
 

 
 
 
 
 

DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO 
 

12 DE MAIO DE 2009 
 

 
«Servir a comunidade e garantir qualidade: os enfermeiros na 

vanguarda dos cuidados na doença crónica» 
 
 
No ano em que se assinalam 100 anos sobre a morte de Florence Nightingale (a 
fundadora da Enfermagem moderna), e a exemplo de anos anteriores, a Ordem dos 
Enfermeiros e os restantes membros do FNOPE - Fórum Nacional das Organizações 
Profissionais de Enfermeiros - adoptaram em 2010 o lema das comemorações do Dia 
Internacional do Enfermeiros escolhido pelo International Council of Nurses (ICN).   
 
«Servir a comunidade e garantir qualidade: os enfermeiros na vanguarda dos 
cuidados na doença crónica» visa chamar a atenção para o impacto das doenças 
crónicas nas vidas de milhões de pessoas em todo o mundo e a forma como os 
enfermeiros podem contribuir para prevenir estas patologias é o principal intuito do 
lema deste ano.    
 
«As estatísticas mostram agora que 60% das mortes a nível global se devem à doença 
crónica e que 80% destas ocorrem nos países de rendimentos baixos e intermédios. Por 



ocasião do Dia Internacional do Enfermeiro, o Conselho Internacional de Enfermeiros 
(ICN) apela aos enfermeiros de todo o mundo para se moverem e serem activos, nas 
suas vidas pessoais e papéis profissionais, para conter a pandemia da doença crónica», 
refere um comunicado de imprensa do ICN. 

«"Agora é mais importante do que nunca que os enfermeiros trabalhem no sentido de 
garantir que as escolhas saudáveis são escolhas fáceis», declarou a Presidente do ICN, 
Rosemary Bryant. «Se cada um dos 13 milhões de enfermeiros de todo o mundo 
assumir um compromisso pessoal no sentido de se alimentar de forma saudável, fazer 
exercício adequado e evitar o uso de tabaco, isso melhoraria a saúde e bem-estar dos 
enfermeiros e reduziria a probabilidade de desenvolverem doenças crónicas. Se cada um 
destes enfermeiros agir como modelo a seguir, educadores e agentes de mudança na sua 
família, amigos, locais de trabalho e comunidades locais para promover estilos de vida 
mais saudáveis, em conjunto podemos ajudar a parar a vaga de doenças crónicas"», 
pode ler-se no mesmo comunicado.  

Já a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Enf.ª Maria Augusta Sousa, afirma 
acerca deste assunto: «o último estudo demonstra que 57% da população é hoje 
portadora de doença crónica e que 71% das urgências têm que ver efectivamente com 
situações de pessoas que são portadoras de doenças crónicas que, se tiverem acesso a 
outros tipo de cuidados, seguramente viverão de uma forma melhor e sobretudo poderão 
viver com melhor qualidade. Os cuidados de Enfermagem têm efectivamente este 
objectivo, que é dar o suporte necessário para que cada um possa melhor viver a sua 
situação de doença e evitar o mais possível a sua degradação e a sua evolução. E 
portanto, o lema que nos foi desafiado pelo ICN e que hoje, em todo o mundo, milhões 
de enfermeiros celebram, é "os enfermeiros na vanguarda dos cuidados na doença 
crónica"».  

Assim sendo, «este lema e este desafio, que também é colocado aos enfermeiros 
portugueses, é sobretudo um compromisso com os cidadãos. É um compromisso com os 
cidadãos, mas também um compromisso com o sistema de saúde português no sentido 
de também por esta via podermos garantir que o sistema de saúde em Portugal possa 
contar cada vez mais com aquilo que é o contributo específico dos enfermeiros para 
poderem desencadear as intervenções necessárias, garantindo mais e melhor saúde para 
todos». 

Para a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, este «é também um dia para saudar 
todos os meus colegas no País, que sei que no dia-a-dia dão o melhor de si e o melhor 
dos seus saberes e das suas competências para garantir a qualidade dos cuidados a que 
todos os cidadãos têm direito. É também um dia que gostaríamos de ver reconhecido, 
por aqueles que têm a responsabilidade política, o papel imprescindível que os 
enfermeiros jogam no sistema de saúde para a sua sustentabilidade».      
 
Em Portugal, a Ordem dos Enfermeiros (OE) produziu 1.500 exemplares do cartaz 
adaptado do ICN - o qual foi enviado para instituições de saúde, associações de 
enfermeiros, estabelecimentos de ensino de Enfermagem e associações de doentes.  
 
Também foram produzidos 2.500 exemplares da versão portuguesa do Kit do ICN 
relativo ao DIE 2009, que foram distribuídos pelas cinco Secções Regionais da OE e 
pelas entidades acima referidas. Este documento apresenta um conjunto de 
recomendações sobre formas de melhorar os cuidados de Enfermagem a pessoas com 
doenças crónicas. Trata-se de divulgar as boas práticas, procurando a sua replicação.     



