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Mensagem do Bastonário
Caros Colegas,
Caros Colegas,

É com bastante satisfação que, pelo terceiro ano consecutivo, congratulo a Mesa do
Colégio
da Especialidade
de Enfermagem
Médico-Cirúrgica
(MCEEMC)
pela
É com bastante
satisfação que,
pelo terceiro ano
consecutivo, congratulo
a Mesa
dorealização
Colégio da
de
mais um encontro
de enfermeiros
especialistas
na área. pela realização de mais um
Especialidade
de Enfermagem
Médico-Cirúrgica
(MCEEMC)
encontro de enfermeiros especialistas na área.

A
debate do
do status
status quo
quo nesta,
como noutras
noutrasespecialidades,
especialidades,é
A partilha
partilha de
de conhecimentos
conhecimentos ee oo debate
nesta, como
éfundamental
fundamental
paraa amelhoria
melhoriacontínua
contínuados
doscuidados
cuidadosprestados.
prestados.
Assimsendo,
sendo,facilmente
facilmente
para
Assim
se
se
percebe
a importância
que3ºeste
3º Encontro
dos Enfermeiros
em
percebe
a importância
que este
Encontro
dos Enfermeiros
EspecialistasEspecialistas
em Enfermagem
Enfermagem
Médico-Cirúrgica
adquiredapara
o «estado da arte».
Médico-Cirúrgica
adquire para o «estado
arte».
Ao reunir em livro os resumos das apresentações orais e pósteres apresentados no âmbito do

Ao
reunir
em livro os resumos
das apresentações
orais de
e pósteres
no
evento
supramencionado,
a MCEEMC
cumpre o seu dever
contribuir apresentados
para a atualização
âmbito
evento
supramencionado, a MCEEMC cumpre o seu dever de contribuir para
cientícado
dos
seus pares.
aVotos
atualização
científica dos seus pares.
de boa leitura.
Votos
de boa leitura.
Enf. Germano
Couto
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros

Enf. Germano Couto

Bastonário da Ordem dos Enfermeiros
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Mensagem do Presidente do
Conselho de Enfermagem
É com
com humildade
humildade ee com
comrenovada
renovadahonra
honraque
queme
medirijo
dirijoa atodos
todosososcolegas
colegas
Colégio
É
dodo
Colégio
da
da
Especialidade
de
Enfermagem
Médico-Cirúrgica
da
Ordem
dos
Enfermeiros.
Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Ordem dos Enfermeiros. Não só pelo Não
rigor
só pelo rigor que o Colégio tem empenhado na sua ação e pelo trabalho muitas vezes
que o Colégio tem empenhado na sua ação e pelo trabalho muitas vezes anónimo de muitos
anónimo de muitos enfermeiros especialistas, que todos os dias engrandece a área da
enfermeiros especialistas, que todos os dias engrandece a área da Enfermagem MédicoEnfermagem Médico-Cirúrgica, mas também pelo pensar «fora da caixa» e ousar levar a
Cirúrgica, mas também pelo pensar «fora da caixa» e ousar levar a público novo conhecimento
público novo conhecimento com a publicação deste livro de resumos, contribuindo para
com
a publicação
deste livro do
de resumos,
contribuindo
para em
a evolução
do pensamento, do
a evolução
do pensamento,
conhecimento
e da clínica
Enfermagem.
conhecimento
e
da
clínica
em
Enfermagem.
Os temas apresentados refletem uma qualidade que honra a profissão e promove o
Os
temas apresentados
reetem
uma Interessa
qualidadeque
quea honra
a prossão
promove
pensamento
crítico na prática
clínica.
comunidade
possae usufruir
daso
pensamento
crítico
na
prática
clínica.
Interessa
que
a
comunidade
possa
usufruir
das
imensas
imensas competências especializadas dos enfermeiros, frequentemente menosprezadas
competências
especializadas
dos vistas
enfermeiros,
frequentemente
pelo poder
pelo poder político
e executivo,
erradamente
como umamenosprezadas
despesa e não como
o investimento
no nívelvistas
em saúde
da população.
Portugal
deve
aproveitar
o corpo de conhepolítico
e executivo,
erradamente
como uma
despesa
e não
como o investimento
no nível
cimentos
na população.
sua estrutura
de Enfermagem
de elevada
com muitas
variadas
em
saúde da
Portugal
deve aproveitar
o corpo qualidade,
de conhecimentos
na suae estrutura
competências
quedesão,
indubitavelmente,
um importante
contributo
para a melhoria
do
de
Enfermagem
elevada
qualidade, com
muitas e variadas
competências
que são,
nível de saúde dasum
populações,
houver ousadia
(políticadoe nível
profissional)
as utilizar.
indubitavelmente,
importantese
contributo
para a melhoria
de saúde para
das populações,
E este
encontro
disso prova.
se
houver
ousadia é(política
e prossional) para as utilizar. E este encontro é disso prova.
Pelos
motivos
apontados,
e pela
forma
envolvente
de construção
decorreu
o
Pelos motivos apontados, e pela
forma
envolvente
e de econstrução
como como
decorreu
o evento,
evento, vale a pena a apreciação crítica com a leitura do documento que agora se aprevale a pena a apreciação crítica com a leitura do documento que agora se apresenta. Atendendo
senta. Atendendo à diversidade e à riqueza dos conteúdos abordados, convido todos os
à diversidade e à riqueza dos conteúdos abordados, convido todos os colegas a tirarem o
colegas a tirarem o máximo partido do conhecimento aqui exposto e ajudarem a Ordem
máximo
partido do
aqui
exposto
e ajudarem
a Ordem
Enfermeiros
na
dos Enfermeiros
na conhecimento
divulgação desta
obra,
«passando
a palavra»
entre dos
colegas.
Desta fordivulgação
desta
obra,
«passando
a
palavra»
entre
colegas.
Desta
forma
estaremos
a
contribuir
ma estaremos a contribuir para o desenvolvimento da profissão e a pugnar por uma Enpara
o desenvolvimento
da prossão
e a pugnar por
Enfermagem
capaz de
fermagem
capaz de responder
às necessidades
deuma
saúde
da comunidade
queresponder
servimos.às
necessidades
de saúde
da comunidade
que servimos.
Resta fazer um
enorme
e sincero reconhecimento
público ao Colégio e à sua Mesa,
Resta
fazerpelo
um enorme
sincero Martins:
reconhecimento
públicopela
ao Colégio
e àpela
sua Mesa,
presidida
presidida
Enf. Josée Carlos
pela ousadia;
coragem;
abnegação
de
pelo
Carlos Martins:
pela
ousadia;de
pela
coragem; pela
abnegaçãoem
de Enfermagem
todos os que
todosEnf.
os José
que tornaram
este 3º
Encontro
Enfermeiros
Especialistas
Médico-Cirúrgica
realidade,denum
exercícioEspecialistas
de dedicação
de entrega à Médico-Cirúrgica
profissão que é,
tornaram
este 3º Encontro
Enfermeiros
eme Enfermagem
certamente,
um
modelo
a
seguir.
realidade, num exercício de dedicação e de entrega à prossão que é, certamente, um modelo a
seguir.
Bem-haja

Bem-haja

Enf. José Carlos Gomes
04

Enf.
José Carlos
Gomes de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros
Presidente
do Conselho
Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros
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O 3º Encontro dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica encontra o seu expoente de importância e pertinência pela presença e pelo envolvimento ativo
dos enfermeiros.
Assim, é devido um cumprimento especial a cada participante e um agradecimento pelo
empenho em aprender mais, em trabalhar melhor, em investigar mais, em partilhar mais. Em
suma, um agradecimento pelo empenho em querer continuar a crescer e a ajudar a crescer.
A concretização do 3º Encontro de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem MédicoCirúrgica foi para nós, Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica, motivo de honra e satisfação.
A primeira edição, no Porto, em fevereiro de 2013, foi, consideramos, um sucesso.
Seguiu-se o 2º Encontro, há um ano atrás, em Coimbra, com um programa preparado
com uma centralidade nos trabalhos propostos em formato de comunicação oral ou
póster, e que se revelou novo sucesso.
Grande parte do sucesso dos dois primeiros encontros ficou a dever-se à elevada qualidade dos trabalhos desenvolvidos por especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica
ou por equipas que integram especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Assim,
preparámos esta terceira edição, mantendo um espaço relevante do programa para as
propostas de trabalhos livres.
Ficámos felizes pelo número de propostas que nos chegaram, lamentando não conseguir
espaço para todas no formato de comunicação oral. Mas também aqui constatámos a
generosidade dos proponentes que acederam a manter a apresentação, ainda que em
formato póster.
Todas as propostas foram analisadas de forma cega por pelo menos dois membros da
comissão científica e posteriormente agrupadas em painéis em função das temáticas envolvidas.
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Muito mais é feito pelos enfermeiros especialistas no nosso País, mas acreditamos que
este 3º Encontro foi uma bela «montra» do que de muito bom se está a fazer, não apenas
em contexto académico, mas também em contexto clínico.
E porque os melhores resultados surgem quando trabalhamos em equipa, esperamos
que esta edição tenha sido também uma oportunidade para estabelecer contactos e
criar redes, fomentando o desenvolvimento de projetos multicêntricos, mobilizadores
de interesses comuns e geradores de resultados aos mais variados níveis.
Para este 3º Encontro procurámos trazer para a discussão um tema atual e pertinente: a
dotação de enfermeiros especialistas.
Nos primeiros meses do ano, a propósito dos tempos de espera nos serviços de urgências (SU), a questão da dotação nestes serviços foi notícia de abertura em vários telejornais. A este respeito, gostava de partilhar convosco algumas ideias:
- Ouvimos as pessoas dizer que esperam muitas horas para serem atendidas, parecendo
que não ficou marcado na memória o atendimento pelo enfermeiro da triagem, frequentemente nos primeiros minutos após a chegada da pessoa ao SU… estamos lá, somos
uma peça importante do sistema, estamos «na porta», mas provavelmente não estamos
a deixar «marcas» … precisamos de vincar junto das populações o nosso trabalho e a
nossa dedicação diferenciada no processo;
- Sabemos que a gravidade das situações está sobretudo associada à carga de diagnósticos de Enfermagem. Por exemplo, a mesma infeção respiratória em duas pessoas
com a mesma idade pode ter gravidade muito diferente se uma delas tiver a acrescer
dependência na mobilidade ou incapacidade na alimentação. Ou seja, grande parte da
carga de trabalho associada aos doentes em situação de doença grave é carga de trabalho para os enfermeiros. Também aqui precisamos de ser claros no discurso: mais
doentes nos serviços e maior número de diagnósticos de Enfermagem implicam mais
necessidade, sobretudo, de cuidados de Enfermagem e de cuidados de Enfermagem
especializados;
- e, por tudo isto, acreditamos e precisamos de o dizer alto: morrem pessoas por falta
de cuidados de Enfermagem!
Em estudo recente, publicado na revista Lancet em 2014, Linda Aiken e cols, depois de
analisarem quase meio milhão de processos de pessoas com idade superior a 50 anos,
após a alta em 300 hospitais europeus, mostraram que acrescentar um doente à carga
de trabalho dos enfermeiros faz aumentar em 7% o risco de morrer. E verificaram ainda
que aumentar uma equipa com um enfermeiro com formação superior diminui a mortalidade nesse serviço em 7%.
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Em outro estudo onde participa também esta autora, publicado na revista Medical Care
em janeiro de 2015, é demonstrado que por cada doente adicionado à carga de trabalho
dos enfermeiros na área cirúrgica, aumenta o odds ratio de readmissão do doente no
prazo de 30 dias em 3%.
Ou seja, as instituições têm a ganhar em ter dotações adequadas de enfermeiros e em
ter enfermeiros com formação avançada.
Ora, nós temos apenas um nível nos profissionais de Enfermagem (enfermeiro, sem
auxiliares ou técnicos), todos com formação superior, mas temos rácios bastante abaixo
das recomendações e, em muitos casos, um deficitário aproveitamento dos recursos
que já temos com formação avançada e especializada.
Ou seja, os enfermeiros estão com cargas de trabalho acima do desejável, com todos os
efeitos perniciosos de tal acréscimo e estão a investir na formação às suas custas para,
frequentemente, tal não ser reconhecido e rentabilizado pelas organizações.
Mas centremo-nos no que ao especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica diz respeito e coloquemos o foco nas duas áreas de especialidade: pessoa em situação crítica e
pessoa em situação crónica e paliativa.
Em que contextos clínicos temos obrigatoriamente de estar? Quais as dotações adequadas de enfermeiros especialistas nos diferentes contextos clínicos?
As conferências de abertura e encerramento, assim como a mesa redonda trouxeram
esta temática para a discussão, procurando ajudar a abrir espaço para propostas mais
arrojadas para a Enfermagem.
Já me ouviram defender em outros momentos, e repito-o, que algumas unidades devem
ter uma dotação de enfermeiros especialistas próximo dos 100%.
Já o temos por exemplo nas salas de partos por diretivas europeias.
E já temos o Despacho nº 1039/2014 (de 11 de agosto), a referir que a formação e o
currículo de, pelo menos, 50% dos profissionais nas equipas de atendimento da Rede,
em exercício em qualquer momento, nos Serviços de Urgência Básica, nos Serviços
de Urgência Médico-Cirúrgica e nos Serviços de Urgência Polivalente, devem contemplar, relativamente aos enfermeiros, as «Competências específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Pessoa em Situação Crítica, atribuída pela Ordem dos
Enfermeiros».
Penso que deveremos trabalhar para que exista uma definição clara das dotações adequadas de especialistas em outras unidades, como as Unidades de Cuidados Intensivos
15

monovalentes e/ou polivalentes, as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, as
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, os Blocos Operatórios, as Equipas de Suporte
em Cuidados Paliativos, ou as Unidades de Cuidados Paliativos, apenas para citar alguns
contextos que sabemos ligados às duas áreas de especialização do nosso Colégio), cabendo aqui à Ordem dos Enfermeiros um importante papel mobilizador.
E o Modelo de Desenvolvimento Profissional®, no que à formação de especialistas diz
respeito, pode ajudar. Ou, se não ajuda, há que o mudar para que cumpra a sua função
e para que também a Ordem dos Enfermeiros cumpra a sua função: zelar pela qualidade
dos cuidados de Enfermagem prestados ao cidadão, a cada cidadão, a todos os cidadãos.
O 3º Encontro dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica teve
próximo de duas centenas de inscritos. No dia e meio de trabalhos foram apresentadas
20 comunicações livres e 17 pósteres. Os enfermeiros precisam, merecem, beneficiam
de espaços de partilha como este, pelo que esperamos que surja um 4º Encontro.
Algumas palavras de agradecimento são devidas:
- À Ordem dos Enfermeiros, na pessoa do seu Bastonário, Enf. Germano Couto, pelo
apoio à Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica na organização dos vários encontros;
- À Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, na pessoa da sua
Diretora, Prof.ª Isabel Silva, que graciosamente nos recebeu no seu espaço;
- À Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, na pessoa do seu Presidente,
Enf. Alexandre Tomás, pela disponibilidade e apoio;
- A todos os membros das comissões Organizadora e Científica;
- A todos os colegas que participaram nas conferências e mesa redonda;
- Às associações e sociedades que desde o primeiro encontro estão presentes;
- Ao secretariado e ao seu incansável apoio;
- A todos os colegas que propuseram trabalhos e que generosamente os partilharam;
- A todos os participantes um grande obrigado e votos de que todos nós sejamos elementos ativos na construção de um futuro para a profissão e de todos os que dela
precisam.
Enf. José Carlos Martins
Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
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Mesa Redonda:
Dotações adequadas de enfermeiros especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica nos diferentes contextos – Cuidados de Saúde Primários e referenciação em Enfermagem
Isabel Oliveira
Presidente Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Centro da Ordem dos
Enfermeiros
Enquadramento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto – regime de organização e funcionamento das unidades de saúde familiar;
Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro – regime de criação, estruturação e
funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde;
Portaria n.º 1368/2007, de 18 de outubro – carteira básica e princípios para a carteira
adicional;
Metodologia de Contratualização para os Cuidados de Saúde Primários para 2015 –
Administração Central do Sistema de Saúde;
Indicadores de Desempenho da Unidade de Cuidados na Comunidade;
Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho – criação da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados;
Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro – Lei de Bases dos Cuidados Paliativos;
Regulamento n.º 124/2011, de 18 de fevereiro – Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica;
Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crónica e Paliativa – aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária de 22 de outubro de 2011.

Os Cuidados de Saúde Primários
Constituídos por várias unidades funcionais (UF). Destacamos, por serem unidades prestadoras de cuidados: as unidades de saúde familiar e unidades de cuidados de saúde
personalizados que «Tem por missão a prestação de cuidados de saúde personalizados
à população inscrita de uma determinada área geográfica, garantindo a acessibilidade, a
globalidade, a qualidade e a continuidade dos mesmos.»
Os programas de saúde desenvolvidos nestas unidades são:
• Saúde da Mulher e Planeamento Familiar
• Saúde Materna
• Saúde Infantil e Juvenil
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hipertensão
Diabetes
Rastreio Oncológico
Saúde Mental
Saúde de Adultos
Respiratório
Visitação Domiciliária
Tratamento de Feridas

Outra das unidades prestadoras de cuidados são as unidades de cuidados na comunidade,
que «Presta (m) cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e
comunitário, especialmente às pessoas, famílias ou grupos em situação de maior risco ou
dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo (…).»
Os programas de saúde desenvolvidos nestas unidades são:
• Programa Nacional de Saúde Escolar
• Cuidados Continuados Integrados
• Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco/Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens
• Preparação para a Parentalidade/Parto
• Programas e Projetos de Intervenção Comunitária
• Redes Sociais da Comunidade
Integradas nas unidades de cuidados na comunidade estão as equipas de cuidados continuados integrados que é uma «Equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados
de saúde primários (…) cuidados domiciliários de Enfermagem e médicos de natureza
preventiva, curativa e reabilitadora e ações paliativas (…).»
Também no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários existem as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que «Presta(m) cuidados paliativos específicos a
doentes que deles necessitem e apoio às suas famílias e cuidadores, no domicílio (…).
Presta(m) apoio e aconselhamento diferenciado em cuidados paliativos, às unidades de
cuidados de saúde primários, nomeadamente às UCC e ECCI.»
O Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em
Enfermagem em Pessoa em Situação Crónica e Paliativa
Neste sentido, importa cruzar os programas que são desenvolvidos por estas unidades
com o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crónica e Paliativa.
Alvo de intervenção:
• Pessoa com doença crónica incapacitante e terminal.
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Competências:
• Cuida de pessoas com doença crónica, incapacitante e terminal, dos seus cuidadores
e familiares, em todos os contextos de prática clínica, diminuindo o seu sofrimento,
maximizando o seu bem-estar, conforto e qualidade de vida.
• Estabelece relação terapêutica com pessoas com doença crónica, incapacitante e
terminal, com os seus cuidadores e familiares, de modo a facilitar o seu processo de
adaptação às perdas sucessivas e à morte.
Assim, fará sentido que as seguintes unidades sejam dotadas dos enfermeiros especialistas em Enfermagem Medico-Cirúrgica (EEEMC) no seguintes termos:
• Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos - Dotação de pelo menos
um EEEMC;
• Equipa de Cuidados Continuados Integrados – o EEEMC é consultor (o elemento
que integra a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos ou alocado a
outra unidade funcional no agrupamento de centros de saúde para consultadoria a
várias unidades funcionais).
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Dotações adequadas de enfermeiros especialistas em equipas de Cuidados
Paliativos
Sapeta1, Paula & Capelas2, Manuel
Este artigo tem por objetivo refletir o conjunto de variáveis, pressupostos e condições
que poderão influenciar o cálculo da dotação segura de enfermeiros especialistas em
equipas de Cuidados Paliativos.
Os Cuidados Paliativos (CP) centram-se na prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, na melhoria do bem-estar e no apoio aos doentes e às suas
famílias, quando associado a doença grave e/ou incurável, em fase avançada e progressiva. Devem ser iniciados o mais precocemente possível, e não só no final da vida. Os
Cuidados Paliativos devem respeitar a autonomia, a vontade, a individualidade, a dignidade da pessoa e a inviolabilidade da vida humana3.
Existem diversos modelos de prestação de CP custo-efetivos e eficientes. A Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), prevista na Lei de Bases4, propõe equipas prestadoras de Cuidados Paliativos em cada região, designadamente:
a) Unidades de Cuidados Paliativos (UCP);
b) Equipas intra-hospitalares de suporte em Cuidados Paliativos (IHSCP);
c) Equipas comunitárias de suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP).
A Base IX salvaguarda a necessidade de garantir qualidade na prestação de CP, a efetiva
cobertura de todo o território nacional e ainda de assegurar a formação permanente dos
profissionais de saúde. São três os indicadores de particular importância – Qualidade de
cuidados, Igualdade no acesso e Formação dos profissionais – apesar dessa salvaguarda
da lei, ainda não há observância dessa universalidade e igualdade no acesso; da formação
dos profissionais dependerá sempre a qualidade de cuidados e serviços prestados.
A idoneidade da dotação de pessoal e as iniciativas de garantia de qualidade dos cuidados
diretos são indicadores de qualidade do Nursing Work Index. O cálculo das dotações
adequadas de enfermeiros especialistas em equipas de Cuidados Paliativos respeita à
correta adequação entre o número de enfermeiros em tempo integral e a complexidade das competências disponíveis e exigidas. Resultará de uma equação onde ponderam
diferentemente um conjunto de múltiplas variáveis e de pressupostos, sobre os quais
incide esta reflexão.
Os Cuidados Paliativos são uma área relativamente recente em Portugal, ainda estamos
numa fase inaugural, a «desbravar terreno», a vencer resistências, preconceitos e «tabus»
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Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, Instituto Politécnico de Castelo Branco.
2	��������������������������������������������������������������������������������������������������
Professor Adjunto no Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica. Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
3 Base III - Lei nº 52/2012 de 5 de setembro - Lei de Bases dos Cuidados Paliativos.
4 Base IX idem.

