 

OBJETIVOS  

 Objetivo Geral: 

Analisar a expressão da documentação realizada pelos enfermeiros nos doentes com internamento no CHUC, entre março 

e 15 de outubro de 2020, codificados com os diagnósticos médicos de COVID-19. 

 Objetivos específicos: 

- Efetuar a caracterização demográfica dos doentes com Covid-19; 

- Identificar os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes nos doentes com Covid-19; 

- Analisar a evolução diagnóstica do doente com Covid-19 ao longo do internamento. 
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ESTRATÉGIAS 

- Pesquisa dos focos de enfermagem identificados nos doentes que tiveram diagnósticos médicos de COVID-19, no período de 

março a 15 de outubro de 2020, recorrendo à ferramenta BI Hospitalar®; 

- Análise dos 15 focos de enfermagem mais identificados, por faixa etária; 

- Análise da evolução diagnóstica destes focos durante o internamento; 

- Análise do destino destes doentes após a alta. 

 

RESULTADOS  

Nos 305 casos estudados verificámos que 52,8% eram do sexo masculino e que a maioria dos doentes têm uma idade superi-

or a 70 anos (65,3%), aumentado esta percentagem para 82,6% quando incluímos as pessoas com idade superior a 60 anos. 

Da análise do top 15 dos focos de enfermagem identificados, verificamos que os autocuidados presentes são Higiene (80%), 

Queda (76,1%), Alimentar-se (74,8%), Uso do Sanitário (73,4%), Posicionar-se (72,8%), vestuário (45,2%), Levantar-se (24,6%) e 

Transferir-se (17,4%). Evidenciam-se ainda os focos da área da função, Maceração (65,6%), Úlcera por Pressão (63,9%), Movi-

mento Muscular (28,9%), Ventilação (25,6%) e Ferida (14,1%), relevando ainda a Dor (19,7%) e a Confusão (16,4%). 

Estes dados consubstanciam-se com os sintomas dos doentes com COVID19 (Tosse; cefaleias; mialgias; febre; dispneia / difi-

culdade respiratória; anosmia, ageusia e disgeusia). 

Quando efetuamos a análise dos dados por faixa etária percebemos que, dos 40 aos 59 anos, deixa de estar presente no top 

15 o foco Confusão e passa a integrar o foco Equilíbrio Corporal. No grupo etário dos 60 aos 79 anos volta a estar presente o foca 

confusão, em 15,3% dos doentes inseridos nesta faixa etária. 

Já no grupo etário dos maiores de 80 anos, expressando a transição desenvolvimental do envelhecimento, verificamos valo-

res dos autocuidados acima dos 80% dos doentes inseridos nesta faixa etária (excetuam-se aqui os autocuidados levantar-se e 

transferir-se, com valores percentuais abaixo dos 30%). 

Relativamente ao destino após a alta verificou-se que, dos 261 doentes que já tiveram alta no momento do estudo, 5 % fo-

ram encaminhados para respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 41% para os Cuidados de saúde primá-

rios ou para a consulta externa e os restantes para o exterior, verificaram-se ainda 23% de óbitos. 

 

IMPLICAÇÕES  

 Como sabemos, a maioria das Pessoas de quem cuidamos tem fatores dificultadores associados à transição desenvolvimen-

tal /envelhecimento, os quais poderão ser potenciados pelas emoções e dificuldades que nós também vivenciamos. 

Durante esta fase da pandemia, das vivências relatadas pelos profissionais de saúde, surge com uma importância major as 

emoções vividas, nomeadamente no que diz respeito ao medo, à ansiedade e à tristeza. 

Num processo de melhoria, foi refletida a necessidade de realização da documentação desses focos de atenção, presentes 

na nossa intencionalidade mas com pouca expressão na documentação. 

Evidencia-se ainda o facto das equipas de enfermagem do CHUC, apesar das dificuldades vivenciadas, terem realizado a do-

cumentação que viabilizou os dados em análise. 

Acresce ainda a importância da ferramenta BI Hospitalar®, sem a qual não seria possível a produção da informação que hoje 

partilhamos. 
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Ana Cláudia Leão - Mestre em Enfermagem, Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-cirúrgica, Pós-Graduação em 

Enfermagem Avançada, Pós-     

Ana Isabel Ribeiro - Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica,    Pós-Graduação em Nefrologia, Pós-Graduação 

em Gestão de Unidades de Saúde 

 

            

 

         desencadeou a nível mundial novos desafios na área da 

saúde para um combate mais eficaz à pandemia. A equipa de enfermagem do Serviço de Doenças     

      o primeiro momento ao adaptar os recursos, procedimentos e estratégias para combater 

as dificuldades e para que a todos os profissionais e doentes fosse garantida a segurança e a qualidade de cuidados. 

Não havendo grande conhecimento sobre a doença, foi feita a adaptação com 

nacionais e internacionais. 

 

OBJETIVO 

Serão partilhadas as estratégias adaptativas de conforto ao doente e qualidade     dos cuidados, assim como boas práticas da equi-

pa de enfermagem. 

