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Networking em Saúde Infantil: construir caminho, encurtar distâncias

Objetivo do Projeto:

- Promover vinculação, cooperação e sinergia entre pessoas, instituições,

organizações e programas interessados no desenvolvimento dos cuidados, gestão,

investigação, formação inicial e permanente em saúde infantil;

- Contribuir para a promoção e proteção da saúde infantil bem como para a melhoria

contínua dos cuidados prestados

Descrição do Projeto

• Networking significa trabalhar em rede. Num mundo global onde novas tecnologias e custos estão na ordem do dia, faz sentido 

aliar recursos também na área da saúde. Trata-se de uma nova de organização que permite aos profissionais integrados reunir 

sinergias, partilhar experiência, conhecimentos, definir estratégias de atuação, desenvolver criatividade e responsabilidade, etc. O 

custo é baixo pois encontra-se à distância de um click…

• Em 2004 foi efetuada uma investigação a fim de conhecer os pontos fortes e fracos do ensino de enfermagem na área da saúde 

infantil. Esta investigação levou a duas estratégias: elaboração do Manual de Atenção Integrada às Doenças da Infância (Manual 

AIEPI) elaborado por enfermeiras da Argentina, Chile, Brasil e Colômbia; criação da Rede de Enfermagem de Saúde Infantil (Rede 

ENSI). O trabalho organizado em rede na área da saúde infantil começou na América Latina em 2006. Em 2010 já era considerada 

internacional e está agora em fase de expansão a outros continentes. Atualmente são 23 os países que integram a Rede ENSI.

• A V Reunião Internacional de Redes ocorreu em Coimbra, em Setembro de 2011, no âmbito da XI Conferência Iberoamericana de 

Educação em Enfermagem. Foi nessa reunião que alguns elementos presentes foram desafiados a iniciar trabalho em rede no 

âmbito da saúde infantil, em Portugal. Por motivos de vária ordem o processo só teve início no final de 2012. Uma das primeiras 

dificuldades com que nos deparamos foi encontrar um dia compatível para os enfermeiros a quem tinha sido lançado o desafio. Foi 

necessário fazer 3 reuniões em dias diferentes. Só esta pequena dificuldade já aponta para a necessidade/benefícios do trabalho 

em rede.
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• Nas reuniões iniciais foi dado a conhecer o projeto de trabalho em rede e decidiu-se traduzir para português a Carta de Intenções 

da Rede Internacional, discutiu-se um Plano de Implementação e Desenvolvimento para 2013/2014. Foi criada uma ferramenta 

colaborativa para elaboração conjunta do documento escrito.

• Os objetivos da Rede ENSI Portugal são os mesmos da rede internacional dos quais destacamos: partilhar informações e 

conhecimentos relacionados com a saúde infantil; identificar problemas, interesses e prioridades relativos à prática, gestão,

investigação, educação inicial e permanente da saúde infantil e criar alternativas de transformação compartilhada; potenciar o 

desenvolvimento de investigações multicêntricas; promover o acesso equitativo e universal a fontes de informação científico-

técnica e referencial em saúde infantil; promover a produção e uso intensivo de informação científico-técnica e referencial sobre 

saúde infantil.

• O que pretendemos a curto prazo é consolidar a Rede ENSI Portugal, desenvolver conjuntamente estratégias de atuação, criar 

uma newsletter para divulgação de informação aos membros e colaboradores.

• Podem participar nesta rede pessoas, instituições, organizações e programas interessados na informação, ensino, 

desenvolvimento de cuidados, gestão e investigação. Os Membros podem ser Pessoais, Institucionais ou Colaboradores 

Ocasionais. 

Principais resultados obtidos:

• Está constituída a Equipa Inicial. O projeto Rede ENSI Portugal encontra-se em fase de implementação. A divulgação 

do projeto faz-se também nas redes sociais. 

Outras Informações que julgue pertinentes sobre o projeto:

• O objetivo major da participação neste Encontro de Benchmarking é divulgar o projeto e recrutar enfermeiros cujo 

desempenho profissional se desenvolva na área da pediatria e que queiram participar, quer como Membros Pessoais 

quer como Colaboradores Ocasionais
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• M. Amaral-Bastos *; Andrea Oliveira *; Carina Sousa **; Lúcia Fonseca***

HSA-Centro Hospitalar do Porto

• *Serviço de Cuidadosa Intensivos Pediátricos; ** Serviço de Pediatria; *** Bloco Operatório Pediatria