que existem na população em geral, mas também nos profissionais de saúde. Muito está
por fazer, investigar, definir e consolidar. Nessa equação estará sempre presente o objetivo de prestar cuidados de Enfermagem de qualidade para garantir conforto, qualidade
de vida, segurança e satisfação do doente e família. Para tal, devemos adequar os cuidados em função das necessidades e da complexidade inerente a cada estádio de evolução
da doença, em considerar a família, o contexto e o ambiente onde são prestados. Neste
raciocínio devemos ter em conta variáveis como: a persistência de sofrimento evitável,
gerado ou não por sintomas controláveis, o qual pode ser agravado pela falta de CP e de
profissionais com formação na área, o que obriga a repensar a qualificação e o número
ideal de enfermeiros especialistas por serviço/equipa, sabendo a priori que o trabalho em
equipa multi e interdisciplinar é uma premissa fundamental para a satisfação das necessidades dos doentes e sua família.
A complexidade referida poderá advir das condições do doente: fase em que se encontra (reabilitação, pré-terminal, terminal ou em fase final5); características do doente
(personalidade, experiências prévias, idade, fase do ciclo de vida; estado clínico (doença/
impacto negativo, evolução rápida, crises frequentes, diferentes tipos de tratamento, +
de três sintomas descontrolados, nível de dependência); estado emocional (ansiedade,
depressão, alterações do comportamento e nas relações sociais, adaptação à doença,
autoconceito, autoestima); situação familiar (presença de conflitos, ausência de cuidador
ou incapaz, dificuldades económicas); intervenção de outras equipas (necessidade de
múltiplos recursos, profissionais, equipas e tratamentos); a existência de dilemas éticos
associados (sedação, nutrição, hidratação, pedido de eutanásia) e diferentes valores, atitudes e crenças. Poderá ainda resultar do local de trabalho e do ambiente de prestação
de cuidados.
As Recomendações da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos6 e da Associação
Europeia de Cuidados Paliativos7 apontam que, pelo menos, o líder de cada grupo profissional envolvido (mínimo, médico e enfermeiro) deve possuir formação específica
avançada especializada em Cuidados Paliativos. A restante equipa deve ter, pelo menos,
formação básica. São recomendações distantes no tempo, com mais de uma década e
que se evidenciam desatualizadas.
De acordo com a Norma para o Cálculo de Dotações dos Cuidados de Enfermagem da
Ordem dos Enfermeiros, por exemplo, é recomendado que numa equipa de cuidados
continuados integrados exista um enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação para cada sete utentes. O que parece resultar adequado considerando os objetivos
5
6
7

Adaptado de Mueller Busch, 2004.
Formação de Enfermeiros em Cuidados Paliativos: Recomendações da Associação Portuguesa de
Cuidados Paliativos www.apcp.com.pt.
DE VLIEGER, M.; GÖRSCH, N. et al. (2001)
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A Guide for the Development of Palliative Nurse Education in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC) www.eapcnet.org.
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e a missão das ECC de Convalescença, de Média Duração e Reabilitação e as de Longa
Duração. Refere ainda que a equipa comunitária de suporte em CP integre, maioritariamente, enfermeiros especialistas em CP.
Acrescentam ainda que, na falta de uma fórmula segura, se recomenda um cálculo feito
numa base local, baseado nas necessidades e características geográficas, considerando os
tempos gastos em grupos de atividades. Esta última recomendação reveste-se da maior
importância. Tomando a comparação entre a dispersão geográfica do Alentejo ou região
Porto ou Lisboa; bem como a acessibilidade a outros recursos de saúde ou ainda a fases
de doença em que o doente se encontre, podem, no seu conjunto, fazer muita diferença
no cálculo da dotação mais adequada.
A OMS8, num documento orientador e de reflexão, enuncia os níveis de formação e as
competências para que habilita:
 Formação básica ao nível pré-graduado para médicos e enfermeiros (e outros) habilita para ações paliativas;
 Formação intermédia para aqueles que trabalham com doenças limitadoras da vida,
nomeadamente nos serviços de oncologia, doenças infeciosas, pediatria, geriatria e
medicina interna – cuidados paliativos generalistas – pelo menos um especialista por
serviço;
 Formação especializada para todos os profissionais que trabalham em Cuidados Paliativos.
Desta última recomendação se conclui que todos os enfermeiros de uma equipa de CP
devem ser especialistas. A EAPC9 preconiza para uma UCP (a mais diferenciada), pelo
menos um enfermeiro especialista por cada cama/doente; para a EIHSCP (com funções sobretudo de assessoria), pelo menos dois enfermeiros especialistas; para a ECSCP
(assistencial e também de assessoria), pelo menos dois enfermeiros especialistas; para
hospital de dia, pelo menos dois enfermeiros especialistas.
Independentemente da tipologia e modelo de organização da equipa, o alvo de cuidados
é sempre o doente e família, o que duplica as necessidades, a complexidade e o número
de horas de cuidados de Enfermagem. Por outro lado, seja qual for a tipologia (intrahospitalar, de suporte na comunidade ou em internamento) a equipa de CP é sempre
uma equipa de assessoria, de referência e de intervenção especializada, donde concluímos que qualquer equipa de CP deve ser composta totalmente por especialistas. Pela
fundamentação exposta esta é a proposta que defendemos.
À semelhança do que acontece nos serviços de obstetrícia, a equipa de Enfermagem
de Cuidados Paliativos deve ser constituída por enfermeiros especialistas. Os Cuidados
8
9
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Strengthening of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course.
SIXTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY. 24 may 2014.
RADBRUCH L., PAYNE S., BERCOVITCH M., CARACENI A., VLIEGER T. De, FIRTH P., et al. White
paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 2. Eur J Palliat Care.
2010; 17(1):22–33.

Paliativos tem igual importância que os cuidados obstétricos e neonatais! É imperioso
cuidar o «nascer» e o «morrer» com idêntica preocupação e detalhe.
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Dotações adequadas de enfermeiros especialistas em Enfermagem MédicoCirúrgica no Serviço de Urgência
Carmén Noivo

O Serviço de Urgência transformou-se ao longo dos anos na porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, caraterizando-se por um contexto de intervenção onde impera
a imprevisibilidade e a adaptação constante, exigindo dos enfermeiros especialistas em
Enfermagem Médico-Cirúrgica (EEEMC) uma resposta eficaz, precisa, eficiente e em
tempo útil visando permanentemente a qualidade dos cuidados de Enfermagem.
Como afirma a Ordem dos Enfermeiros (2010), são cuidados altamente qualificados
alicerçados em competências clinicas especializadas: cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica; dinamizar a resposta a situações
de catástrofe ou emergência multivítima da conceção à ação e maximizar a intervenção
na prevenção e controlo da infeção face à complexidade da situação e à necessidade de
respostas em tempo útil e adequadas.
Mas a qualidade dos cuidados de Enfermagem está diretamente relacionada com a organização dos serviços. Segundo o ICN (2006), vários estudos evidenciam um aumento das
taxas de morbilidade e mortalidade das pessoas quando não estão disponíveis dotações
adequadas.
Neste sentido, cuidados seguros resultam de um número apropriado de enfermeiros,
«com a combinação adequada de conhecimento, aptidões e experiência, que está disponível em qualquer altura para garantir respostas efetivas às necessidades de cuidados
dos doentes e a manutenção de um ambiente de trabalho livre de perigos» (ICN, 2006).
A evidência científica sustenta que uma dotação insuficiente de enfermeiros influencia,
de forma expressiva, a qualidade e segurança dos cuidados de Enfermagem prestados,
particularmente, na ocorrência de eventos adversos, tais como, quedas, erros de medicação, infeções associadas aos cuidados de saúde e elevadas taxas de readmissão (Pereira, 2014).
Na práxis clínica da urgência, as dotações adequadas adquirem particular importância
face às variações no número de clientes que procuram este serviço e a sua gravidade
clínica (Robison et al., 2004). A relação entre a dotação de enfermeiros e os resultados
da prestação de cuidados está associada à mortalidade e à demora média do episódio de
urgência, segundo Pereira (2014).
Refletindo no atual caos cíclico vivenciado nos serviços de urgência em Portugal, efeti24

vamente constata-se que as variações sazonais da procura, a existência de um aumento
progressivo no número de doentes triados com prioridades mais elevadas e a influência
do fluxo da procura do serviço de urgência interferem com a qualidade dos cuidados de
Enfermagem e consequentemente nos outcomes do cliente.
Para uma resposta idónea no Serviço de Urgência é necessário investir em equipas com
experiência clínica vivida e refletida em que se promova a formação para um elevado desempenho com competências específicas do EEEMC na vertente da pessoa em situação
crítica (Despacho n.º 10319/2014).
É inquestionável que as dotações dos EEEMC influenciam a qualidade e a segurança
dos cuidados no Serviço de Urgência. Nesta perspetiva, o planeamento de dotações
adequadas tem de ser efetivada numa «base local» e fundamentada nas necessidades dos
clientes naquele contexto. O cálculo das horas de cuidados especializados necessárias
deve ser efetuado de acordo com o grau de dependência dos clientes (Nunes, 2011).
Na procura permanente da excelência no exercício profissional, temos de ser agentes
dinâmicos e proativos para que as dotações adequadas de EEEMC no Serviço de Urgência se tornem uma realidade e assim assegurarmos a máxima eficácia na organização dos
cuidados de Enfermagem especializados.
Como refere Saint-Exupéry, «ainda que os teus passos pareçam inúteis, vai abrindo caminhos, como a água que desce cantando da montanha. Outros te seguirão...».
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Dotações adequadas de enfermeiros especialistas: melhores cuidados de
Enfermagem
Enf. José Carlos Rodrigues Gomes (RN, MHN, MPH, PhD)
Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros
O cumprimento de dotações seguras não se associa a aumento de despesa,
mas antes a um investimento com retorno garantido,
como demonstrado pela evidência (Conselho de Enfermagem, 2014)

A rápida evolução do conhecimento e das práticas em geral, e do conhecimento e das
práticas clínicas em Enfermagem em particular, assim como as profundas alterações a
que as sociedades têm sido sujeitas em consequência de uma estonteante globalização
em todos os aspetos da vida quotidiana obrigam a Enfermagem a olhar o futuro centrada
em soluções para a garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados à pessoa e
às comunidades. A necessidade de recentrar o cidadão no sistema, incluir no sistema de
saúde uma vertente salutogénica que promova a capacitação do cidadão e das comunidades e que não desperdice inúmeros recursos, particularmente financeiros, para a
resposta a vontades e necessidades que não ultrapassam o enquadramento corporativo,
são um dos maiores desafios que enfrentamos enquanto sociedade e enquanto enfermeiros. O desenvolvimento de novos indicadores de saúde, centrados nos ganhos em
saúde e não no ato; centrados no cidadão e não no técnico; baseados nos ganhos para a
comunidade e não para a instituição ou interesse de qualquer grupo; direcionado para a
promoção da saúde e não apenas para uma mera resposta reativa à doença, é igualmente
um desiderato a que os enfermeiros não podem ser alheios.
Interessa ainda que a comunidade possa usufruir das competências dos enfermeiros, de
cuidados gerais, especializadas e acrescidas, frequentemente menosprezadas pelo poder
político e pelas administrações das instituições de saúde, vistas erradamente como uma
despesa e não como um investimento no nível em saúde da população. Portugal, enquanto país e economia que quer e precisa crescer, não se pode dar ao luxo de ignorar
um corpo de conhecimentos nos seus enfermeiros de elevada qualidade, com muitas
e variadas competências que são, indubitavelmente, um importante contributo para a
melhoria do nível de saúde das populações, se houver ousadia (política e profissional)
para as utilizar. Desde a gestão política e estratégica ao cuidado prestado no domicílio
em qualquer aldeia perdida no Portugal rural, a Enfermagem tem o direito, e o dever,
de se pôr ao dispor da população e de garantir o contributo que sabe dar para o sistema
de saúde.
Foi nesta perspetiva que no passado mês de dezembro a Assembleia Geral da Ordem
dos Enfermeiros aprovou o regulamento de competências acrescidas. Nesse dia nasceu, formalmente, um novo paradigma para o reconhecimento de competências dos
enfermeiros e o seu efetivo aproveitamento por parte das organizações prestadoras de
cuidados de saúde e do sistema de saúde como um todo. Este novo paradigma em nada
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diminui a importância das competências especializadas. Pelo contrário. Antes reforça a
necessidade de continuarmos a introduzir rigor e a sermos capazes de regular o que os
enfermeiros fazem bem e o que os enfermeiros fazem diferente. E as especialidades são,
desde a década de 80, um marco deste esforço.
A nossa população envelhece, engorda, apresenta cada vez mais anos de vida, mas com
menos vida nos anos, e a situação socioeconómica apresenta riscos para a saúde mental
impossíveis de quantificar. A solução é aproveitar as potencialidades e capacidades já
existentes, organizando as comunidades para a promoção da saúde, incluindo a gestão
da doença quando esta surge.
Em suma, o desafio é dar à sociedade as ferramentas necessárias para uma melhor qualidade de vida que proporcione mais crescimento, maior e melhor distribuição da riqueza,
e que promova uma participação mais efetiva de todos, em geral, e de cada um, em
particular, nos processos de desenvolvimento social. Trata-se de (re)centrar a saúde no
cidadão, ousando ir além das paredes das instituições de saúde e pensar a saúde de cada
um como um bem útil para todos.
A formação em saúde não pode, nem deve, ficar alheia a estas realidades. A aposta numa
formação de enfermeiros avançada é uma resposta que tem dado importantes resultados em países desenvolvidos, como por exemplo a Dinamarca, a Noruega ou a Holanda,
conseguindo uma maior produtividade do sistema de saúde e melhores níveis de saúde
das suas comunidades. Em Portugal a qualidade da formação destes profissionais é reconhecida internacionalmente, como a procura por enfermeiros por países da Europa, e
de fora da Europa, o comprova.
Apesar disso, temos sido confrontados na comunicação social com duas notícias distintas: 1) a falta de médicos para responder às necessidades de saúde da população e 2) o
desemprego crescente dos enfermeiros.
Os dados disponíveis desmentem claramente estas notícias: em 201310, segundo a
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal
apresentava 4,0 médicos por 1.000 habitantes, o que o colocava em 5º lugar numa
lista de 34 países, acima da média de 3,2/1.000 habitantes. Portugal tem o 13º melhor ratio de médico obstetra por 100.000 mulheres. No mesmo documento, Portugal apresenta 5,7 enfermeiros por 1.000 habitantes, colocando-nos em 26º lugar
na mesma lista, bem abaixo da média de 8,8/1.000 habitantes. Os enfermeiros especialistas em Saúde Materna atingem um péssimo 24º lugar, com 43,1 por 100.000
mulheres contra uma média de 69,9 da OCDE. Os dados apontam para um rácio
enfermeiro/médico de 1,5 (31ª posição) para uma média da OCDE de 2,8 enfermeiros por médico. A vasta maioria dos países com melhor índice de desenvolvimento
(com maior qualidade de vida) apresenta um rácio de três enfermeiros por médico
ou superior. O Reino Unido ou a Irlanda, «importadores» de enfermeiros formados
em Portugal, apresentam rácios de 3,1 e 3,8, respectivamente. Portugal continua a
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10 OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/health_glance-2013-en.

aumentar a sua força médica, menosprezando e diminuído as competências instaladas nos seus enfermeiros.
A discrepância entre as notícias e os dados referidos pela OCDE mostram o quanto
temos de ser capazes de fazer para garantir a sustentabilidade do nosso sistema de
saúde cumprido o seu objetivo maior: garantir mais saúde ao maior número de pessoas.
Para isso, o sistema de saúde deve valorizar as competências de todos os enfermeiros
(aqueles que são tão apreciados lá fora), nomeadamente as competências especializadas,
não permitindo que interesses corporativos afetem a qualidade dos cuidados de saúde
prestados à população ou ponham em causa a sustentabilidade financeira deste grande
instrumento de equidade e bem-estar que é o Serviço Nacional de Saúde.
Pode argumentar-se que a situação do País não permite tal ousadia: a verdade é que sem
saúde não há desenvolvimento e muito menos desenvolvimento económico; a verdade
é que a saúde nasce todos os dias nos locais onde estudamos, onde trabalhamos onde
descansamos e onde nos divertimos; a verdade é que a Saúde é uma responsabilidade de
toda a sociedade (governo central, autarquias, instituições públicas e privadas, organizações não-governamentais e comunidade em geral); a verdade é que os enfermeiros são
parte da resposta aos problemas com que o sistema se confronta.
Esta mudança de paradigma, centrada nas pessoas e nos seus contextos, e no uso das
competências (especializadas) existentes nos enfermeiros é frequentemente contrariada
por afirmações que carecem de evidência e por posições que só encontram fundamento
em interesses outros que não a saúde e o bem-estar da população.
Se evidência faltava, permitam uma brevíssima revisão sobre algumas conclusões relativas à importância das competências dos enfermeiros especialistas e, também, relativas
à importância, no sentido da boa gestão económica, da formação superior e avançada
em Enfermagem.
Needleman et al (2002)11 num estudo transversal, incluindo cinco milhões de clientes de
Medicina e um milhão e cem mil doentes de Cirurgia, verificaram que nos contextos de
prática clínica onde eram disponibilizadas uma maior proporção de horas de cuidados
de Enfermagem e um mais elevado nível de diferenciação de competências por dia de
internamento foi verificado a existência de internamentos mais curtos, taxas de infeção
mais baixas (pneumonias, infeções urinárias, sépsis), menor taxa de paragens cardíacas
e de insucesso na reanimação. Ou seja, aposta nas competências avançadas e dotações
seguras.
Em 2005, o Canadian Federation of Nurses Unions apontou a existência de forte evidência
entre dotações inadequadas de enfermeiros e a ocorrência de um espectro de resultados adversos dos doentes, tais como úlceras de pressão, infeções do trato urinário,
pneumonias, infeções do local cirúrgico, erros de medicação, trombose, ineficaz gestão
da dor, quedas, aumento de readmissões, insucesso na ressuscitação, insatisfação dos
clientes. Ou seja, aposta nas dotações seguras.