 

 

Foi efetuado um balanço das experiências vivenciadas e dos desafios ultrapassados pelos enfermeiros na organização dos 

serviços, na formação de profissionais de saúde e na prestação direta de cuidados. 

 

 

Verificou-se que a intervenção da equipa de enfermagem foi elementar para a   organização e bom desempenho do hospital, na 

resposta à pandemia em tempo                     recorde. 

 

IMPLICAÇÕES 

As dificuldades sentidas levaram ao ajustamento da prática através de uma boa  
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AUTORES 

Artur Carvalhinho, Enfermeiro Diretor do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, Cantanhede 

  

SERVIÇO 

Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, Cantanhede 

  

CONTEXTO 

 O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), de Cantanhede, é constituído por unidades de competência reconhecida. 

A Unidade de Cuidados Paliativos foi pioneira no contexto nacional, acumulando já 13 anos de experiência e a sua equipa mul-

tidisciplinar detém as competências técnicas e qualificações específicas necessárias para a prestação de cuidados nesta área 

delicada e de reduzida oferta em Portugal. 

Os cuidados paliativos assentam em quatro pilares fundamentais: controlo sintomático, comunicação eficaz, trabalho em 

equipa e apoio à família. 

Esta é a essência dos cuidados que visamos  prestar  ao doente e família. Os benefícios do apoio familiar estão sobejamen-

te provados e são muito importantes, pelo que sempre considerámos crucial a manutenção das visitas mesmo durante a pan-

demia Covid-19. 

Para garantir a efetivação desse direito reunimos esforços para a implementação de um sistema que permitisse a manu-

tenção das visitas dos familiares, mantendo as condições de segurança e mitigação da propagação da infeção. 

As indicações da tutela não previam a continuidade das visitas, sugerindo mesmo a sua suspensão, sob avaliação dos ór-

gãos dirigentes de cada instituição de saúde. A esmagadora maioria optou pela suspensão total de visitas. 

No caso do HAJC, pelas razões já mencionadas, entendeu-se proceder a uma reorganização  de forma a manter a qualida-

de dos cuidados mas garantido a segurança. 

  

OBJETIVOS 

- Priorizar o apoio familiar promovendo qualidade de vida da pessoa; 

- Criar um programa de gestão de visitas ajustado à situação; 

- Manter uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos no processo. 

 

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA 

 É importante salientar que, numa altura precoce da disseminação do vírus SARS-CoV-2, o plano de contingência elaborado 

apenas previa o isolamento temporário dos casos suspeitos e consequente encaminhamento para o hospital de referência. 

Foi efetuado um rastreio sistemático no hospital que detetou positividade em utentes da Unidade de Cuidados Paliativos. 

Dada a impossibilidade de encaminhamento dos casos positivos, a prioridade absoluta passou a ser, conter o surto para que 

pudesse ser quebrada a cadeia de transmissão, uma vez que, se tal não acontecesse, as consequências poderiam atingir pro-

porções dramáticas. 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE VISITAS AOS UTENTES INTERNADOS 
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Dois problemas basilares apresentaram-se de imediato: primeiro, seria vital conter a cadeia de transmissão para evitar a pro-

pagação do vírus; segundo, considerando como nuclear nos cuidados paliativos a preservação da dignidade e qualidade de vida 

da pessoa, era essencial manter, de forma consistente, a comunicação entre o doente e os seus familiares. 

O primeiro passo foi a criação de um Gabinete de Crise de forma a fortalecer o sistema, avaliando o estado de prontidão, re-

colhendo evidências, definindo e apoiando no treino dos profissionais, promovendo a segurança da equipa e reforçando o apoio 

dos colegas. O Gabinete promoveu o trabalho em equipa e em rede no combate à pandemia. 

Em termos formais, procedeu-se à adequação do Plano de Contingência à necessidade da continuação das visitas, com um 

briefing diário, de forma a promover a consciencialização e monitorização da situação pandémica e do seu impacto na instituição. 

Numa fase inicial, ainda um pouco assoberbados com a situação, deu-se prioridade à utilização da tecnologia (videochamada), 

privilegiando as visitas presenciais para momentos significativos (como por exemplo, a despedida dos familiares nas últimas ho-

ras de vida). 

Imediatamente a seguir,  criou-se um programa de gestão de visitas que implicava a sua marcação pela equipa multidiscipli-

nar da unidade (psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros). 

Na sequência da criação de orientação interna sobre a política de visitas, e promovida a transparência da norma para o públi-

co interno e externo (profissionais, doentes e familiares), foram definidas as seguintes formas de visita: 

- Atendimento telefónico: otimizar a linha no âmbito da partilha de informações com familiares (centralizou-se esta tare-

fa na psicóloga e no enfermeiro gestor, permitindo um acompanhamento mais personalizado); 

- Videochamadas/Telefonemas: promover ativamente o agendamento de visitas remotas, inicialmente através de com-

putadores e, posteriormente, de tablets (mais fáceis de transportar até ao doente); 

- Visitas presenciais: criar um programa de gestão de visitas baseado num sistema informático de marcação, de forma a 

serem agendadas de acordo com a conveniência mútua, garantindo as condições de segurança; 

- Visitas presenciais com barreira física: permitir, no caso de doentes positivos, ainda assim, a realização de visitas sepa-

radas por porta de vidro. 