 
 
 
O Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros está a organizar um almoço / debate 
com responsáveis políticos, enfermeiros e associações de doentes. Além da Enf.ª Teresa 
Oliveira Marçal e do Enf.º Jacinto Oliveira, vice-presidentes do Conselho Directivo da 
Ordem dos Enfermeiros, neste almoço / debate participa o Dr. Manuel Pizarro, Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, bem como vários representantes de associações de 
doentes e dos partidos com assento parlamentar. Com esta iniciativa procura-se debater, 
juntamente com o poder político e com os representantes associativos, os problemas 
que afectam as pessoas com doenças crónicas, perspectivando-se o contributo dos 
enfermeiros nesta área.  
 
Por sua vez, as várias Secções Regionais da OE têm iniciativas agendadas um pouco por 
todo o país.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programa das comemorações  
 
 
Sede 
 
12 de Maio  
 
12H30 - Almoço / debate  subordinado ao lema do DIE 2010 - «Servir a comunidade e 
garantir qualidade: os enfermeiros na vanguarda dos cuidados na doença crónica». com 
a presença do Dr. Manuel Pizarro, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
representantes de associações de doentes e deputados - Restaurante Estufa Real (Lisboa) 
- 12H30. 
 
 
 
Secção Regional da Região Autónoma dos Açores (SRRAA) 
 
 
12 de Maio 
  
14H00 - Debate intitulado «Dar voz aos cuidadores informais…», com a presença de 
responsáveis políticos, representantes de associações de doentes e cuidadores informais 
- Hotel Lince Azores (Ponta Delgada) e Terceira Mar Hotel (Angra do Heroísmo).   
 
 
Secção Regional do Centro (SRC) 
 
 
12 de Maio 
 
09H30 - Visita à ACREDITAR - Coimbra (Associação de Pais e Amigos de Crianças 
com Cancro). 
 
11H30 - Visita à ADEB - Coimbra (Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 
Bipolares). 
 
14H30 - Visita à APIR (Associação Portuguesa de Insuficientes Renais). 
 
15H00 - Visita à APPACDM (Associação dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental). 
 
 
Secção Regional da Região Autónoma da Madeira (SRRAM) - Comemorações 
organizadas em conjunto com a ACEPS, ACERAM e SERAM  
 
 
10 de Maio  
 



Instalações da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da OE 
 
16H00 - Sessão Solene de Abertura das Comemorações, presidida pelo Senhor 
Secretário Regional dos Assuntos Sociais, com a presença de representantes de 
entidades da saúde e de Enfermagem regionais, seguida de uma homenagem aos 
enfermeiros que estavam de serviço por ocasião da intempérie de 20 de Fevereiro.  
 
16H30 - Conferência «Direito à Saúde», com a Dr.ª Maria de Belém Roseira, deputada, 
ex-ministra da Saúde e ex-presidente da Comissão Parlamentar da Saúde.  
 
17H30 - Lanche convívio entre os participantes na cerimónia. 
 
 
11 de Maio 
 
16H00 - Conferência «Inovação Social», com a Dr.ª Rubina Leal, Vereadora da Câmara 
Municipal do Funchal - Reitoria da UMA - Colégio dos Jesuítas. 
 
 
12 de Maio 
 
09H00 - Hastear da Bandeira - sede do Sindicato dos Enfermeiros da RAM 
 
10H30 - Colocação de coroa de flores em homenagem aos enfermeiros falecidos - 
Cemitério das Angústias - S. Martinho 
 
18H30 - Missa - Igreja de S. Pedro  
 
19H30 - Jantar - Restaurante S. Pedro 

 

                            

 
 
 



 
Secção Regional do Norte (SRN) 

1 de Maio 

o Partido Comunista Português - Fundação Dr. António Cupertino de 
iranda (Porto).  

2 de Maio 

olsa de Investigação Enfermeira 
aria Aurora Bessa - Hotel Santana (Vila do Conde). 
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15H00 - Debate Político sobre o «Futuro da Enfermagem», com participação de: Dr. 
João Semedo (deputado do Bloco de Esquerda), Dr. Fernando Sollari Allegro 
(Comissão Política Nacional do CDS-PP), Dr.ª Luísa Salgueiro, deputada do Partido 
Socialista, Dr. Marco António Costa, Vice-presidente do Partido Social Democrata, e 
por um elemento d
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20H00 - Homenagem ao Exercício da Enfermagem – Jantar de homenagem aos 
enfermeiros aposentados e anúncio dos vencedores da B
M

 
 
 
Secção Regional do Sul (SRS) 

2 de Maio 
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9H30 - Debate «Servir a comunidade e garantir qualidade: os enfermeiros na vanguarda 
dos cuidados na doença crónica». Participação do Conselho Directivo da SR do Sul da 
OE, Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), da 



Enf.ª Bárbara Roque (CHLN- Hosp. Pulido Valente), Enfº Rui Costa e Silva 
(Associação Ares do Pinhal), Enf.ª Amélia Matos (CHLN - Hospital de Santa Maria) e 
Elsa Sebastião (CHPL - Hospital Júlio de Matos) - Aula Magna do Hospital de Santa 

aria (Lisboa).  
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