11 NEEDLEMAN J., BUERHAUS P., MATTKE S., STEWART M., ZELEVINSKY K. (2002). Nurse-staffing
levels and the quality of care in hospitals. N Engl J Med. May 30; 346(22):1715-22.
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Kane et al (2007)12 assinalaram a existência de uma forte relação entre o número de
enfermeiros e os índices de mortalidade, complicações e eventos adversos e ainda que,
a um maior número de enfermeiros mais qualificados estava associado um menor índice
de mortalidade nos hospitais. Ou seja, aposta nas competências avançadas e dotações
seguras.
Aiken et al (2012)13, num estudo que envolveu doze países europeus e os Estados Unidos da América, concluíram que a dotação de enfermeiros e a qualidade do ambiente de
prática clínica estavam diretamente associados com a satisfação dos clientes, a qualidade
e segurança dos cuidados e os resultados sensíveis aos cuidados de Enfermagem. Ou
seja, aposta nas dotações seguras.
Mais recentemente, em 2014, o Karolinska Institut apontou, de acordo com um estudo
internacional que envolveu nove países europeus, meio milhão de doentes cirúrgicos
e mais de 26.000 enfermeiros, que o aumento de um doente na carga de trabalho dos
enfermeiros, para além do considerado adequado, aumentava em 7% a probabilidade
de um doente hospitalizado morrer no prazo de 30 dias a contar da admissão. Esta pesquisa demonstrou a importância quer do número de enfermeiros, quer do seu nível de
qualificação, em relação à mortalidade dos doentes. Ou seja, aposta nas competências
avançadas e dotações seguras.
Se Portugal (governo e sociedade em geral) souber valorizar as imensas competências
dos enfermeiros e dos enfermeiros especialistas, saberá garantir mais e melhor saúde
aos portugueses por um custo sustentável. Isto significa mais bem-estar para todos e um
sector da Saúde estável e equilibrado do ponto de vista financeiro e com capacidade de
resposta às mutações nas necessidades de saúde da população.
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12 KANE, R. (et al) (2007). The Association of Registered Nurse Staffing Levels and Patient Outcomes:
Systematic Review and Meta-Analysis. Medical Care Volume 45, Number 12, december 2007.
13	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
AIKEN, L. (et al) (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care. British Medical Journal. 344.e1717.
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COMUNICAÇÃO N.º 1
Título: Autocuidado de higiene: lavagem das mãos na pessoa com doença hematoncológica e imunodeprimida.
Autor: Elisabete Alexandra Rodrigues Ferreira

Introdução
Nos estudos realizados sobre as Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) ficou comprovado que a forma mais eficaz de prevenir e combater a infeção é a higiene
das mãos, sendo considerada a lavagem das mãos como a mais eficaz. Pensamos que a
pessoa deve ser envolvida no seu autocuidado de higiene: lavagem das mãos de forma
mais responsável. Esta envolvência exige da parte dos enfermeiros maior investimento
pessoal e profissional, no sentido de a pessoa adquirir comportamentos corretos referentes à higiene das mãos.
Objetivos
Determinar a importância que a pessoa com doença hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, atribui à lavagem das mãos; perceber se a pessoa com doença hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, considera importante
receber ensinos sobre a lavagem das mãos e; analisar os hábitos de lavagem das mãos da
pessoa com doença hematoncológica e imunodeprimida, internada num hospital, fora e
dentro do contexto hospitalar.
Metodologia
Amostra constituída por 30 pessoas com doença hematoncológica e imunodeprimidas,
pós-tratamento de quimioterapia, internadas num hospital. A colheita de dados foi realizada entre outubro de 2012 e janeiro de 2013, para a recolha dos dados utilizámos um
formulário construído por nós, com base na bibliografia consultada.
Este trabalho, em função do problema que pretendemos estudar, insere-se no domínio
da investigação quantitativa descritivo-correlacional e transversal.
Resultados
Todos os participantes atribuem importância à lavagem das mãos e aos ensinos efetua33

dos pelos enfermeiros. Um pequeno número de inquiridos refere ter recebido ensinos
e destes, somente uma pequena percentagem afirma ter modificado os seus hábitos de
lavagem das mãos. Todos os participantes afirmam que lavam as mãos fora e dentro do
contexto hospitalar. Analisando os hábitos de lavagem das mãos em função do número
de comportamentos corretos e em função dos comportamentos corretos, em ambos os
contextos constatámos que se apresentam em percentagens reduzidas embora com um
ligeiro aumento percentual dentro do contexto hospitalar.
Conclusão
Parece-nos pertinente implementar uma conduta de educação para a saúde com enfoque nos ensinos sobre a correta lavagem das mãos. Na gestão de cuidados pretendemos
intervir de forma independente na prevenção e minimização das infeções durante o
período de internamento por forma a diminuir o tempo de internamento da pessoa e
obter ganhos em saúde. Queremos salientar a necessidade de realização de mais estudos de investigação sobre esta problemática, da lavagem das mãos da pessoa doente,
sugerindo futuros estudos em contextos de trabalho distintos ou até no nosso contexto
de trabalho.
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COMUNICAÇÃO N.º 2
Título: A adesão à terapêutica imunossupressora na pessoa transplantada renal
Autores: Susana Margarida Miranda Rodrigues, Anaísa Ferreira Reveles, Helena Isabel
Fernandes Martins, Inês Lourenço Rodrigues, Maria do Céu Carrageta, Pedro Ricardo
Coelho Gonçalves

Introdução
O transplante renal é considerado o tratamento de eleição para as pessoas com Doença
Renal Crónica Terminal, exigindo uma estrita adesão à terapêutica imunossupressora.
A literatura evidencia que a não adesão é um problema multifatorial e comum entre
as pessoas transplantadas renais; aproximadamente 35% das perdas do enxerto renal
estão relacionadas com a não adesão à terapêutica imunossupressora; a probabilidade
de falência do enxerto é sete vezes superiores nos não aderentes; a esperança de vida
para os não aderentes é quatro vezes menor do que a dos aderentes (Chisholm-Burns,
Spivey, & Wilks, 2010). Face ao conhecimento das taxas de prevalência de não adesão à
terapêutica imunossupressora e dos fatores que a influenciam é importante promover
a sua adesão.
Objetivos
Determinar a melhor evidência sobre os fatores que influenciam a adesão à terapêutica
imunossupressora na pessoa transplantada renal; identificar fatores que influenciam a
adesão à terapêutica imunossupressora; identificar intervenções de Enfermagem que
melhorem a mesma adesão.
Metodologia
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, a qual pretendeu dar resposta à questão de investigação: Quais os fatores que influenciam a adesão à terapêutica imunos‑supressora na pessoa transplantada renal? A questão de investigação foi definida com
base no método PI(C)OD.
Foram selecionados 10 artigos, resultantes de estudos primários, exclusivos com pessoas transplantadas renais, com idade superior a 18 anos, publicados entre 2009-2014
e pesquisados nas plataformas eletrónicas EBSCOhost, Biblioteca do Conhecimento
online e Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal com os descritores «adherence» and «kidney transplantation».
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Resultados
Verificou-se que o fenómeno da adesão é multifatorial, sendo que os principais fatores
que contribuem para a adesão à terapêutica imunossupressora são os socioeconómicos
e culturais (idade, sexo, escolaridade, salário/rendimento mensal, estado civil, profissão/
situação laboral e apoio social), relacionados com a pessoa doente (esquecimento, rotinas diárias, motivação, satisfação com a vida, crenças e autoeficácia), com a doença (tipo
de dador, tempo de transplante e depressão) e com o tratamento (complexidade do
regime terapêutico).
Conclusão
Embora não exista um método infalível que conduza à adesão terapêutica, o facto de se
conhecerem os fatores que a condicionam permite delinear intervenções de Enfermagem (conjugação de intervenções educacionais e comportamentais) no sentido de promover a adesão à terapêutica imunossupressora, com ganhos em saúde para a pessoa
transplantada renal.

Fontes:
BLESER, L., MATTESON, M., DOBBELS, F., RUSSELL, C., & GEEST, S. (2009). Interventions to improve medication-adherence after transplantation: a systematic review.
Transplant International, 22, 780-797.
BOTELHO, L., CUNHA, C. & MACEDO, M. (2011). O método da revisão integrativa
nos estudos organizacionais. Gestão e Sociedade, 5 (11), 121-136.
BUGALHO, A., & CARNEIRO, A.V. (2004). Intervenções para aumentar a adesão
terapêutica em patologias crónicas. Lisboa, Portugal: Centro de Estudos de Medicina
Baseada na Evidência.
CABRAL, M.V., & SILVA, P.A. (2010). A adesão à terapêutica em Portugal: atitudes e comportamentos da população portuguesa perante as prescrições médicas. 1-34. Recuperado
de https://www.apifarma.pt/estudos/siteestudos/Documents/Conclus%C3%B5es%20
Ades%C3%A3o%20%C3%A0%20Terap%C3%AAutica%20PT.pdf.
CHISHOLM-BURNS, M.A., SPIVEY, C.A., & WILKS, S.E. (2010). Social support and immunosuppressant therapy adherence among adult renal transplant recipients. Clinical
Transplantation, 24, 312-320.
CHISHOLM-BURNS, M., PINSKY, B., PARKER, G., JOHNSON, P., ARCONA, S., BUZINEC, P., COOPER, M. (2012). Factors related to immunosuppressant medication adherence in renal transplant recipients. Clinical Transplantation, 26, 706-713.
CHISHOLM-BURNS, M.A., SPIVEY, C.A., ZIVIN, J.G., LEE, J.K., SREDZINSKI, E., &
TOLLEY, E.A. (2013). Improving outcomes of renal transplant recipients with behavioral
36

adherence contracts: a randomized controlled trial. American Journal of Transplantation,
13, 2364-2373.
DIAS, A.M., CUNHA, M., SANTOS, A.M.M., NEVES, A.P.G., PINTO, A.F.C., SILVA,
A.S.A., & CASTRO, S.A. (2011). Adesão ao regime terapêutico na doença crónica: revisão da literatura. Millenium, 40, 201-219.
FINE, R.N., BECKER, Y., GEEST, S., EISEN, H., ETTENGER, R., EVANS, R., & DOBBELS, F. (2009). Nonadherence Consensus Conference Summary Report. American
Journal of Transplantation, 9, 35-41.
GRIVA, K., DAVENPORT, A., HARRISON, M., & NEWMAN, S.P. (2012). Non-adherence to immunosuppressive medications in kidney transplantation: intent vs. forgetfulness
and clinical markers of medication intake. Annals of Behavioral Medicine, 44, 85-93.
MAISSIAT, G.S., MARIN, S.M., & FUZINATTO, C.R.D. (2013). Adherence to immunosuppresive treatment in post-renal transplant patients: a descriptive-exploratory study.
Online Brazilian Journal of Nursing, 12 (2), 269-282. Recuperado de http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3865/pdf_1.
MARQUES, M.J., & BENTES, M.J.M. (2012). Transplante Renal. In M.M. SILVA, A. DUARTE, J. GALO & N. DOMINGUES (Eds.), Enfermagem em Urologia (pp. 353-362).
Lisboa, Portugal: Lidel.
MASSEY, E.K., TIELEN, M., LAGING, M., BECK, D.K., KHEMAI, R., VAN GELDER, T.,
& WEIMAR, W. (2013). The role of goal cognitions, illness perceptions and treatment
beliefs in self-reported adherence after kidney transplantation: A cohort study. Journal of
Psychosomatic Research, 75, 229-234.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Direção-Geral da Saúde. (2012). Tratamento Conservador
Médico da Insuficiência Renal Crónica Estádio 5. Lisboa, Portugal: DGS.
OBI, Y., ICHIMARU, N., KATO, T., KAIMORI, J., OKUMI, M., YAZAWA, K.,TAKAHARA,
S. (2013). A single daily dose enhances the adherence to immunosuppressive treatment
in kidney transplant recipients: a cross-sectional study. Clin Exp Nephrol, 17, 310-315.
ORDEM DOS ENFERMEIROS. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS.
(2005). CIPE/ICNP®: Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem Beta 2.
(D. Grassi, Trad.). Lisboa, Portugal: OE. (Obra original publicada em 1999).
ORDEM DOS ENFERMEIROS. (2009). Estabelecer parcerias com os indivíduos e as
famílias para promover a adesão ao tratamento: Catálogo da Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem (CIPE®). (D. Grassi, Trad.). Lisboa, Portugal: OE. (Obra
original publicada em 2008).
ORDEM DOS ENFERMEIROS. Conselho de Enfermagem. (2012). Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem: Enquadramento Conceptual Enunciados Descritivos.
Lisboa, Portugal: OE.
RUSSELL, C.L., ASHBAUGH, C., PEACE, L., CETINGOK M., HAMBURGER, K.Q.,
OWENS, S., WAKEFIELD, M.R. (2013). Time-in-a-bottle (TIAB): a longitudinal, correlational study of patterns, potential predictors, and outcomes of immunosuppressive
medication adherence in adult kidney transplant recipients. Clinical Transplantation, 27,
E580-E590.
37

SCHMID-MOHLER, G., THUT, M.P., WÜTHRICH, P., DENHAERYNCK, K., & DE GEEST, S. (2010). Non-adherence to immunosuppressive medication in renal transplant
recipients within the scope of the integrative model of behavioral prediction: a crosssectional study. Clinical Transplantation, 24, 213-222.
SOUZA, M.T.; SILVA, M.D. & CARVALHO, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e
como fazer. Einstein, 8 (1), 102-106.
STEELE, E., BIALOCERKOWSKI, A., & GRIMMER, K. (2003). The postural effects of
load carriage on young people – a systematic review. BioMed Central, 4 (12), 1-7.
WENG, F.L., CHANDWANI, S., KURTYKA, K.M., ZACKER, C., CHISHOLM-BURNS,
M.A., & DEMISSIE, K. (2013). Prevalence and correlates of medication non-adherence
among kidney transplant recipients more than 6 months post-transplant: a cross-sectional study. BMC Nephrology, 14 (261).
WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. Genebra, Suíça: WHO.

38

COMUNICAÇÃO N.º 3
PAINEL I - 1º LUGAR
Título: A higiene oral nos Cuidados Intensivos: prevenir a Pneumonia Associada ao Ventilador
Autores: Ana Filipa Gomes Roque, Rui Filipe Lopes Gonçalves

Introdução
A higiene oral em doentes entubados é uma prática de Enfermagem essencial à manutenção da saúde oral, tendo-se mais recentemente associado esta prática à prevenção
da Pneumonia Associada ao Ventilador (PAV) [1]. A PAV poderá ocorrer 48 horas após
a entubação traqueal e ventilação mecânica, constituindo uma das infeções hospitalares
mais frequentes, com elevada morbilidade e mortalidade [2]. Os doentes entubados
apresentam alterações na flora da cavidade oral que promovem a colonização bacteriana, com aumento da placa dentária, predispondo o desenvolvimento da PAV através da
aspiração destes microrganismos para as vias aéreas inferiores [3].
Objetivos
O enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica deve zelar pela prestação
dos cuidados de higiene oral ao doente entubado, promovendo a prática de Enfermagem
baseada em evidências científicas. Neste contexto, necessita de estar informado sobre
quais as medidas que revelam melhores resultados na redução da incidência da PAV [4].
Metodologia
Este trabalho tem assim como objetivos compreender a importância da higiene oral na
prevenção da PAV, identificar quais as soluções orais que podem reduzir a incidência
da PAV e identificar benefícios da escovagem dos dentes na prevenção da PAV. Para a
concretização destes objetivos realizou-se uma revisão da literatura com pesquisa bibliográfica na base de dados EBSCOhost, com inclusão de artigos primários publicados
entre 2009 e 2014, em que o idioma fosse Português ou Inglês. Foram excluídos todos
os artigos não referentes aos Cuidados Intensivos.
O corpo de análise desta revisão resultou em seis artigos, todos eles quantitativos, em
que os seus objetivos se relacionavam com a comparação do uso de diversas soluções
orais e o uso da escovagem dos dentes na incidência da PAV.
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Resultados
Os resultados dos estudos analisados não são consensuais, evidenciando-se que a clorohexidina reduz a incidência da PAV [5, 10], a escovagem dos dentes não reduz a incidência da PAV [5, 8], a aplicação de medidas onde se incluiu a escovagem de dentes reduz
a incidência da PAV [6, 10] e o uso de soluções como o Listerine® e o bicarbonato de
sódio não demonstraram ser eficazes.
Conclusão
Atualmente existe evidência científica que comprova que a higiene oral com clorohexidina reduz a PAV, no entanto não existem evidências que a escovagem dos dentes
proporciona benefícios adicionais. Sugere-se a realização de mais estudos científicos que
comparem a utilização da clorohexidina com e sem a realização da escovagem dos dentes, verificando se existe redução na incidência da PAV.
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COMUNICAÇÃO N.º 4
Título: Trabalho em equipa em contexto de emergência – Perceção dos enfermeiros e
dos médicos num Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico
Autores: Alexandra Isabel Rebotim Azinhaga, Rui Carlos Negrão Baptista

Introdução
As situações de emergência em Saúde, pela sua complexidade, implicam a realização de
atividades coordenadas, rápidas e sincronizadas pelos profissionais. O trabalho em equipa é de extrema importância para o resultado final, mas pode estar afetado.
Por vezes assistimos a um simples juntar de pessoas com formações diferentes, sem
marcos de referência construídos de forma compartilhada, o que pode trazer dificuldades do ponto de vista da integração de conhecimentos e abordagens, resultando em
conflitos dentro da equipa de profissionais e posturas fragmentadas (Alves, Ramos e
Penna, 2005).
Objetivos
Descrever sentimentos e emoções manifestados pelos profissionais quando trabalham em
equipa em contexto de emergência; descrever as dificuldades sentidas em relação à interligação com os vários elementos da equipa; conhecer a perceção sobre as consequências
do trabalho em equipa no cuidar do doente em situação crítica; compreender que necessidades sentem, relativamente ao trabalho em equipa, após uma situação de emergência.
Metodologia
Estudo qualitativo, com abordagem fenomenológica seguindo os passos metodológicos
estabelecidos por Colaizzi. Analisadas doze entrevistas semiestruturadas, realizadas a
enfermeiros e médicos de um Serviço de Urgência hospitalar, selecionados de forma
intencional. Após a construção de um diagrama explicativo do fenómeno regressou-se
aos participantes através de um focus group. Cumpridos os preceitos éticos.
Resultados
Emergiram três dimensões que nortearam a construção do diagrama: sentimentos gerados na situação, relação com os outros e projeção para o futuro.
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Conclusão
Em contexto de emergência, os profissionais vivenciam sentimentos agradáveis e desagradáveis, que interferem no trabalho em equipa que desenvolvem. Esse trabalho é
também influenciado por fatores resultantes da ligação entre os membros da equipa: formação, comunicação, experiência, organização e liderança. A projeção dos profissionais
para emergências futuras está relacionada com as necessidades manifestadas após a situação de emergência: reflexão em equipa, mecanismos de avaliação e tempo de pausa.
A realização deste estudo veio facultar e alertar para recomendações importantes nos
diferentes níveis de cuidados, formação, investigação, prática e gestão, dos quais destacamos: fomentar a aquisição e desenvolvimento de competências específicas nos profissionais; proporcionar formação certificada e recertificação de competências; incluir
a vertente prática, o treino de habilidades não técnicas e a realização de briefing no
contexto formativo; desenvolver um instrumento que permita avaliar competências não
técnicas da equipa em contexto real e garantir a existência de equipas de profissionais
com dimensão, competência e dedicação necessárias ao adequado atendimento das situações de emergência no Serviço de Urgência.
Palavras-chave: Trabalho em equipa; Emergência; Equipa de emergência.
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COMUNICAÇÃO N.º5
Título: A intervenção de Enfermagem na prevenção do abuso à pessoa idosa com demência em contexto familiar
Autores: Sérgio Luís Jorge, Idalina Delfina Gomes