Houve necessidade de reajustar funções de colaboradores para permitir o acompanhamento telefónico, a realização das vide-

ochamadas, a marcação e o acompanhamento das visitas presenciais e as sessões de educação para a saúde dos visitantes. 

Também foi necessário alocar recursos materiais, nomeadamente garantindo a disponibilização de Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPI’s) para os visitantes. Por outro lado, otimizámos a utilização dos equipamentos tecnológicos nomeadamente 

telefones, computadores e tablets. 

Os familiares sofriam também de muita angústia pelo afastamento físico forçado, visto que muitos dos doentes se encontram 

num momento final das suas vidas. 

Assim, garantimos sempre a manutenção do contacto doente-família ao longo do tempo. Numa primeira fase, via eletrónica 

(videochamada), numa fase intermédia, visitas presenciais garantindo o distanciamento social e, numa fase posterior, visitas pro-

gramadas e agendadas de acordo com as possibilidades do doente e familiares e indicações da equipa. 
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RESULTADOS 

  Família: 

- Uma estratégia de comunicação clara e transparente, também com as famílias dos doentes, foi parte determinante 

da eficácia das medidas tomadas; 

- A promoção de ações de Educação para a Saúde aos visitantes presenciais, no âmbito da prevenção da infeção, foi 

também fundamental para promover a segurança do cidadão; 

- Tomando partido da estrutura física do hospital, criámos circuitos externos para os visitantes, garantindo que não 

circulassem dentro do hospital e que entrassem diretamente para a ala do internamento; 

- Em casos de mobilidade reduzida, um elemento da equipa acompanhava os visitantes pelo elevador no interior da 

instalação; 

- Foi possível intervir na capacidade de adaptação e reajuste da própria família, promovendo a confiança na institui-

ção e seus profissionais. 

 

Doente: as visitas a doentes foram sempre garantidas de diversas formas, uma vez que estes se encontravam especial-

mente fragilizados dadas as características da unidade e, nesta situação pandémica em particular, se encontravam con-

fusos e assustados com toda a situação. Deste modo foi possível atuar nos seguintes pontos: 

 

- Melhoria do estado anímico dos doentes; 

- Controlo de ansiedade e períodos de insónia; 

- Redução de sintomas físicos e psicológicos; 

- Aumento de satisfação; 

- Manutenção do vínculo familiar e diminuição do sentimento de “abandono”. 

 

Profissional de Saúde: 

Foi imensamente gratificante, para os profissionais da instituição, receber o feedback emocionado e de verdadeira grati-

dão, por parte, de quem ansiava por uma visita. 

  

 

IMPLICAÇÕES 

  Foi criado, de raiz, um sistema informático de agendamento das visitas de forma a não sobrepormos mais do que uma à 

mesma hora e, em simultâneo, a possibilidade de registar os visitantes e o seu contacto para eventual rastreio futuro, em caso 

de necessidade. 

Este sistema pode ser adaptado à alteração da situação epidemiológica, bem como à realidade de qualquer outra institui-

ção hospitalar. 

Este procedimento implementado pela equipa do Hospital de Cantanhede continua hoje a ser utilizado e tem vindo a re-

velar-se como muito eficaz, permitindo assim que, perante nova situação, exista já um sistema preparado para ajustar as con-

dicionantes próprias da necessidade de distanciamento social. 
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A elaboração deste livro de compilação de todos os trabalhos realizados reitera a forte convicção de que este poderá ser o 

caminho a ser palmilhado pela Enfermagem. A procura de uma resposta adequada às necessidades de cuidados da Pessoa, base-

ada na evidência, é explícita nos resumos que cronologicamente editámos, entre 2019 e parte de 2020.  

A gestão do conhecimento nas organizações de saúde assume cada vez mais um carácter estratégico, perante cenários assis-

tenciais complexos, dinâmicos e em permanente mudança, que incluem grande diversidade de atores e de cuidados. 

Esperamos que a continuidade seja possível e que as respostas aos desafios emergentes na Saúde sejam representados por 

novos projetos, com empreendedorismo, investigação, implementação de práticas inovadoras, e com resultados expressivos para 

o cidadão, nomeadamente Valor em Saúde. 

Sustentámos a nossa convicção de que este método de partilha e translação do conhecimento constitui hoje uma vertente 

inequívoca da afirmação do conhecimento em Enfermagem, que potencia de forma explícita, a disseminação de boas práticas e 

de experiências de sucesso entre a comunidade de Enfermagem CHUC e entre os parceiros com quem tivemos o privilégio de 

contar neste percurso de dois anos. 

 

 

 

 

 

Um bem-haja a todos! 
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