Introdução
Em Portugal, no último ano, 12,3% das pessoas com mais de 60 anos sofreu abuso físico,
emocional, financeiro, sexual ou negligência no domicílio (1). No caso da pessoa idosa
com demência (PIcD), as dificuldades físicas, psicológicas, sociais e financeiras associadas
à prestação de cuidados podem fomentar comportamentos abusivos por parte do familiar cuidador (2, 3, 4).
O V Plano Nacional Contra a Violência Doméstica e de Género 2014-2017 destaca
a relevância do papel dos profissionais de saúde na avaliação do risco e redução dos
comportamentos abusivos (5). Enquanto enfermeiros, podemos intervir na prevenção e
controlo deste fenómeno (6, 7, 8).
Objetivos
Intervir em parceria com o familiar cuidador, capacitando-o para responder às necessidades da PIcD, por forma a diminuir os fatores de risco de abuso associados ao papel
de prestador de cuidados.
Metodologia
Quatro estudos de caso (9) de familiares cuidadores de PIcD, realizados entre
28/10/2013 e 14/02/2014, no contexto de uma Equipa de Cuidados Continuados Integrados da região de Lisboa. O processo de cuidados teve como referencial o Modelo
de Intervenção em Parceria, considerando as fases: revelar-se; envolver-se; comprometer-se; capacitar ou possibilitar e assumir ou assegurar o cuidado de si ou do outro
(10). Como instrumentos de colheita de dados utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, questionários com base nos fatores de risco específicos para a avaliação do
abuso à PIcD e as ferramentas Indicators of Abuse Screen (11) e Elder Assessment Instrument (12).
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Resultados
A relação de parceria propiciou condições para identificar fatores de risco e sinais e/ou
sintomas de abuso. Estes surgiram associados ao processo familiar, ao isolamento, ao
stress e à sobrecarga do cuidador. Atuou-se na prevenção primária e secundária através
da capacitação do familiar cuidador para o cuidado de si e para possibilitar o cuidado da
PIcD, preservando a sua dignidade.
As intervenções desenvolvidas passaram pela informação, a sugestão e a negociação de
formas de superar os problemas decorrentes da prestação de cuidados que podiam
precipitar os comportamentos abusivos. Os clientes referiram melhoria do bem-estar e
da qualidade de vida.
Conclusão
Os resultados obtidos mostram a importância do familiar cuidador ser considerado como
alvo prioritário para a intervenção, desenvolvendo uma prática em parceria que o ajude
a gerir a situação de cuidados. Deste modo pode-se preservar a dignidade e a segurança
dos cuidados à PIcD, protegendo-a do abuso. Sugere-se a realização de um estudo de
base quantitativa que permita caraterizar e intervir numa população mais alargada.
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COMUNICAÇÃO N.º 6
Título: Prevenção da infeção na pessoa idosa hospitalizada com sonda vesical – A parceria como intervenção de Enfermagem para promover o cuidado de si
Autores: Elodie Lopes Carvalho, Idalina Delfina Gomes

Introdução
No serviço de Urologia, a algaliação constitui um procedimento técnico muito utilizado no diagnóstico e tratamento de várias patologias. No entanto, a sua execução tem
implicações na pessoa idosa a nível físico, psicológico e emocional e pode ter sérias
complicações, tal como ocorrência de infeção (1). A nível nacional, a infeção das vias
urinárias constituiu 21,1% das infeções nosocomiais, sendo que 32,9% ocorreram em
doentes algaliados (2). A prevenção e controlo de infeção, parte integrante da segurança
do doente, exigem o envolvimento dos enfermeiros na adesão às boas práticas e implementação da política institucional (3,4).
Objetivos
Capacitar a equipa de Enfermagem para reduzir o risco de infeção na pessoa idosa com
sonda vesical num Serviço de Urologia, mobilizando a parceria como uma intervenção
de Enfermagem para promover o cuidado de si.
Metodologia
Para a sua realização foi utilizada uma metodologia de projeto, com o envolvimento dos
idosos com sonda vesical/cuidador e de toda a equipa multidisciplinar. No diagnóstico da
situação e avaliação final, foram utilizados diversos métodos de recolha de informação,
tais como a análise documental dos registos de Enfermagem, a aplicação de entrevistas
aos enfermeiros, a observação participante da sua prática de cuidados e a realização de
auditorias clínicas, possibilitando obter indicadores de resultados das atividades executadas e refletir nas competências adquiridas.
Resultados
Após a implementação do projeto, verifica-se a adoção de intervenções fundamentais para
a prevenção da infeção, com uma melhoria do índice de qualidade na equipa de Enferma47

gem, de 47,45% para 81,66%, relativamente ao manuseamento da sonda vesical e sistema
de drenagem. Alguns procedimentos são realizados com maior frequência tais como, a
fixação da sonda vesical e a desinfeção da conexão entre algália e saco coletor quando o
circuito é aberto. Os enfermeiros passaram a colher e a registar informações do idoso de
forma mais individualizada e completa, bem como as intervenções implementadas na prevenção da infeção, conferindo maior visibilidade ao desempenho e à participação da pessoa
idosa nos cuidados, capacitando-a a prosseguir o seu projeto de vida.
Conclusão
A segurança é um aspeto essencial dos cuidados de Enfermagem e diz respeito às suas
atividades de suporte, de proteção ou de correção do ambiente (5). O enfermeiro desempenha um papel crucial, direcionando as suas intervenções de modo a estabelecer
um trabalho de parceria com a pessoa idosa hospitalizada e cuidador, com o intuito de
prevenir a ocorrência de infeção, sendo promotor do bem-estar, da segurança e do
cuidado de si (6). Tem também responsabilidades na formação dos pares, na orientação,
aconselhamento, liderança de projetos que promovam a redução do risco de infeção associada aos cuidados de saúde, alcançando melhores níveis de segurança e de qualidade
nos cuidados prestados aos doentes idosos. Sugere-se a realização de um trabalho de
investigação para monitorização das medidas implementadas.
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COMUNICAÇÃO N.º 7
Título: Avaliação multidimensional da pessoa idosa no Serviço de Urgência: intervenção
do enfermeiro especialista
Autores: Maria de Fátima L. F. Coutinho, Maria Emília Brito

Introdução
Com o envelhecimento demográfico associado à alteração do padrão epidemiológico,
verifica-se um aumento progressivo no atendimento às pessoas idosas (PI) nos Serviços
de Urgência (SU) (1;2;3;4).
Situação que representa um constante desafio para os enfermeiros (3) por os SU serem
locais hostis, em que o espaço físico e a gestão de cuidados não estão adequados às necessidades complexas das PI (5).
As PI que recorrem ao SU têm elevado risco de efeitos adversos, nomeadamente declínio funcional (1;6;7;8). No entanto, a ida ao SU pode ser uma oportunidade de avaliar
a capacidade funcional e cognitiva (9) e a avaliação multidimensional revelar-se útil na
deteção de síndromes geriátricas, tratamento e encaminhamento (1;3).
Objetivos
Por se verificar, no nosso contexto de prática, que as situações detetadas e as intervenções iniciadas carecem de continuidade aquando da alta das PI, em âmbito académico
desenvolvemos um trabalho utilizando a metodologia de projeto, com os objetivos: implementar avaliação multidimensional sistematizada à PI admitida em SU e promover
a continuidade de cuidados prestados à PI com alta do SU. Estruturámos uma atuação
em duas fases: identificação, através da aplicação da escala Identification of Seniors At
Risk (ISAR), da PI de risco admitida no SU; elaboração e aplicação de grelha de avaliação
multidimensional, para o desenvolvimento de intervenções adequadas.
Metodologia
A implementação de intervenções à PI de risco no SU tem efeitos benéficos nos ganhos
em saúde, reduzindo o declínio funcional e cognitivo. Intervenções que especificamente
promovam a articulação com os Cuidados de Saúde Primários e, consequentemente, a
continuidade dos cuidados, podem diminuir a utilização dos SU (10).
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Resultados
Por encararmos a ida de uma PI ao SU como um processo de transição, utilizámos
como referencial teórico a teoria das transições de Meleis. A consciencialização de um
processo de envelhecimento; doença súbita/agudização de doença crónica; e alta para o
domicílio podem influenciar a capacidade da PI continuar a representar o mesmo papel
na estrutura familiar e conduzir à necessidade do familiar assumir o papel de cuidador.
Determinar necessidades, identificar recursos e promover adequado encaminhamento
são intervenções que facilitam a transição para o domicílio.
Conclusão
Este projeto permitiu a caraterização das PI admitidas, aspeto até então desconhecido.
A grelha elaborada e implementada pode revelar-se futuramente um valioso instrumento
de avaliação, contribuindo para a articulação de cuidados. Como implicações imediatas
na prática de Enfermagem salientamos a consciencialização da problemática da PI em
SU, com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados.     
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COMUNICAÇÃO N.º 8
PAINEL III - 1º LUGAR
Título: Intervenções de Enfermagem no controlo do stress da família da pessoa doente
em situação crítica
Autores: João Pedro Afonso Gonçalves, Joana Piedade Marques, Silvina Maria da Costa
Moura, Isabel Rabiais

Introdução
Cuidar com qualidade a pessoa em situação crítica implica que o enfermeiro se preocupe
e aumente o seu âmbito de intervenção para cuidar também da sua família, por esta vivenciar um momento de grande vulnerabilidade sob elevados níveis de stress. O processo de hospitalização traduz uma forte ameaça à integridade da família e a implementação
de intervenções de Enfermagem específicas e direcionadas a cada uma das famílias pode
facilitar este processo e adaptação/transição.
Objetivos
Este trabalho tem como objetivo identificar quais as intervenções de Enfermagem que
visam o controlo do stress da família da pessoa doente em situação crítica.
Como forma de explorar esta problemática realizou-se uma revisão integrativa da literatura seguindo orientação metodológica defendida por Mendes et al (2008) visando
explorar a evidência dos últimos cinco anos. Recorrendo à plataforma de pesquisa eletrónica EBSCOhost, selecionaram-se as bases de dados bibliográficas CINAHL®, MEDLINE® e Nursing & Allied Health Collection. Dos 67 artigos encontrados, 15 consideraram-se potencialmente relevantes, ingressando assim a nossa amostra.
Metodologia
As intervenções de Enfermagem encontradas na literatura foram divididas em cinco áreas de «Ação» segundo a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem que
visaram o «Avaliar», «Planear», «Envolver», «Comunicar» e «Apoiar» a família da pessoa
doente em situação crítica.
Resultados
As intervenções mais demonstradas na literatura na ação «Avaliar» em 33% foram avaliar
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o stress do prestador de cuidados e avaliar o coping familiar. Na ação «Planear» numa
percentagem superior a 40% visaram planear cuidados de Enfermagem centrados na
família e planear um atendimento singular a cada família. Em percentagens similares na
ação «Envolver» foram encontradas as intervenções que visam estabelecer uma relação
empática e de confiança, facilitar e promover o envolvimento da família nos cuidados à
pessoa doente e envolver a família no processo de tomada de decisão. Na ação «Comunicar» foi encontrada em 53% comunicar de forma aberta e efetiva com a família e
com 33% informar a família relativamente aos cuidados e tratamento da pessoa doente,
facilitar a comunicação com a família e promover a escuta ativa. Por último, na ação
«Apoiar» a maior evidência (com mais de 40%) referem-se às intervenções de apoiar a
família, confortar a família e promover mecanismos de coping entre outras.
Conclusão
Concluímos não existirem na literatura intervenções pré-definidas que comprovem o
controlo do stress da família da pessoa em situação crítica, mas um sequenciar de açãointervenção comprovou em alguns estudos que diminuiu o stress e que se revelaram
promotoras do coping familiar. Sugerem-se estudos que utilizem estas intervenções e
que se utilizem escalas de stress para validar a sua eficácia.
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COMUNICAÇÃO N.º 9
Título: Gestão da doença após a alta clínica: o impacto das dificuldades dos doentes no
período de transição
Autor: Sofia Raquel Teixeira Nunes

Introdução
As estatísticas revelam que as doenças cardiovasculares são um problema global
pois comportam grandes custos e danos irreparáveis na saúde. As taxas de mortalidade e morbilidade são preocupantes e incluem limitações variadas: impacto no
trabalho das pessoas, mudanças na rotina da família, etc... Devido a mudanças nas
características sociodemográficas e da adoção de estilos de vida pouco saudáveis,
os fatores de risco podem resultar em doenças, perdas de produtividade e morte
prematura.
Objetivos
Analisar as perceções e dificuldades dos pacientes com o processo de doença/recuperação após a alta.
Identificar os preditores de readmissões e os preditores de mudanças no estilo de vida
dos pacientes durante os primeiros seis meses após o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM).
Metodologia
Análise transversal de um estudo longitudinal, descritivo e observacional com 106 doentes hospitalizados com o primeiro episódio de EAM. Foram determinados critérios de
inclusão e exclusão de acordo com o objetivo central do estudo. O estudo foi aprovado
pela Comissão de Ética onde a investigação foi efetuada e está em conformidade com os
princípios enunciados na Declaração de Helsínquia.
Resultados
Existem discrepâncias entre a intenção dos doentes mudarem os seus estilos de vida
(opinião durante o internamento) e as verdadeiras mudanças (apuradas seis meses após
a alta). Os preditores de reinternamento estão associados a fatores de risco cardiovascular e à gravidade da doença, enquanto os preditores para a não adesão a mudança de
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estilos de vida estão relacionados com as caraterísticas sociodemográficas e com a falta
de educação para a saúde antes da alta.
Conclusão
A situação do doente pós-EAM é debilitante e influencia naturalmente no processo de
transição, afetando posteriormente os seus autocuidados. A primeira hospitalização por
EAM pode ter um grande impacto na vida do doente, portanto, envolver os doentes no
plano de cuidados e no plano de alta torna-se essencial para além de ser uma excelente
forma de otimização de recursos. A autogestão da doença em patologias como o EAM
(onde existem fatores de risco potencialmente modificáveis) é muito importante, pelo
que os enfermeiros têm uma responsabilidade preponderante no desafio da mudança de
comportamentos.
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COMUNICAÇÃO N.º 10
Título: Investir na prestação de informação e no plano de alta: um processo contínuo
na melhoria de cuidados de Enfermagem
Autores: Sofia Raquel Teixeira Nunes

Introdução
Apesar dos sucessos atuais de tratamento a nível das doenças cardiovasculares, é necessário melhorar os cuidados básicos de educação e promover a prevenção de fatores de
risco cardiovascular mesmo após a hospitalização através de ensino e também do fornecimento de informação de forma mais clara e objetiva, indo ao encontro às necessidades
dos doentes. Desta forma, torna-se essencial compreender que tipo de intervenções
de Enfermagem são efetuadas no internamento e refletir acerca das tendências atuais.
Objetivos
Identificar e descrever o tipo de intervenções de Enfermagem que são mais frequentes
no plano de cuidados de um paciente pós-EAM, considerando o modelo de sete eixos da
CIPE® (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem).
Demonstrar o possível contributo da Enfermagem na sustentabilidade dos cuidados de
saúde e na promoção da dignidade das pessoas através do ensino e do fornecimento de
informação.
Metodologia
Análise transversal de um estudo longitudinal, descritivo e observacional com 106 doentes hospitalizados com o primeiro episódio de EAM. Foram determinados critérios de
inclusão e exclusão de acordo com o objetivo central do estudo. O estudo foi aprovado
pela Comissão de Ética onde a investigação foi efetuado e está em conformidade com os
princípios enunciados na Declaração de Helsínquia.
Resultados
Durante o internamento dos doentes, as intervenções mais contabilizadas surgiram no âmbito do «Observar» (40%) e do «Gerir» (23%), pelo que as intervenções associadas à gestão de sinais e sintomas foram mais frequentes e foram realizadas em 84,9% dos doentes.
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Verificou-se também que as informações fornecidas aos doentes durante a hospitalização e antes da alta hospitalar com registo efetivo estavam relacionadas com a gestão de
sinais e sintomas em 90,6% dos doentes. As intervenções associadas à prestação de informação sobre as mudanças nos estilos de vida foram realizadas em apenas 27,4% dos
doentes e estavam relacionadas com os hábitos alimentares, exercício e tabaco.
Conclusão
Para uma comunicação eficaz deve haver participantes com competência, adotando uma
atitude objetiva, determinando a ação comunicativa que promove a busca de entendimento mútuo, resultando num processo de interação que promove a autodeterminação.
O direito à informação e a comunicação devem estar presentes na gestão de cuidados
e na garantia de satisfação dos doentes. Assim, através de uma organização centrada
na pessoa doente e liderando efetivamente, haverá um envolvimento ativo de todos os
protagonistas e haverá consequentemente uma tomada de decisão baseada na evidência
de forma assertiva e legítima.
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COMUNICAÇÃO N.º 11
Título: O Sistema de Triagem de Manchester e a pessoa com Acidente Vascular Cerebral
Autores: Marisa Sofia Monteiro Pereira, José Carlos Amado Martins

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa a primeira causa de morte em Portugal sendo a principal causa de incapacidade nas pessoas idosas. Nos doentes com
doença cerebrovascular, o Sistema de Triagem de Manchester (STM) tem um papel
essencial, pois o reconhecimento precoce de um sinal ou sintoma sugestivo de AVC
pode resultar num tratamento imediato com repercussão no prognóstico. Os enfermeiros que utilizam este sistema de triagem são detentores de conhecimentos e habilidades específicos para definição da prioridade de atendimento. A implementação
da Via Verde do AVC (VV-AVC) no STM tem como função melhorar a acessibilidade
e permitir um tratamento mais eficaz, reduzindo a mortalidade, a morbilidade e as
sequelas.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo analisar possíveis relações entre a prioridade definida
pelo STM e algumas variáveis demográficas e clínicas no doente com AVC.
Trata-se de estudo retrospetivo com abordagem quantitativa, do tipo exploratório descritivo. A recolha dos dados foi realizada a partir do software ALERT®. Foram incluídos
todos os doentes que deram entrada no Serviço de Urgência (SU) de um hospital central
da região Centro do País, entre 1 de janeiro de 2010 e 31 dezembro de 2012, com o
diagnóstico de AVC, num total de 864 casos. O instrumento de colheita de dados utilizado foi um formulário.
Metodologia
A maioria dos doentes com AVC foi triada com elevada prioridade sendo as idades diferentes entre homens e mulheres, com estas triadas com prioridade superior aos homens. Prioridades mais elevadas foram atribuídas às pessoas mais idosas, aos que faleceram e aos que foram internados.
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Resultados
Os efeitos de alguns programas nacionais para diminuir as repercussões do AVC na população, nomeadamente a VV-AVC, poderiam ser mais abrangentes em relação aos critérios de acessibilidade, cobrindo atualmente apenas uma proporção estimada em 14%
de todos os casos.
A atribuição de prioridades do Sistema de Triagem de Manchester revelou-se sensível na
gestão da dinâmica dos serviços de urgência, atribuindo um nível de prioridade «emergente/muito urgente» à maior parte dos doentes com diagnóstico de AVC.
Conclusão
Desta forma, é importante salientar a necessidade de campanhas para fazer chegar a
informação à comunidade não só sobre a clínica do AVC, como também sobre os fatores de risco do mesmo, e ainda alertar os profissionais de saúde de forma a promover a
avaliação rápida e tratamento nos doentes vítimas de AVC.
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Sistema de Triagem de Manchester; Via Verde do Acidente Vascular Cerebral; Serviço de Urgência, Enfermagem.
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COMUNICAÇÃO N.º 12
Título: Perceção do enfermeiro no cuidar do doente com VNI num serviço de internamento
Autor: Sílvia Maria Cordeiro Costa Fragoso, Rui Carlos Negrão Baptista

Introdução
A técnica de Ventilação Não Invasiva (VNI) já mostrou ser eficaz em vários tipos de insuficiência respiratória aguda ou crónica agudizada (Ferreira et al., 2009). Para a utilização
desta modalidade ventilatória existem evidências em que os profissionais devem estar
treinados e serem detentores de conhecimentos, destacando-se um desenvolvimento
importante da aplicação da mesma (Esquinas et al., 2011 e Hess, 2013). A área problemática pela qual optámos surgiu da constatação das dificuldades do enfermeiro no cuidar
do doente com VNI num serviço de internamento de Medicina.
Objetivos
Assim, o presente estudo versa a perceção do enfermeiro no cuidar do doente com
Ventilação Não Invasiva num serviço de internamento de um Hospital Distrital (HD).
Considerámos para a nossa investigação utilizar um estudo descritivo, exploratório de
nível I, com uma abordagem qualitativa. Atribuímos como objetivo descrever e analisar a
perceção dos enfermeiros no cuidar do doente com VNI num serviço de internamento.
Como técnica de colheita de dados recorremos às entrevistas semi-estruturadas e o
tratamento dos dados foi efetivado com base na análise de conteúdo segundo Bardin
(2011).
As estratégias para o desenvolvimento profissional, as estratégias de adaptação do doente à VNI, as estratégias de manutenção da VNI e as complicações da VNI.
Pretendemos que este trabalho favoreça e sensibilize os profissionais para a importância
na prática dos cuidados, sobretudo da:
• Efetivação de normas de atuação e manuais
• Formação e aquisição de conhecimentos
• Disponibilidade e gestão de materiais
• Uniformização dos equipamentos – «Bipap»
• Partilha entre médicos e enfermeiros bem como o trabalho em equipa
• Vigilância do doente e o ajuste das intervenções da equipa de saúde
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• Relação entre enfermeiro e o doente, visando a aceitação do doente
• Preparação e ensino do doente/família
• Prevenção das complicações
Igualmente desejamos que o estudo favoreça a investigação futura sobre a temática no
âmbito dos cuidados de Enfermagem. Como exemplos: determinar o conhecimento
que os enfermeiros sentem como fundamentais para a sua formação, podendo-se deste
modo colaborar para uma formação/ensino mais adaptado às necessidades identificadas
na prática; ou determinar na vertente do doente qual a sua perceção sobre a técnica de
VNI de forma a identificar as suas necessidades e aplicar as medidas necessárias para um
cuidado de maior qualidade.
Conclusão
Nesta lógica, propomos a efetivação de outros estudos na comunidade científica, contribuindo assim para o desenvolvimento de boas práticas no desempenho profissional dos
enfermeiros.
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COMUNICAÇÃO N.º 13
Título: O significado da experiência vivida pelo enfermeiro no cuidado à pessoa adulta e
à sua família em processo de morrer e de morte: uma revisão sistemática da literatura,
com metassíntese
Autor: Verónica Maria Marques Simões, José Carlos Amado Martins

Introdução
A morte resume-se ao acontecimento em que a vida termina, conduzindo a reações
emocionais para o indivíduo que está a morrer, para a sua família e para os profissionais
de saúde que lhes prestam cuidados. A morte consiste assim num processo determinado
biologicamente, mas onde o pensamento e as relações humanas estão presentes, independentemente do local e causas de morte e, portanto, com forte componente social,
espiritual e psíquica.
Objetivos
Esta revisão sistemática da literatura com metassíntese pretende sistematizar e analisar
a evidência produzida relativamente ao significado da experiência vivida pelos enfermeiros no cuidado à pessoa adulta e à sua família no processo de morrer e de morte em
contexto institucional.
Metodologia
A abordagem adotada foi baseada nas orientações do Joanna Briggs Institute (JBI,
2014) para revisões qualitativas. A pesquisa foi orientada pela pergunta: «Quais os
significados da experiência vivida pelos enfermeiros no cuidado à pessoa adulta e à
sua família no processo de morrer e de morte em contexto institucional», sendo esta
realizada em bases de dados eletrónicas indexadas nas plataformas B-On, EBSCOhost, RNACCP e Google Académico. Foram selecionados 39 estudos com base nos
critérios pré-definidos, na avaliação da qualidade metodológica e na avaliação crítica
dos resultados, no espaço temporal entre 2003-2013, em Português e em Inglês.
Resultados
Os significados da experiência vivida dos enfermeiros provenientes dos 39 estudos sele67

cionados foram organizados em quatro grandes temas: o impacto biopsicossocial e espiritual no enfermeiro; estratégias adaptativas eficazes e ineficazes do enfermeiro; competências do enfermeiro na terminalidade e fatores que influenciam o cuidado ao doente
terminal e à sua família, relacionados com o enfermeiro, com o doente e sua família, com
a equipa multidisciplinar e com a gestão organizacional.
Conclusão
A morte, independentemente do local, da cultura e do país onde ocorre, conduz inevitavelmente a repercussões a vários níveis para quem a vivência. Os enfermeiros necessitam assim de formação especializada e focada na filosofia de cuidados paliativos,
sendo necessário que as instituições de ensino, de saúde e as entidades governamentais
desenvolvam estratégias, induzindo nos profissionais de saúde uma visão mais holística
do cuidado ao doente terminal e à sua família, promovendo assim Cuidados Paliativos
de excelência.
Palavras-chave: morte; Cuidados Paliativos; Enfermagem; experiência vivida; doente terminal.
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COMUNICAÇÃO N.º 14
PAINEL IV - 1º LUGAR
Título: Liderança e gestão da equipa em processos de reanimação cardiorrespiratória
como uma competência exclusiva do enfermeiro especialista em Pessoa em Situação
Crítica
Autor: Flávio Anselmo Rocha de Almeida Faria, Anabela da Graça Amaro Pereira Mendes

Introdução
A presente comunicação livre surge no seio do estágio do Curso de Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização em Pessoa em Situação Crítica.
Decorrente da necessidade de aprofundar e desenvolver conhecimentos e competências de Enfermagem à pessoa em situação crítica, nomeadamente à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória (PCR), emergiu a seguinte apreciação: a liderança e a gestão
da equipa de Enfermagem e assistente operacional em situações de reanimação cardiopulmonar deve ser tida em consideração como uma competência específica do enfermeiro especialista em Pessoa em Situação Crítica (PSC) e/ou Médico-Cirúrgica (MC).
Objetivos
Propor que seja específico do enfermeiro especialista em Pessoa em Situação Crítica a
liderança e a gestão da equipa nos momentos de PCR.
Metodologia
• Processo de reflexão profundo sobre o enquadramento da prestação de cuidados à
pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória.
• Pesquisa em base de dados idónea – HEBSCO.
• Consulta de documentação da Ordem dos Enfermeiros – REPE; regulamentos de
competências comuns e específicos do enfermeiro especialista.
Conclusão
No que concerne à intervenção especializada sobre a pessoa vítima de PCR em ambiente hospitalar, é extremamente redutor pensar apenas na formação em SBV, SIV, SAV e/
ou SAV trauma. A prestação de cuidados é sempre feita em equipa. Prestação esta que
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deve estar bem coordenada e deve ser liderada pelo enfermeiro especialista pois é o
elemento que melhor conhece os elementos de equipa de Enfermagem e assistentes
operacionais ao nível das suas competências, além de que é também o elemento que
melhor conhece os recursos materiais do seu serviço.
Na presença de um médico esta liderança não desvanece pois ele é o ponto de articulação com a restante equipa e pode servir de «filtro» de más práticas.
Todas as comunicações veiculam através do enfermeiro especialista, minimizando os ruídos comunicacionais e melhorando o timing das intervenções prioritárias.
É de referir que existe a necessidade de ter um líder que oriente e coordene as ações
dos outros elementos, de forma a aumentar a eficácia e eficiência de cuidados.
A liderança e a gestão da equipa nos cuidados à pessoa em situação de PCR requerem
uma maturidade profissional equiparada ao de «perito», sendo o enfermeiro especialista
o elemento com qualificações específicas para assumir este papel.
Recomendações
Sugere-se o desenvolvimento de mais estudos e trabalhos que permitam consolidar e
evidenciar a necessidade da intervenção do enfermeiro especialista em MC/PSC na liderança da equipa em contexto de prestação de cuidados à pessoa vítima de PCR.
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COMUNICAÇÃO N.º 15
Título: Intervenção (in)visível do enfermeiro à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória: projeto «Família em segurança»
Autor: Flávio Anselmo Rocha de Almeida Faria, Anabela da Graça Amaro Pereira Mendes

Introdução
Projeto que surge por iniciativa individual com a finalidade de massificar conhecimentos em Suporte Básico de Vida (SBV) e primeiros socorros no seio da população
de Setúbal, tendo por base o tema do afogamento. A escolha do tema deve-se à
proximidade de Setúbal com a linha costeira, praias (fluviais e marítimas) e às condições geográficas e climáticas que propiciam o elevado número de recursos hídricos
artificiais.
Como forma de complementariedade no percurso de competências de enfermeiro
especialista, o trabalho foi considerado relevante para ponderação na avaliação, como
atividade desenvolvida no contexto do curso de Mestrado em Enfermagem em Pessoa
em Situação Crítica.
Objetivos
Instruir a população de Setúbal sobre SBV e primeiros socorros.
Objetivos Específicos
• Instruir os setubalenses, teoricamente, sobre noções de SBV e primeiros socorros.
• Alertar os setubalenses que sejam pais de crianças e jovens dos 0 aos 19 anos para
a problemática do afogamento.
• Promover a boa imagem do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e dos seus profissionais, no seio da população setubalense.
• Demonstrar a preocupação do CHS face às necessidades de saúde dos setubalenses,
no que respeita à problemática do afogamento.
Metodologia
Projeto apresentado no final de 2013 ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, tendo sido aprovado.
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Em conjunto com o Serviço de Gestão da Formação foram programados, ao longo do
ano de 2014, dois módulos de cinco sessões de educação para a saúde idênticas, com a
duração de duas horas (das 14 às 16h).
A inscrição para estas sessões foi sempre gratuita, ocorreu aos sábados e teve o limite
de 30 formandos por sessão.
Resultados
Este projeto decorreu com bastante sucesso, superou as expetativas, levou à necessidade de sessões de educação extra e permitiu a projeção da Enfermagem no espaço
mediático de um programa televisivo.
Conclusão
A população valoriza e está bastante recetiva a este tipo de iniciativas por parte do Centro Hospitalar de Setúbal.
Confirma-se a necessidade real da população de Setúbal de adquirir conhecimentos sobre o Suporte Básico de Vida e os primeiros socorros.
A grande maioria dos formandos sugeriu a continuidade do projeto, com necessidade de
existência de uma vertente prática.
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COMUNICAÇÃO N.º 16
Título: Canulação de fístulas arteriovenosas em hemodiálise – Nova abordagem, novo
olhar
Autores: Rui André Saldanha Santos Sousa, Pedro Henrique Loureiro Gonçalves, Jorge
Manuel Cardoso Dias Melo, Marta Filipa dos Santos Costa Coimbra, Sandra Isabel Cunha
Campos

Introdução
BALL (2007) verificou que apesar do número crescente de utilizadores da técnica de botoeira, as complicações associadas à má remoção da crosta continuam a estar presentes,
levando ao aparecimento de complicações e dificuldades na punção. A rope-ladder tem
sido a técnica mais divulgada como forma de preservar o acesso, contudo nem sempre é
assim pelo facto de ser mais dolorosa, por conter riscos acrescidos de hematomas e por
em alguns acessos ser impraticável devido ao limitado comprimento da veia.
Objetivos
Implementação de uma nova técnica de canulação, Multi Single Puncture Technique
(MuST), com base na simbiose entre a técnica em escada utilizando o trajeto venoso
e a botoeira utilizando locais específicos para puncionar. Idealmente são seis locais de
punção, sendo três arteriais e três venosos, com a rotação dos locais associada ao dia de
tratamento do doente.
Metodologia
Implementação de formação sobre a técnica e objetivos do projeto a toda a equipa de
Enfermagem. A equipa de coordenação de acessos vasculares, juntamente com a equipa
de Enfermagem, selecionou os acessos vasculares que iniciaram a técnica gradualmente
desde março de 2013. Foi efectuado o registo das intercorrências e registo fotográfico
dos acessos ao longo do ano.
Resultados
No final de dezembro de 2014, cerca de 45 fístulas estavam a ser canuladas através
da MuST. As fístulas em que utilizámos a técnica divergem entre fistulas rádio-cefálicas
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(35%), bráquio-cefálicas (40%) e bráquio-basílicas (25%). Os nossos doentes selecionados foram na sua maioria homens (85%) que realizavam diálise em média há 22 meses.
Foram efectadas mais de 3.000 sessões a utilizar esta técnica, ou seja, 6.000 canulações.
Verificámos que a presença de crosta oscilou entre os 30 e os 70%. A complicação
mais frequente foi a dificuldade na canulação (14 episódios/1.000 tratamentos) e levou a
mudança do local em duas ocasiões. De referir que os hematomas apresentaram valores ainda mais baixos (7 episódios/1.000 tratamentos). A complicação menos frequente
foram os sinais inflamatórios no local de canulação (2 episódios/1.000 tratamentos), sem
necessidade de uso de medicação.
Conclusão
Podemos afirmar que estes primeiros resultados são animadores. Conseguimos verificar
que a técnica permitiu evitar as complicações mais frequentes associadas as técnicas
existentes e utilizar o trajeto venoso do acesso. Estamos convencidos, com a continuação da investigação associada a novos estudos multicêntricos, que poderemos confirmar
que esta técnica será a nova técnica de canulação das fístulas arteriovenosas.
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COMUNICAÇÃO N.º 17
Título: Segurança do doente e gestão de risco – Implementação de um programa numa
unidade de hemodiálise
Autores: Sandra Isabel Cunha Campos, Pedro Henrique Loureiro Gonçalves, Jorge Manuel Cardoso Dias Melo, Marta Filipa dos Santos Costa Coimbra, Rui André Saldanha
Santos Sousa

Introdução
A crescente importância deste tema visa sobretudo promover o bem-estar dos doentes,
evitando os possíveis erros resultantes da prática clínica. Estes erros têm normalmente
consequência devastadoras para o doente, família e para todos os profissionais de saúde
envolvidos. Numa investigação inglesa verificamos que 10% dos doentes admitidos no
sistema nacional de saúde inglês (NHS) passaram por um tipo de incidente e quase metade destes eram incidentes evitáveis. Numa unidade de hemodiálise são realizados vários
procedimentos com muita frequência e com possíveis riscos para o doente e profissional
de saúde. Por exemplo, numa unidade de hemodiálise média nacional são realizadas
sensivelmente mais de 30.000 punções de acessos vasculares num ano.
Objetivos
Implementação na NephroCare Viseu de um sistema de segurança corporativo para
os doentes, denominado «Variância Clínica» baseado no Seven steps to patient safety do
NHS.
Metodologia
O programa teve início em janeiro de 2013, com registo na base de dados clínica (EUCLID). Desenvolvemos um estudo quantitativo, exploratório e descritivo com recurso
a análise retropetiva dos dados clínicos desde janeiro de 2013 até dezembro de 2014.
Resultados
Após um trabalho prévio realizado por outras unidades da empresa, de analisar quais
os eventos mais frequentes numa unidade de hemodiálise, foi disponibilizado uma lista
de eventos mais ou frequentes com a respetiva descrição. O registo dos incidentes e
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eventos na nossa unidade iniciou em janeiro de 2013, após formação a todos os colaboradores. Após 24 meses pudemos verificar que os resultados confirmam os eventos
empiricamente esperados. Foram reportados cerca de 650 eventos. Os eventos mais
frequentes foram os relacionados com o volume do doente e o seu peso, ou seja, a
hipotensão (30%), cãibras (10%). Além destes eventos é de salientar os problemas associados com o acesso vascular (21%). A maioria dos eventos foram identificados como
tendo um dano ligeiro para o doente. Não se verificou danos graves para doente relacionados com erro de atuação dos profissionais de saúde.
Conclusão
A implementação deste sistema de registo de eventos permitiu conhecer, avaliar e atuar
sobre as nossas complicações mais frequentes. Outra das vantagens deste sistema é a
monitorização e quantificação dos eventos, de uma forma simples e prática, permitindo
uma intervenção mais eficaz dos vários colaboradores da unidade sobre os problemas,
de forma a evitar a sua repetição.
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COMUNICAÇÃO N.º 18
Título: Equipa de emergência intra-hospitalar: delinear um futuro próximo
Autor: Andreia Bem, José Carlos Amado Martins

Introdução
A Paragem Cardiorrespiratória (PCR) é a mais emergente das emergências com que os
profissionais se defrontam. Uma intervenção precoce e adequada nas horas que antecedem a PCR pode diminuir a mortalidade e a morbilidade dos doentes hospitalizados
que sofrem um processo de deterioração fisiológica aguda (em 80% dos casos), sendo
crucial a implementação de mecanismos organizacionais que permitam a sua rápida identificação e instituição atempada de terapêutica otimizada. (Nolan et al, 2010; Conselho
Português de Ressuscitação (CPR), 2011).
A Direção-Geral de Saúde (DGS) estabelece, por recomendação do Departamento da
Qualidade na Saúde, a criação e implementação, a nível nacional, das Equipas de Emergência Intra-hospitalares (EEIH).
Objetivos
Identificar necessidades existentes no Centro Hospitalar Oeste – Caldas da Rainha
para dar resposta face à pessoa em situação crítica; identificar constrangimentos/barreiras à criação e implementação de Equipa de Emergência Intra-Hospitalar (EEIH)
no Centro Hospitalar Oeste – Caldas da Rainha; identificar vantagens sentidas pelos
enfermeiros de instituição que tem Equipa de Emergência Intra-Hospitalar em funcionamento. Neste sentido desenvolveu-se um estudo misto, do tipo descritivo, exploratório e analítico.
Metodologia
Realizámos três estudos, um centrado em cada objetivo: estudo 1: quantitativo, por
consulta à estatística do Centro Hospitalar Oeste, face à análise de óbitos nos anos
de 2010 e 2011; estudo 2: junto de amostra de médicos e enfermeiros do Centro
Hospitalar Oeste – Caldas da Rainha; estudo 3: junto de amostra de enfermeiros do
Centro Hospitalar Leiria Pombal, EPE – Leiria. Colheita de dados de julho a outubro
de 2012.
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Resultados
Nos anos 2010 e 2011 morreram, nas unidades de internamento do Hospital de Caldas
da Rainha, 469 pessoas adultas. Acreditamos que haveria campo para intervenção especializada de uma EEIH, caso existisse, na larga maioria dessas pessoas. Nos estudos 2 e
3, os resultados evidenciaram que a importância atribuída à EEIH está relacionada com a
idade, experiência profissional e serviço de internamento. Por outro lado, constatámos
que quem já possui EEIH atribui maior importância e necessidade e refere várias vantagens sentidas após a implementação.
Conclusão
Face ao exposto, este trabalho mostra-se útil para compreender a necessidade da implementação da EEIH, assim como conhecer fontes de dificuldade à sua implementação.
Por outro lado, verificámos imensas vantagens sentidas pelos enfermeiros em funções
numa instituição que já tem implementada a EEIH.
Temos a responsabilidade de acompanhar este processo, demonstrando competência,
rigor no desempenho e respostas de Enfermagem de elevada qualidade à pessoa em
situação crítica.
Palavras-chave: pessoa em situação crítica; Equipa de Emergência Intra-hospitalar; Enfermagem.
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COMUNICAÇÃO N.º 19
PAINEL V - 1º LUGAR
Título: Respostas de emergência à pessoa em situação crítica nas enfermarias do hospital
Autores: Tiago João Simões Flórido, José Carlos Amado Martins

Introdução
É consensual que a situação clínica do doente em contexto intra-hospitalar obedece,
muitas vezes, a um agravamento progressivo nas horas que antecedem a situação de
emergência. Uma intervenção precoce e adequada pode diminuir a mortalidade e a
morbilidade destes doentes. Neste sentido, a implementação de Equipas de Emergência
Intra-hospitalar (EEIH) torna-se imperativa. Os enfermeiros são o elo fundamental no
reconhecimento e deteção de situações que possam comprometer a estabilidade clínica
ou até mesmo a vida do doente. O alerta precoce e as intervenções necessárias devem
ter em conta o estado clínico do doente. A ativação da EEIH deve obedecer a critériospadrão e recorrer a sistemas de classificação de doentes que antecipem a falência e
previnam a Paragem Cardiorrespiratória.
Objetivos
Os objetivos deste estudo são: identificar a situação clínica do doente na enfermaria e as
intervenções realizadas antes, durante e após a ativação da emergência interna no polo
Hospitais da Universidade de Coimbra; conhecer a opinião dos enfermeiros quanto à sua
capacidade de resposta face à pessoa em situação crítica; autoconfiança e recetividade a
novas aplicações na área de emergência intra-hospitalar.
Metodologia
Trata-se de um estudo de metodologia mista, que compreende informação de natureza
quantitativa e qualitativa, através de dois estudos complementares. No estudo I, de caráter exploratório retrospetivo, transversal, recorreu-se à análise documental retrospetiva
dos processos únicos dos doentes, definindo-se uma amostra aleatória de 60 elementos.
No estudo II, do tipo prospetivo, analisou-se a opinião dos enfermeiros das enfermarias,
relativa a esta área de intervenção, sendo esta amostra constituída por 245 elementos.
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Resultados
Os resultados do estudo I demonstraram, através dos dados disponíveis nos registos
médicos e de Enfermagem, a viabilidade da utilização de escalas de classificação precoce
e algoritmos de intervenção para a situação clínica vivenciada pelo doente, assim como
a relevância da ativação precoce da Equipa de Emergência Intra-hospitalar. No estudo
II, a opinião manifestada pelos enfermeiros evidencia níveis tendencialmente baixos de
autoconfiança, sentimentos de desamparo e limitação na resposta ao doente em situação crítica, justificadas pela necessidade de enfermeiros com «mais experiência», «maior
conhecimento», «melhor resposta em Paragem Cardiorespiratória», «metodologia de
trabalho comum» e expressando, maioritariamente, a pertinência de integração de um
enfermeiro na EEIH e da reestruturação de políticas institucionais neste domínio.
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COMUNICAÇÃO N.º 20
PAINEL II - 1º LUGAR
Título: Contaminação ambiental num hospital por Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
spp, Mycobacterium não tuberculosis e outros microrganismos oportunistas
Autores: Fernando Gama, José Carlos Martins, Paula Morais, Nuno Empadinhas

Objetivos
Determinar o grau de contaminação de equipamentos hospitalares, a prevalência de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp e Mycobacterium não tuberculosis e a variabilidade genética destas estirpes em doentes internados no hospital e no ambiente hospitalar.
Metodologia
Recolha das amostras ambientais em equipamentos e materiais não críticos húmidos e
secos, através de zaragatoa, durante três meses consecutivos.
As amostras foram inoculadas por espalhamento em placas de Petri com meios de cultura seletivos para os microrganismos em estudo. O laboratório de microbiologia do
hospital cedeu as amostras clínicas e respetivo perfil de sensibilidade a antibióticos para
posterior comparação.
O nível de contaminação dos equipamentos foi dividido em três classes de acordo com
o número de colónias recuperadas.
Resultados
As torneiras e os chuveiros foram os equipamentos cujas amostras revelaram maior
número de colónias. Foram isoladas do ambiente uma estirpe P.aeruginosa e três estirpes
Mycobacterium gordonae. Não foi isolada nenhuma estirpe de Klebsiella spp. Os isolados
clínicos de P.aeruginosa, quando comparados com a estirpe ambiental, não revelaram
provável origem clonal. Não foi identificada nenhuma estirpe clínica de Mycobacterium
não tuberculosis. O estudo possibilitou ainda a identificação de outros microrganismos
potencialmente patogénicos para o Homem, alguns deles com provável origem clonal.
Conclusão
Os resultados trazem benefícios para a instituição, para a gestão e para a prática dos
cuidados de Enfermagem. Este trabalho identificou microrganismos potencialmente pa93

togénicos presentes em equipamentos de uso clínico, alertando para a necessidade de
uma melhor limpeza e desinfeção destes e higienização das mãos de forma mais sistemática e cuidada.
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Parte II
Pósteres

PÓSTER N.º 1
Título: Articulação do Hospital de Dia com o Serviço de Internamento de Doenças
Infeciosas
Autores: Ana Beatriz Rodrigues de Sá e Miranda, Bárbara Marisa Franco Nunes da Silva
Cardoso, Filipa Gramacho

Introdução
A equipa de Enfermagem do Hospital de Dia de Doenças Infeciosas do Hospital de
Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, faz maioritariamente o seguimento
de utentes portadores de infeção por VIH. No decorrer da prática clínica, constatou-se
um acréscimo de utentes internados no Serviço de Internamento de Doenças Infeciosas
provenientes do nosso serviço.
Objetivos
De forma a perceber esse acréscimo e os fatores que poderiam despoletar o internamento, no que respeita à adesão dos utentes aos cuidados de saúde, propôs-se uma
articulação entre as equipas de Enfermagem desses dois serviços. Esta articulação tem
como principal objetivo melhorar a continuidade de cuidados e acompanhamento dos
utentes.
Metodologia
Os enfermeiros do Hospital de Dia realizaram uma visita diária ao serviço de internamento, de modo a efetuarem um levantamento da informação relativa a todos os
utentes portadores da infeção por VIH fazendo a distinção entre: seguidos pela nossa
equipa; diagnóstico inaugural de infeção por VIH que pertencem à área de abrangência
do hospital e seguidos noutra instituição. Conjuntamente com a equipa de Enfermagem
do serviço de internamento foram colhidos dados que permitiram perceber o motivo de
internamento e caracterizar o utente a nível de adesão aos cuidados de saúde.
Numa primeira visita ao utente internado foi realizada uma colheita de dados, de modo
a perceber junto do mesmo a gestão que este fazia da sua situação clínica, assim como
do regime terapêutico realizado.

97

Resultados
Nesta avaliação inicial foi possível averiguar quais destes utentes ficaram internados por
não adesão aos cuidados de saúde e quais os principais fatores condicionantes da não
adesão.
No momento de alta foram delineadas intervenções conjuntas entre enfermeiros do
Serviço de Internamento – utente/família – enfermeiros do Hospital de Dia que visaram
colmatar as barreiras à adesão previamente identificadas. Na transição da alta para o
regime em ambulatório ficou combinado com o utente um acompanhamento telefónico até à data da consulta, por parte dos enfermeiros do Hospital de Dia. Os mesmos
realizam uma consulta de Enfermagem pós-alta, onde é efetuada uma análise das necessidades do utente, definindo-se os diagnósticos e intervenções de Enfermagem em
linguagem CIPE®, assim como avaliação dos resultados esperados.
Conclusão
Pretendemos com esta articulação garantir uma eficaz continuidade dos cuidados prestados aos utentes, indo ao encontro das suas necessidades e minorando o risco de não
adesão.
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PÓSTER N.º 2
Título: O exercício da autonomia do doente nos cuidados de saúde
Autores: Ana de Jesus Nunes Tavares, José Carlos Amado Martins

Introdução
A vivência do exercício da autonomia tem sofrido algumas mudanças ao longo dos anos,
vivência que se tem interpretado nos diferentes contextos e que se associa à grandeza
crescente que se tem dado aos direitos da pessoa. Enquanto profissionais de saúde não
podemos esquecer esses direitos nem o Código Deontológico que pauta o nosso exercício.
Objetivos
Sintetizar a evidência científica e analisar os fatores que influenciam o doente no exercício de autonomia nos processos de transição saúde-doença.
Metodologia
Pesquisa realizada segundo metodologia de revisão integrativa da literatura, segundo o
acrónimo PICOD. Realizada pesquisa na EBSCO com os descritores (DeCS) «Autonomia» (Personal Autonomy) e «Cuidados de saúde (Delivery of Health Care) e doentes (Patients) para publicações entre 2005 e 2013. Foram encontrados 1.318 artigos. Aplicados
os critérios de inclusão: estudos em língua inglesa, portuguesa e espanhola; artigos e
teses científicas; texto completo disponível; e estudos realizados em doentes com idade
superior a 18 anos. Resultaram sete artigos para análise.
Resultados
Da análise dos estudos selecionados emergiram os seguintes conceitos: Papel dos Intervenientes, Informação, Conhecimento, Comunicação, Crenças e Cultura, Diretivas
Antecipadas de Vontade.
Conclusão
O respeito pela autonomia do doente que seja competente é um direito universal. Por
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vezes, este respeito acarreta dilemas éticos aos profissionais de saúde, gerando stress e
comprometendo o desenvolvimento das suas funções. Para obviar estes dilemas, todos
os intervenientes devem ter um papel ativo na gestão deste complexo processo que é a
tomada de decisão do doente nos processos de transição saúde-doença. Em termos práticos, os profissionais de saúde devem ter o conhecimento dos valores, crenças, cultura
e escolhas pessoais do doente, que deve estar informado e esclarecido acerca da sua
situação clínica. Neste âmbito, os profissionais de saúde desempenham um papel muito
importante, nomeadamente na forma como comunicam com os doentes e sua família.
Este conhecimento também pressupõe que, à partida, identifiquem se o doente é detentor de Diretivas Antecipadas de Vontade para que assim se cumpra a expressão dos seus
desejos em situações de fim de vida. A relação de todos estes fatores deve funcionar no
sentido do empoderamento do doente respeitando a sua autonomia. Os estudos deixam
antever que, apesar de este ser um direito universal, o empoderamento do doente ainda
não atingiu os níveis desejados, pelo que muitas vezes ainda é o profissional de saúde que
detém o papel de decisor, incluindo por vezes a família, com constantes dilemas éticos
associados.

Fontes:
MIYATA, H., SHIRAISHI, H., KAI, I. Survey of the general public`s attitudes toward advance directives in Japan: How to respect patients` preferences. BMC Medical Ethics.
[Em Linha] 7: 11 (2006). [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://www.biomedcentral.com/1472-6939/7/11.
DREYER, A., FORDE, R., NORTVEDT, P. Autonomy at the end of life: life-prolonging
treatment in nursing homes – relatives` role in the decision-making process. Journal of
Medical Ethics. [Em Linha] 35 (2009) 672-677. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível
em http://jme.bmj.com/content/35/11/672.
ROMAN et al. Ethical issues in communication of diagnosis and end-of-life decisionmaking process in some of the Romanian Roma communities. Medical Health Care and
Philos. [Em Linha] 16 (2012) 483-497. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22752639.
DREYER, A., FORDE, R., NORTVEDT, P. Life-prolonging treatment in nursing homes:
how do physicians and nurses describe and justify their own practice Journal of Medical
Ethics [Em Linha] 36 (2010) 396-400. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://
jme.bmj.com/content/36/7/396.
LUNA et al. Elderly patients also have rights. Law, Ethics and Medicine. [Em Linha] 33
(2007) 712-716. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://jme.bmj.com/content/33/12/712.
ULRICH et al. Everyday ethics: ethical issues and stress in nursing practice. Journal of Advanced Nursing. [Em Linha] 66:11 (2010) 2510-2519. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2648.2010.05425.x/pdf.
100

LYTTLE, D., RYAN, A. Factors influencing older patients` participation in care: a review
of the literature. International Journal of Older People Nursing. [Em Linha] 5 (2010)
274-282. [Consult. a 10 de out. 2014]. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1365-2648.2010.05425.x/pdf.

101

PÓSTER N.º 3
Título: A decisão de alimentar e hidratar o doente terminal: revisão integrativa da literatura
Autor: Ana de Jesus Nunes Tavares, Sara Margarida Rodrigues Gomes, Marcia Lúcia
Sousa Dias Alves, Irina Margarida Fonseca Veloso

Introdução
A alimentação e hidratação do doente terminal é uma área de intervenção sensível aos
cuidados de Enfermagem, exigindo uma tomada de decisão pela equipa multidisciplinar,
doente e família. Realizámos uma revisão integrativa da literatura baseada na questão
«Quais os elementos equacionados pelos profissionais de saúde no processo de decisão
de alimentar e hidratar o doente terminal?».
Objetivos
Sintetizar a evidência científica e analisar os construtos básicos, centrados nos elementos
equacionados pelos profissionais de saúde no processo de decisão de alimentar e hidratar o doente terminal.
Metodologia
A pesquisa decorreu entre 21 de março e 3 de abril de 2014. Analisámos seis estudos
selecionados segundo alguns princípios do Joanna Briggs Institute e o acrónimo PICOD,
publicados entre 2003 e 2013, em bases de dados online (EBSCO, LILACS, B-on, PubMed, ScienceDirect, RCAAP).
Resultados
Os elementos equacionados neste processo de decisão foram os intervenientes, a tipologia da doença, as crenças e cultura, as Diretivas Antecipadas de Vontade, a qualidade
de vida/prolongamento de vida e o conhecimento.
Conclusão
A tomada de decisão de alimentar e hidratar o doente terminal é um processo complexo
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e contextualizado que deve contemplar a equipa interdisciplinar, centrando-se no doente e família. A formação centrada na compreensão dos processos fisiológicos da perda de
apetite, caquexia, efeitos da hidratação e alimentação, desenvolvem a confiança dos profissionais neste domínio, levando-nos a considerar de elevada importância a realização
de workshops, assim como a criação de espaços de partilha de experiências interequipas,
em contexto clínico.
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PÓSTER N.º 4
MENÇÃO HONROSA
Título: Núcleo de Enfermagem da Especialidade de Médico-Cirúrgica do CHVNG/
Espinho, EPE
Autores: Dalva Manuela Dias da Silva Pinto da Costa Gomes, Domingos Ferreira Leal,
Judite Cristina Moreira Pacheco, Rosa Maria Sousa Carvalho Monteiro

A criação do Núcleo de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica do CHVNG/Espinho surgiu da necessidade sentida por estes enfermeiros especialistas do Centro Hospitalar em promover condições para a sua diferenciação.
O objetivo principal deste núcleo é potenciar a visibilidade do seu exercício profissional.
Este projeto foi executado em duas fases. Na primeira fase foi constituída uma comissão
instaladora que elaborou o regulamento do núcleo, tendo como guia orientador o Regulamento Interno do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica.
A segunda fase é dividida em várias etapas: a primeira foi a eleição (ocorrida a 27 de
fevereiro de 2014) da mesa do núcleo; a segunda foi a criação do logótipo do núcleo e
na terceira foi elaborado um plano formativo para o ano de 2014 com a colaboração de
todos os elementos do núcleo. Também foram desenvolvidas conversações com a Mesa
do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica da OE com o intuito de
desenvolver, em 2015, um projeto que permita elaborar uma norma para cálculo das
dotações destes enfermeiros especialistas.
Como grupo de trabalho prespetiva-se motivar os enfermeiros especialistas em EMC do
CHVNG/Espinho a refletir sobre os cuidados prestados e a sua pertinência nos serviços
onde exercem funções.
Este póster visa apresentar o núcleo, dar a conhecer o trabalho desenvolvido e sensibilizar outros colegas a desenvolver atividades que deem visibilidade aos cuidados prestados pelo enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.
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PÓSTER N.º 5
MENÇÃO HONROSA
Título: A prevenção da infeção por Staphylococcus Aureus Meticilino-Resistente (MRSA)
na pessoa idosa na comunidade: o modelo de parceria como suporte da intervenção de
Enfermagem
Autores: Verónica Isabel Marques Florêncio, Idalina Delfina Gomes

Introdução
O MRSA é uma importante causa de infeção associada aos cuidados de saúde (IACS)
em todo o mundo, constituindo um grave problema de Saúde Pública. Os idosos são
a faixa etária com a mais elevada taxa de IACS (13,8%) e de consumo de antimicrobianos (56,6%), com fortes implicações económico-sociais e elevada morbimortalidade1,2,3. Portugal apresenta uma taxa de incidência de MRSA de 53,8%, uma das mais
elevadas da Europa4. A DGS defende que uma atuação bem planeada e estruturada,
dinamizada por profissionais especializados, conseguirá evitar, pelo menos, 1/3 das
infeções5.
Em 2013 foi criado um programa de saúde prioritário visando a diminuição da bacteriemia por MRSA, tornando-se imperativo a adoção de medidas de prevenção e controlo.
Estas deverão ser assentes em serviços de saúde integrados e baseados na comunidade,
onde os cidadãos participem ativamente6,7.
Objetivos
Capacitar o idoso e cuidador familiar na prevenção da infeção por MRSA em contexto
domiciliário, tendo a parceria como intervenção de Enfermagem.
Metodologia
Estudo de caso realizado em contexto de uma equipa de cuidados continuados. O processo de cuidados teve como referencial o modelo de intervenção em parceria, considerando as fases: revelar-se, envolver-se, capacitar ou possibilitar, comprometer-se, e
assumir o cuidado de si ou assegurar o cuidado do outro8.
A recolha de informação foi realizada através da observação participante e da entrevista
semidirigida, assente num instrumento de recolha baseado na avaliação multidimensional
do idoso, sob consentimento informado.
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Resultados
A relação de parceria estabelecida com o idoso e seu cuidador familiar permitiu identificar como principal problema o risco de infeção, manifestado pela colonização por
MRSA, história recente de internamento, e presença de úlcera cutânea.
Em parceria foi construída uma relação de confiança onde, através da negociação, se
traçou como compromissos: frequente higienização das mãos, cumprimento do regime
terapêutico, cuidados de higiene diários, não partilha de objetos pessoais, manutenção
dos pensos limpos e secos, tratamento a altas temperaturas da roupa pessoal/cama, e
informar as unidades de saúde da história de colonização.
Conclusão
O enfermeiro especialista desempenha um papel fundamental na prevenção da transmissão da infeção por MRSA nos diferentes contextos de cuidados, o que implica um
conhecimento multidimensional do idoso/família, de forma a evitar práticas de risco e
minimizar custos sociais e económicos10. A educação da família/idoso colonizado com
MRSA é crucial, mas integrada numa relação de parceria que promova o seu empowerment e capacitação, para a prevenção da infeção e das complicações associadas8,9,11.
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PÓSTER N.º 6
Título: Dotações em Enfermagem e incidência de quedas
Autores: António José dos Santos Ferreira, Dora Raquel Martins Ledo, Marco António
Rodrigues Gonçalves, Susana Catarina Domingos dos Reis

Introdução
Em Portugal assiste-se a uma preocupação crescente com as questões do domínio da
segurança do doente, que está relacionada com a forma como os processos de prestação de cuidados previnem os eventos adversos ou danos, nomeadamente as quedas de
doentes nos hospitais.
Vários autores têm-se dedicado à compreensão desta problemática, fazendo referência
ao número de doentes por profissional de saúde, sendo que o principal objetivo destes estudos tem sido o desenvolvimento de estratégias que melhorem a segurança dos
doentes visando, principalmente, uma correta dotação de profissionais nos serviços de
saúde hospitalares.
Objetivos
Analisar a evidência científica disponível que relacione as dotações em Enfermagem e a
incidência de quedas.
Metodologia
A operacionalização desta revisão integrativa da literatura partiu da seguinte questão de
pesquisa: «As dotações de enfermeiros influenciam a incidência de quedas em doentes
hospitalizados?». Com este trabalho procurámos identificar estudos cujo foco incidisse
sobre a relação entre as dotações de enfermeiros e a incidência de quedas em doentes
hospitalizados e, por outro lado, pretendemos identificar o tipo de relação entre as dotações de enfermeiros e a incidência de quedas.
Resultados
Foram obtidos sete estudos após a aplicação dos critérios de inclusão definidos pelo
método PICOD. Os resultados mostram que o n.º de horas de cuidados de Enfermagem
é preditivo do n.º de quedas de doentes, apesar de os autores reconhecerem limitações
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na generalização dos resultados, não tendo sido encontrados estudos portugueses que
cumprissem os critérios de inclusão.
Conclusão
A associação entre baixas dotações em Enfermagem e a incidência de quedas não tem
por base uma relação de causa-efeito linear, mas consiste na interação de vários fatores
com efeitos sinergéticos. Neste contexto, existe evidência de que os cortes nos recursos
humanos e nos padrões de dotação são maleficentes para os doentes, não podendo este
facto, ser ignorado pelos gestores de Enfermagem, que têm um papel preponderante
no desempenho dos profissionais e na melhoria dos cuidados prestados à comunidade.
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PÓSTER N.º 7
Título: A parceria como intervenção de Enfermagem na prevenção de Úlceras por Pressão na pessoa idosa internada no Serviço de Urgência – Estudo de caso
Autor: Ana Filipa Alves Duarte, Idalina Delfina Gomes

Introdução
O Serviço de Urgência (SU) é caraterizado pelo ambiente estranho e sobrelotado, aspetos que promovem o aparecimento de problemas como: confusão, quedas e Úlceras
por pressão (UP) na pessoa idosa1,2,3.
A UP é um problema multifatorial que pode ser prevenido4,5,6. Os enfermeiros são fundamentais pois diagnosticam e prescrevem intervenções capazes de prevenir as UP7,8. A
prevalência nacional nos SU é de 12,5%9, sendo 16,31% no contexto do estudo. Pretende-se a identificação precoce das mesmas, no SU, através da Avaliação Multidimensional
da Pessoa Idosa (AMDPI) e promoção de intervenções de Enfermagem personalizadas
realizadas em parceria com o idoso e Cuidador Familiar (CF)8,10.
Objetivos
Capacitar a pessoa idosa e o CF para a prevenção de UP durante um episódio de internamento no SU, tendo a parceria como intervenção de Enfermagem.
Metodologia
Estudo de caso em contexto de SU, tendo em conta as cinco fases do modelo de Parceria – revelar-se, envolver-se, capacitar ou possibilitar, comprometer-se e assumir ou
assegurar o cuidado da pessoa idosa e do CF8. Para colheita de dados foi utilizada: observação e entrevista, para AMDPI, e as escalas MMSE, MNA, Barthel e Braden.
Resultados
Em parceria com a pessoa idosa e CF foi realizada a AMDPI. Identificaram-se como principais problemas: a confusão, risco de desnutrição e o alto risco de UP.
Construiu-se uma ação comum negociada, baseada na confiança, que permitiu estabelecer compromissos com o idoso e CF, personalizando as intervenções que se salienta:
permitida a presença do CF nos horários de refeições; orientação no tempo e espaço;
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manutenção de ambiente seguro; explicado ao idoso e CF fatores de risco e sinais de
alerta da UP; negociados os posicionamentos; incentivada a mobilização no leito e o
levante; oferecido urinol e colocado colchão antiescaras. O idoso manteve-se orientado,
com alimentação adequada e com a pele íntegra. O CF mostrou-se mais confiante para
cuidar do seu familiar após a alta.
Conclusão
A intervenção de Enfermagem em parceria facilita a AMDPI, revelando-se fundamental
para a capacitação do idoso e CF para o cuidado de si, estabelecendo compromissos e
intervenções que visem a prevenção de UP, assegurando ganhos em saúde sensíveis aos
cuidados de Enfermagem. Recomenda-se a implementação de protocolos de intervenção de Enfermagem em parceria como forma de diminuir a incidência de UP no SU e a
realização de estudos de investigação para avaliação destes ganhos.
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PÓSTER N.º 8
Título: A prevenção da Infeção do Trato Urinário na Pessoa Idosa na comunidade: o
modelo de parceria como suporte de intervenção de Enfermagem
Autores: Vera Lúcia Pereira de Oliveira, Idalina Delfina Gomes

Introdução
A Infeção do Trato Urinário (ITU) é a infeção mais comum na comunidade encontrandose associada a elevadas taxas de morbilidade e custos financeiros1. O comprometimento
cognitivo, a incapacidade nas atividades de vida diárias, história de ITU e a incontinência
urinária2, idade superior a 60 anos e tempo de permanência de algaliação contribuem
para as ITU e devem ser considerados na sua prevenção3,4,5,6.
A prevenção da ITU é pertinente pelo impacto negativo na saúde da Pessoa Idosa (PI) e
sistema de saúde2. Os enfermeiros devem contribuir para a prevenção de complicações
para a saúde dos clientes7. Neste processo é fundamental o estabelecimento de uma
relação de parceria, conhecendo e capacitando a PI para o cuidado de si8.
Objetivos
Capacitar a PI e Cuidador Familiar (CF) na prevenção da ITU em contexto domiciliário,
intervindo em parceria com as mesmas.
Metodologia
Estudo de caso realizado no contexto de uma Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). O processo de cuidados teve como referencial o Modelo de Parceria8 e avaliação multidimensional da PI (AMDPI)9. Recolha da informação: observação, entrevista
semidirigida suportada num instrumento de recolha elaborado com base na AMDPI,
visando a prevenção da ITU. Foi pedido consentimento informado.
Resultados
Realizada a AMDPI e intervindo em parceria com a PI e CF foram identificados os diagnósticos de que se salienta: risco de retenção urinária e de ITU por presença de algália;
conhecimento sobre sinais de infeção não demonstrado. Foi construída uma ação conjunta para capacitar a PI e CF para os cuidados uretrais/perineias; vigilância da elimi114

nação urinária e sinais de ITU; medidas de prevenção de contaminação; autocontrolo
da infeção; ingestão hídrica; avaliação da temperatura em SOS. Foi removido o cateter
quando se verificou que a PI já não reunia critérios para se manter algaliado, não se tendo
verificado sinais de ITU.
Conclusão
A presença de cateteres vesicais representa um risco de ITU para a PI4,5,6,10,11. Com o
intuito de promover a prevenção da infeção na PI é importante que os cuidados de Enfermagem se baseiem num quadro de atuação centrado na PI e CF. O enfermeiro especialista deve efetuar a AMDPI por forma a identificar problemas e estabelecer um plano
personalizado. Pela aplicação do Modelo de Parceria foi possível intervir na comunidade
junto da PI e CF, negociando estratégias para a diminuição do risco de ITU, promovendo
a sua capacitação e qualidade de vida. Recomenda-se a realização de estudos de investigação para monitorização da ITU na comunidade.
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Pattern of Bacterial Pathogens Causing Urinary Tract Infection in Urban Community of
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Predictive factors of urinary tract infections among the oldest old in the general population. A population-based prospective follow-up study. BioMed Central, 9, 1-8. Acedido
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bacteriology, risk factors and disease burden. Infectious Disease Clinics of North America, 28, 1-13.
4 – HICPAC (2009). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. CDC. Acedido em 17/03/2014. Disponível em http://www.cdc.gov/hicpac/
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PÓSTER N.º 9
Título: Infeção hospitalar: contributos para uma prática intencional
Autores: Ana Filipa Ferreira de Almeida, Maurício Fernandes Alves, Tânia Sofia Reis
Mendes, Maria Isabel Domingues Fernandes

Introdução
A pessoa em situação crítica hospitalizada numa Unidade de Cuidados intensivos (UCI)
encontra-se mais suscetível a potenciais infeções nosocomiais (1,2). Ao enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica compete liderar processos de intervenção
na prevenção e controlo de infeção perante a pessoa em situação crítica (3,4). A tomada
de decisão sobre medidas a adotar é complexa tanto pela rapidez na resposta exigida,
como na vastidão de conhecimentos que é necessário fundamentar. Assim, refletiu-se
sobre o potencial contributo de um instrumento de tomada de decisão dos enfermeiros
para uma prática intencional.
Objetivos
Contribuir para uma prática intencional de Enfermagem na prevenção e controlo da
infeção hospitalar na pessoa em situação crítica.
Metodologia
Elaboração de um guia sobre precauções de isolamento hospitalar a adotar em situações
de infeção por microrganismos multirresistentes, com maior incidência numa UCI; Aplicação de um questionário online à equipa de Enfermagem de uma UCI.
Resultados
Com o objetivo de sensibilizar a equipa, divulgar o guia e conhecer o impacto imediato que a intervenção tinha desencadeado, foi enviado por correio eletrónico a
toda a equipa de uma UCI (60 elementos) uma versão do documento e um questionário. Neste questionava-se a perceção sobre o guia e as precauções de controlo
e prevenção da infeção que eram adotadas na prática diária. Da análise dos dados
concluiu-se que, dos 24 inquiridos que responderam ao inquérito, 17 já conheciam
o guia que tinha sido disponibilizado (aqueles que não conheciam manifestaram in117

teresse em conhecer) e destes, 100% consideravam-no uma mais-valia, por várias
razões. Os 24 enfermeiros que responderam consideravam que atendiam à situação
microbiológica dos seus doentes na planificação/e prestação de cuidados. Destes,
apenas dois referiram que não adotavam medidas adicionais para controlo e prevenção da infeção nas situações em que as precauções básicas de controlo de infeção
não eram suficientes.
Conclusão
Neste contexto específico, identificou-se uma oportunidade de melhoria, concebendose uma estratégia e disponibilizando-se um guia de apoio à tomada de decisão, que é,
simultaneamente, um guia de boas práticas na área da prevenção e controlo de infeção.
Esta intervenção contribuiu para a tomada de decisão dos enfermeiros, como um elemento facilitador deste processo, permitindo que a equipa de Enfermagem responda
mais eficazmente na prevenção e controlo de infeção e tenha uma prática intencional
neste âmbito.
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(3) REGULAMENTO n.º 122/2011 – Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista. Diário da República, II Série, N.º 35 (18-02-2011), p. 8648-8653.
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PÓSTER N.º 10
MENÇÃO HONROSA
Título: A pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória - Construção de uma perspetiva
especializada de Enfermagem     
Autores: Flávio Anselmo Rocha de Almeida Faria, Anabela da Graça Amaro Pereira
Mendes

Introdução
Contextualizando, o presente póster surge no seio do estágio do Curso de Mestrado
em Enfermagem na Área de Especialização Pessoa em Situação Crítica, no qual está
implícito um planeamento e o desenvolvimento de atividades sob alçada de um tema de
desenvolvimento específico da área da pessoa em situação crítica, tendo como finalidade
a edificação de um perfil de competências específicos do curso de mestrado e semelhante ao da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Tema de desenvolvimento
– A pessoa adulta vítima de Paragem Cardiorrespiratória: intervenções especializadas
de Enfermagem.
Decorrente da necessidade de aprofundar e desenvolver conhecimentos e competências de Enfermagem à pessoa em situação crítica, nomeadamente à pessoa vítima de
Paragem Cardiorrespiratória, emergiu a seguinte problemática: como organizar as múltiplas intervenções de Enfermagem direcionadas especialmente à vítima de Paragem Cardiorrespiratória tendo por base os conceitos específicos da disciplina de Enfermagem?
Objetivos
Construir uma perspetiva específica e especializada de Enfermagem sobre as intervenções à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória.
Desenvolver uma ferramenta estrutural para a organização das intervenções específicas
de Enfermagem à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória, na sua multiplicidade
de contextos.
Metodologia
Processo de reflexão profundo sobre o enquadramento da prestação de cuidados à pessoa vítima de Paragem Cardiorespiratória com a disciplina de Enfermagem: Afaf Meleis
e Patrícia Benner.
Pesquisa em base de dados idónea – HEBSCO.
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Consulta de documentação da Ordem dos Enfermeiros.
Leitura de teóricas de Enfermagem.
Resultados
Através da construção deste esquema mental, alicerçado essencialmente no processo
de transição de Afaf Meleis, cruzando-o com o conceito de saúde e com a perspetiva
do impacto produzido pela doença na pessoa de acordo com Marie Collière, é possível
esquematizar de forma estruturada e organizada as diferentes tipologias de intervenção especializadas de Enfermagem à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória e
pessoa(s) significativa(s).
Conclusão
A intervenção de Enfermagem à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória ultrapassa de longe a prestação direta de cuidados. Com base nesta premissa e aglutinando ao
esquema proposto a perspetiva de hierarquização de prioridade de cuidados da Triagem
de Manchester, é possível incluir o fator tempo e distinguir o caráter subjacente, mais
preponderante (tipologia reativa ou preventiva) da prestação de cuidados, nos diferentes
momentos deste processo de transição.
Recomendações
Sugere-se o uso deste esquema como ferramenta do enfermeiro especialista na abordagem à pessoa vítima de Paragem Cardiorrespiratória.
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PÓSTER N.º 11
Título: Cuidar na doação de órgãos: percurso de aquisição de competências especializadas
Autores: Marco Job Batista

Introdução
Atualmente, a transplantação de órgãos e tecidos é uma das possibilidades terapêuticas em algumas doenças terminais. Para existir transplantação é obrigatório ter
órgãos para colher, o que nem sempre é possível em tempo útil. Assim, um doente
neurocrítico que evolua para morte cerebral poderá ser considerado um potencial
dador de órgãos. As intervenções de Enfermagem na manutenção de um potencial
dador multiorgânico são importantes pois permitem limitar a progressão da morte
somática, que normalmente sucede após a morte cerebral, garantindo uma adequada perfusão dos órgãos a transplantar. O enfermeiro encontra-se também na melhor
posição para estabelecer uma relação de ajuda com a família do potencial dador,
esclarecendo-a de todos os procedimentos legais e clínicos em todo o processo de
doação.
Objetivos
Esta comunicação tem como objetivo dar a conhecer as competências especializadas
adquiridas e desenvolvidas durante o 1.º Curso de Mestrado em Enfermagem na área de
especialização Pessoa em Situação Crítica da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa,
onde foi desenvolvido o tema «Cuidar na doação de órgãos».
Metodologia
Ao estágio com relatório do referido curso cumpriu-se um percurso de aquisição e desenvolvimento de competências tanto na área da Enfermagem à pessoa em situação
crítica como na área da doação e transplantação de órgãos, que incluiu uma revisão da
literatura e a realização de estágios num Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação, numa Unidade de Cuidados Intensivos Neurocirúrgicos, num Serviço de Urgência
Polivalente e numa Unidade de Transplantação.
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Resultados
Durante a realização dos vários estágios foram concretizadas várias atividades que
permitiram a aquisição e o desenvolvimento de competências especializadas definidas
pela Ordem dos Enfermeiros em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. Por outro
lado desenvolveram-se competências na área da doação de órgãos, nomeadamente
na coordenação, identificação e manutenção de um potencial dador e na abordagem
à família.
Conclusão
É importante realçar que o percurso de desenvolvimento profissional realizado ao
longo do 1.º Curso de Mestrado em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica permitiu
conciliar a experiência profissional com a evidência científica de forma a desenvolver
competências específicas na área de especialização Pessoa em Situação Crítica e doação
de órgãos.
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PÓSTER N.º 12
Título: Satisfação dos doentes com os cuidados de Enfermagem do Centro de Cardiologia do Polo HG/CHUC
Autores: Jorge Miguel Dias Henriques, Anaísa Ferreira Reveles

Compete às instituições de saúde adequar os recursos, criar as estruturas e um ambiente favorecedor do desempenho profissional dos enfermeiros que valorize e promova a
qualidade (OE, 2001). A medição da satisfação dos utentes é essencial para a avaliação
da qualidade dos serviços de saúde, sendo também uma oportunidade de participação
do utente na construção de um serviço de saúde baseado na perceção e valorização dos
cuidados prestados.
O Centro de Cardiologia do Polo HG/CHUC está suportado numa vasta equipa multidisciplinar distribuída por várias valências que funcionam de modo integrado, cooperam
e trabalham em prol da qualidade assistencial e da satisfação dos doentes. Este trabalho
tem proporcionado um crescimento sustentado em vários domínios como sejam: indicadores de produtividade, desenvolvimento de autonomia em novos domínios tecnológicos de tratamento do doente cardíaco, crescente notoriedade e reconhecimento
público, estabelecimento de parcerias com outras instituições de saúde para referenciação e tratamento dos seus doentes e ainda, enquanto estrutura de formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional para vários técnicos da área da saúde. A equipa de
Enfermagem tem também feito um esforço de dignificação da qualidade dos cuidados,
acompanhando o ritmo de desenvolvimento, empenho e exigência, contribuindo para a
prossecução dos objetivos do serviço.
De modo a dar suporte ao trabalho de melhoria contínua dos cuidados de Enfermagem
e de organização do ambiente de trabalho, identificando as condições que refletem satisfação/insatisfação dos utentes face aos cuidados de Enfermagem, analisando o nível de
satisfação global dos utentes com os cuidados prestados pelos enfermeiros no serviço
de cardiologia/UCIC, um grupo de enfermeiros do Serviço de Cardiologia B/UCIC do
Polo HG/CHUC está a desenvolver um estudo de carácter não experimental, do tipo
descritivo exploratório sobre a satisfação dos doentes com os cuidados de Enfermagem
de âmbito plurianual, iniciado a 01 de janeiro 2014. O estudo faz-se através da aplicação
da «Escala de Satisfação com os Cuidados de Enfermagem para Contexto Hospitalar»,
validada para a população portuguesa e enquadrada com os critérios definidos pela OE.
Para o efeito, foi elaborado um documento orientador de suporte ao desenvolvimento
deste estudo que inclui revisão da literatura relevante sobre esta problemática, metodologia, população e amostra, critérios de inclusão dos sujeitos participantes, instrumento
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de colheita de dados, metodologia de tratamento de dados, autorizações do Conselho
de Administração e Diretor de Serviço e parecer de conformidade ética obtido junto da
Unidade de Inovação e Desenvolvimento do CHUC. As conclusões deste estudo estarão
disponíveis apenas no final deste ano.
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PÓSTER N.º 13
Título: Gestão pela qualidade – Um exemplo da gestão de processos numa unidade de
hemodiálise
Autores: Pedro Henrique Loureiro Gonçalves, Rui André Saldanha Santos Sousa, Jorge
Manuel Cardoso Dias Melo, Marta Filipa dos Santos Costa Coimbra, Sandra Isabel Cunha
Campos

Introdução
Os sistemas de avaliação que se destinam a sustentar a gestão pela qualidade concentram-se nos processos de melhoria e não no controle dos funcionários responsáveis pelos processos de trabalho. Isto significa enfatizar a métrica do processo e não a métrica
dos resultados. A participação dos trabalhadores é assim fomentada, na prática, através
do denominado ciclo de qualidade, baseado em quatro fases (planear, fazer, verificar e
agir) que estabelecem continuamente objetivos mais ambiciosos e incentivam ao desenvolvimento da empresa/unidade/instituição. Desenvolver um conjunto integrado de
atividades planeadas, baseado em metas explícitas e na avaliação do desempenho, abrangendo os diferentes níveis de cuidados, conduz sempre à melhoria contínua.
Objetivos
Desenvolver um plano de atividades, plurianual, para equipa de Enfermagem, com diferentes áreas de intervenção, interligadas e centradas no doente.
Metodologia
Baseada na gestão pela qualidade integrada na Clínica NephroCare Viseu, foi desenhado
um plano de ação através da implementação de um conjunto de projetos, integrados,
centrados no doente. Para cada um foi selecionado um enfermeiro coordenador, com
responsabilidade acrescida na sua implementação e dinamização. Os princípios transversais aos diferentes projetos foram: operacionalização amigável, envolvimento dos doentes, multi e interdisciplinaridade.
Resultados
Foram desenvolvidos oito projetos: Enfermeiro responsável/Consulta de Enfermagem,
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Acessos vasculares, Gestão de fármacos/Adesão à terapêutica medicamentosa, Nutrição, Diabetes, Gestão do regime hídrico, Auditoria Interna e Comissão Interna de Infeção. Foram efetuados cerca de 2.000 monitorizações de acessos vasculares, concebida
uma newsletter mensal sobre acessos vasculares. Elaborada documentação específica
para o registo da consulta de Enfermagem no processo de doente e até duas consultas
de Enfermagem por ano. Avaliação mensal da gestão da terapêutica medicamentosa
através de consulta realizada pela enfermeira coordenadora do projeto; implementada
consulta específica de nutrição; desenvolvido projeto de avaliação do regime hídrico dos
doentes, com a coordenação a ser realizada pela enfermeira; realização sistemática de
auditorias internas de apoio à gestão pela qualidade e criada comissão interna de controlo de infeção. Estes dois últimos projetos permitiram a não existência de nenhuma não
conformidade major nas auditorias anuais da empresa.
Conclusão
A gestão da unidade tendo por base a gestão pela qualidade permitiu desenvolver competências individuais e coletivas que promoveram a melhoria dos cuidados e uma ligação
entre doente/enfermeiro coordenador, aliciante e estimulante, responsável pelo aumento da motivação dos enfermeiros.
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PÓSTER N.º 14
Título: Risco/alteração da membrana mucosa oral
Autores: Sílvia Reis, Marisa Caiado

Introdução
A alteração na membrana mucosa oral – mucosite oral – é um dos principais efeitos
secundários da administração de quimioterapia, com impacto a nível físico, do bem-estar
psicológico e consequentemente da qualidade de vida.
Na nossa prestação diária de cuidados ao doente hematoncológico submetido a quimioterapia denotámos uma valorização inadequada do diagnóstico de Enfermagem «risco/
alteração da membrana mucosa oral». Sentimos ainda a falta de uniformização nas intervenções de Enfermagem inerentes a este diagnóstico.
Objetivos
Como tal, definimos para este trabalho os seguintes objectivos:
• Uniformizar conhecimentos relativos a ensino, instrução e treino sobre higiene da
boca.
• Padronizar/realizar procedimentos sobre higiene da boca a doentes dependentes no
autocuidado.
• Uniformizar procedimentos e ensinos sobre higiene da boca e precaução de segurança aos utentes autónomos neste autocuidado.
• Transmitir informação de alteração de membrana mucosa oral de acordo com escala
de mucosite da Organização Mundial de Saúde.
Metodologia
A metodologia utilizada foi a consulta bibliográfica, várias reuniões com a equipa de Enfermagem, a elaboração de guia orientador de boas práticas, protocolos de atuação,
trabalho de investigação na área e panfleto informativo para os doentes e familiares.
Resultados
Dos resultados obtidos com este projecto salientamos os seguintes pontos:
• Sensibilização de toda a equipa de Enfermagem para o diagnóstico «alteração da
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membrana mucosa oral».
• Diminuição do tempo de passagem de turno por maior objetividade da informação e
transmissão de informação de acordo com escala de mucosite.
• Uniformização de procedimentos e ensinos.
Conclusão
Após a realização deste projecto consideramos que existiram ganhos em saúde para
os doentes e família, uma vez que existe por parte da equipa de Enfermagem a adoção
de medidas de conforto e/ou curativas mais cedo e de forma mais adequada; havendo,
ainda, a percepção da diminuição da gravidade do grau de mucosite oral.
Recomendações
Em suma, o enfermeiro deve ser capaz de valorizar e prescrever intervenções autónomas sobre precauções de segurança, gestão do regime terapêutico e autocuidado
higiene da boca que diminuam as alterações da membrana mucosa oral.
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PÓSTER N.º 15
Título: Enfermagem Lean: a aplicação do pensamento Lean ao processo de cuidar em
Enfermagem
Autores: José António Antunes

Existem cada vez mais hospitais que se encontram a implementar sistemas de melhoria
da qualidade com base nos princípios do pensamento Lean derivados, em grande parte,
do Sistema de Produção da Toyota (SPT). Este sistema, que distingue dois tipos de atividades de fabrico – as que agregam valor e as que criam resíduos/desperdícios – tem
como objetivo eliminar o desperdício e maximizar o valor.
Os conceitos SPT têm sido utilizados na gestão das organizações há várias décadas e
tornaram-se, nos últimos anos, bastante populares no setor da Saúde. Nela, os líderes
em Enfermagem acreditam que sempre que se deslocam a um hospital para serem diagnosticados, tratados e receberem alta, os doentes/clientes estão dispostos a pagar os
cuidados (direta/indiretamente) e, por conseguinte, a qualidade inerente aos mesmos.
Mas não estão dispostos a pagar mais do que isso (ou seja, os resíduos considerados).
Então, surge a questão: como remover os desperdícios nos processos hospitalares para
melhorar a eficiência e os resultados nos doentes/clientes?
Antes dos desperdícios serem removidos, estes têm de ser claramente identificados.
O SPT identifica sete resíduos que não agregam valor no negócio/fabrico. Mark Graban
(2009) modificou as definições desses resíduos para se poder aplicar aos cuidados de
saúde e enumerou-os da seguinte forma: potencial humano não usado, tempo de espera
para os procedimentos, ausência de inventário dos recursos, tempo dos transportes
(materiais e pessoas), defeitos (materiais e nos procedimentos), duplicação de informação, tarefas repetidas e processos desnecessários.
O pensamento «magro» começa com a definição de uma cadeia de valor – processo específico que é usado para fornecer um serviço aos clientes. Korner et al. (2011) afirmam
que para isto acontecer, a liderança deve responder a perguntas como: O que é que os
doentes pretendem do hospital/serviço? O que é que os doente estão dispostos a pagar?
Respondendo a estas questões, Korner et al. (2011) definiram um fluxo de valor com foco
na melhoria do acesso e utilização dos serviços que reduziu o tempo de internamento,
melhorou a satisfação dos doentes e encurtou os tempos de transferências de doentes.
Para a implementação do pensamento Lean é necessário o uso das ferramentas Lean cuja
aplicação visam a melhoria da qualidade dos processos e a eliminação dos desperdícios
identificados. A Enfermagem desempenha um papel fulcral nesta filosofia da gestão desde
o atendimento à alta do doente/cliente devido às ações que desempenha junto do mesmo.
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PÓSTER N.º 16
Título: E quando o Cateter Venoso Central é o (único) acesso vascular funcionante num
doente hemodialisado
Autores: Marta Filipa dos Santos Costa Coimbra, Pedro Henrique Loureiro Gonçalves,
Jorge Manuel Cardoso Dias Melo, Sandra Isabel Cunha Campos, Rui André Saldanha
Santos Sousa

Introdução
O Cateter Venoso Central (CVC) é o acesso vascular para hemodiálise que apresenta
as mais elevadas percentagens de complicações, sendo a sua presença responsável por
cerca de 32% dos internamentos hospitalares dos doentes com infeção (Bearthard, G;
Urbanes, A. 2008). Pese embora esta seja uma evidência comprovada em vários estudos,
a prevalência de CVC nas unidades de hemodiálise tem aumentado nos últimos anos,
muito por força do incremento da idade média dos doentes em hemodiálise, ao crescendo das comorbilidades associadas, circunstância que, muitas vezes, impõe que seja este
o único acesso vascular possível de obter.
Face ao exposto, rapidamente se induz da importância extrema que envolve a gestão
destes acessos. Sabendo-se que é da responsabilidade dos enfermeiros a gestão de todos os acessos vasculares numa unidade de hemodiálise (monitorização, referenciação e
otimização), importa analisar a efetividade dos CVC de Longa Duração (LD), sobretudo
aqueles que, por ausência de alternativa, se configuram como acessos definitivos.
Objetivos
Comprovar se os doentes portadores de Cateter Venoso Central de Longa Duração,
assumido como acesso definitivo – sem alternativa (CVCd), apresentam resultados adequados de eficácia dialítica.
Metodologia
Foi desenvolvido um estudo no domínio da investigação quantitativa, exploratório, longitudinal do tipo descritivo-correlacional, através de uma análise retrospetiva dos doentes
a realizar hemodiálise através de CVC de LD. A investigação decorreu durante 24 meses. Os dados analisados foram comparados com um grupo de controlo de doentes com
fístula artério-venosa (grupo FAV).
132

Resultados
Foram analisados 46 doentes com CVC de LD em tratamento hemolítico há pelo menos
seis meses. Destes, 31 doentes eram portadores de um CVC definitivo (grupo CVCd).
A média de idade de ambos os grupos foi idêntica (79 anos). A presença de diabetes foi
semelhante (10 CVC e 13 FAV). Os doentes com CVCd efetuavam diálise há mais tempo
e apresentavam um histórico de acessos superior aos doentes com FAV (média de 4,1
acessos nos CVC e 1,9 nas FAV). Nos dados de tratamento, o grupo FAV apresentou
valores médios mais elevados no Qb, volume de sangue dialisado, Kt/V e volume de
substituição. O grupo CVCd apresenta os valores mais baixos no global dos resultados
analisados, mas dentro dos parâmetros recomendados pelas guidelines, excepto a Qb.
Em relação aos dados analíticos observados, não existe diferença significativa entre os
grupos, mas verifica-se um consumo mais elevado de estimulador da eritropoiese no
grupo CVCd do que no grupo de controlo.
Conclusão
Apesar de alguns indicadores de eficácia dialítica serem inferiores para o grupo CVCd,
verifica-se que a diferença, em termos globais, é menor do que o esperado e apresentam
valores de eficácia dialítica dentro dos parâmetros recomendados. Estes resultados permitem concluir que os doentes cuja condição clínica não viabiliza a construção de outra
tipologia de acesso vascular podem, ainda assim, usufruir de um tratamento hemodialítico
compatível com aquilo que é considerado um standard de qualidade. Acreditamos que
estes resultados revelam, também, o elevado nível dos cuidados de Enfermagem que hoje
se prestam ao nível desta dimensão dos mesmos, afirmando e confirmando o papel de
parceria do enfermeiro na procura dos melhores níveis de saúde de cada cidadão.
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PÓSTER N.º 17
Título: Lidar com a violência não física do utente em contexto de hemodiálise: um percurso na aquisição de competências especializadas em Enfermagem Médico-Cirúrgica
Autores: Ana Raquel Taveira Passinho, Rita Reis Carvalho

Introdução
O tratamento de hemodiálise revela nos utentes sentimentos ambíguos de aceitação
e revolta, garantindo-lhes a sobrevivência, mas tornando-os dependentes da tecnologia.
Numa unidade de hemodiálise, os pacientes frequentam a mesma três vezes por
semana o que faz com que a interação enfermeiro-doente seja muito grande. Esta
interação promove o estabelecimento de um vínculo, originando a que os enfermeiros sejam os profissionais de saúde com mais probabilidade de ser alvo de
violência. Aprender estratégias para lidar com esta situação irá promover uma
melhor relação terapêutica e consequentemente melhorar a qualidade dos cuidados prestados.
Objetivos
Reportar algumas atividades atualmente desenvolvidas numa Unidade de Diálise no âmbito do estágio relacionado com o desenvolvimento de competências de enfermeiro
especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica – vertente Nefrológica. O principal foco
de atenção é a definição de estratégias para lidar com a violência. É fundamental que na
gestão dos cuidados se tenha em consideração a formação do enfermeiro nesta área,
de forma a garantir uma melhor prática com consequente melhoria da qualidade dos
cuidados e garantia da segurança do doente.
Metodologia
Como metodologia foi definido a realização de estágio em duas unidades de diálise,
em contexto hospitalar e em ambulatório, tendo em conta o modelo teórico de Enfermagem de Callista Roy; revisão da literatura sobre o tema e desenvolvimento de um
trabalho de investigação para compreender o que sentem os enfermeiros acerca desta
temática e como lidam com estas situações.
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Resultados
Muitas situações de violência resultam de falta de comunicação e escassez de conhecimentos. Os enfermeiros deverão intervir com adequação face à pessoa a quem prestam
cuidados.
Irá ser realizada uma entrevista aos enfermeiros dos locais de estágio de forma a compreender se sentem que são vítimas de violência e que estratégias costumam aplicar
nestas situações e se são ou não eficazes. Algumas estratégias identificadas na literatura
referem-se à prevenção da violência, estar recetivo às necessidades do utente, envolver
a família na relação terapêutica, refletir com os colegas acerca de situações identificadas
para a criação de planos de intervenção, participar em formação e atualizar conhecimentos sobre o tema, ter atenção se o comportamento utilizado não é gerador de conflito
entre outras.
Conclusão
É essencial definir estratégias para colmatar e saber antecipar o ato de violência. O enfermeiro especialista desenvolve o seu pensamento crítico, refletindo sobre a prática
e sugerindo alterações com vista à melhoria da qualidade dos cuidados e garantia da
segurança do doente.
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Parte III
Associações/Sociedades
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ASSOCIAÇÃO DE ENFERMAGEM CUIDAR A PESSOA EM SITUAÇÃO
CRÍTICA (AECPSC)

A Associação de Enfermagem Cuidar a Pessoa em Situação Crítica (AECPSC) é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2011, que resultou da preocupação de um grupo
de enfermeiros em fomentar o desenvolvimento científico, técnico e humano no âmbito
da Enfermagem, especialmente no que concerne ao cuidado à pessoa em situação crítica
e com o propósito de contribuir proativamente para a valorização profissional e social
dos enfermeiros.
Missão: melhorar a qualidade dos cuidados de Enfermagem à pessoa em situação crítica.
Visão: ser entidade promotora da excelência do cuidar na área da pessoa em situação
crítica.
Valores: assegurar a formação contínua dos enfermeiros, salvaguardar os interesses profissionais, criar uma cultura de parceria com outras organizações e promover social e
deontologicamente os seus associados.
Objetivos: contribuir para a evolução da profissão de Enfermagem e para a formação
contínua dos enfermeiros; promover o intercâmbio e cooperação com outras associações, instituições e organismos nacionais ou internacionais que partilhem as mesmas
ideologias científicas; promover a investigação e a divulgação científica; fomentar as
competências dos enfermeiros na sociedade, fortalecendo o seu estatuto socioprofissional; promover a organização de eventos científicos para enriquecimento da profissão;
apoiar e promover ações de educação para a saúde; promover atividades lúdicas e socioculturais na comunidade; colaborar na organização e desenvolvimento de trabalhos individuais ou coletivos que contribuam para o desenvolvimento da profissão, assim como
na elaboração de pareceres científicos.
Para além do 2º Encontro de Enfermagem Cuidar a Pessoa em Situação Crítica, a associação organizou, no ano de 2014, uma reunião temática acerca da Gestão do Risco
em Cuidados Intensivos.
De momento, o seu website encontra-se em reestruturação, mas a breve prazo irá possibilitar aos seus associados a publicação online das produções científicas, sob a forma de
artigo. Entendemos, que desta forma, estaremos a dar um forte contributo ao desenvolvimento científico da nossa profissão.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS DE DIÁLISE E
TRANSPLANTAÇÃO (APEDT)

Origem da APEDT
No dia 12 de dezembro de 1983, um grupo de enfermeiros da área da Nefrologia decidiu formar uma associação de enfermeiros de diálise e transplantação. Após mais duas
reuniões, em 22 de março de 1984 foi feita a escritura da APEDT.
Missão
A APEDT tem como missão a representação dos enfermeiros da área da Nefrologia,
propondo e defendendo de forma responsável o seu exercício profissional.
Objetivos
1. Organizar encontros técnico-científicos, visando o aperfeiçoamento técnico-profissional.
2. Realizar um congresso anual, denominado Congresso APEDT.
3. Estabelecer contactos culturais e intercâmbio com organizações congéneres nacionais e estrangeiras.
4. Desenvolver ações tendentes à obtenção da especialização para enfermeiros de diálise e/ou transplantação.
5. Editar e difundir estudos científicos.
Títulos Honrosos
Como reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido e pelo empenho e contributos
das atividades da APEDT ao serviço da Enfermagem, o Conselho Jurisdicional da Ordem
dos Enfermeiros, por unanimidade, atribuiu à nossa associação a qualidade de Membro
Honorário da Ordem do Enfermeiros, em 1 de fevereiro de 2005.
Instituições / associações com quem tem colaborado, em especial
OE – Ordem dos Enfermeiros
EDTNA/ERCA – European Dialysis Transplant Nurses Association/European Rena Care
Association
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SPN – Sociedade Portuguesa de Nefrologia
SPT – Sociedade Portuguesa de Transplantação
SOBEN – Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia
SLAEN – Sociedade Latino-americana de Enfermagem em Nefrologia
Organização de eventos científicos
Encontro Regional APEDT, no último trimestre de cada ano
Congresso APEDT, anual em simultâneo com o Congresso Português de Nefrologia
Publicações
Revista NEPHRO’S, publicação semestral e propriedade da APEDT
Manual de Diálise Peritoneal
Doença Renal Crónica – Estádio 1 a 3 (Tradução Manual EDTNA/ERCA)
Intervenções
Em colaboração com a Ordem dos Enfermeiros, contribuiu para a inclusão de um enfermeiro na Comissão Técnica Nacional e Comissão de Verificação Técnica, que consta
no Decreto-Lei n.º 505/99 de 20 de novembro; Alterações do Dec-Lei n.º 241/2000 de
26 de setembro, Art.º 11º, n.º 4 e Art.º 12º, n.º 2. Colaborou com Escola Superior de
Enfermagem Maria Fernanda Resende na criação do 1º Curso de Pós-Graduação em
Enfermagem Nefrológica, com início em 3 de fevereiro de 2005. Colaborou com a EDTNA/ERCA no projeto sobre «Violência & Agressão nas Unidades de Diálise» e «Desafios
& Oportunidades» para o tratamento Renal na Europa.
Atividades para futuro
1. Continuar a colaborar com a Ordem dos Enfermeiros nos diferentes projetos, com
especial relevância no âmbito do Colégio da Especialidade Médico-Cirúrgica.
2. Colaborar na elaboração e publicação do Manual de Boas Práticas para as Unidades
de Diálise.
3. Implementar o projeto para o Registo Anual dos Enfermeiros de Nefrologia.
4. Elaborar e implementar o Manual da Qualidade Formativa APEDT.
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SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA – SPEO

• Fundada em 21 de junho de 1995, com sede na Liga Portuguesa Contra o Cancro –
cidade do Porto;
• Estatutos: DR, III série n.º 263 de 14 de novembro de 1995;
• Entidade de âmbito nacional, sem fins lucrativos;
• Estatuto de utilidade pública nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, conforme consta do despacho publicado no DR, II série n.º 267, de 18 de
novembro de 1997 e retificado em DR, II série, n.º 243, de 21 de outubro de 1998.
A SPEO tem como finalidades promover o estudo, a investigação e a educação, por forma a dar o seu contributo para a melhoria dos cuidados prestados ao doente com cancro
e desenvolver um corpo de conhecimentos científicos da Enfermagem oncológica.
Compete à SPEO:
a) – Promover ou apoiar iniciativas de carácter educativo, técnico, científico, investigacional e ético (…);
b) – Participar no País ou estrangeiro, em atividades (…);
c) – Obter estudos, documentação e informação (…) oncológica e proceder à sua divulgação pelos meios adequados, nomeadamente através de publicação própria;
d) – Contribuir para a formação contínua e permanente dos enfermeiros (…);
e) – Prestar apoio aos sócios em questões específicas (…);
f) – Diligenciar, junto das entidades competentes, o reconhecimento da especialidade da
Enfermagem oncológica;
g) – Fomentar as boas relações e intercâmbio, ou ser membro, com sociedades ou outras entidades dedicadas à Oncologia.
Ao longo destes anos temos realizado um conjunto muito vasto de atividades em diferentes locais do território nacional: cursos de formação contínua; congressos, jornadas,
seminários, workshops, ações de intervenção comunitária e publicações científicas.
A SPEO tem tido a preocupação de acompanhar a evolução na área da Oncologia e
também de natureza sociocultural. Nesse sentido, recentemente procedeu à alteração
do logótipo, tendo em conta a necessidade de contribuir para desmistificação da palavra
cancro, carregada, a maioria das vezes, de estigma negativo na sociedade em geral.
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É dentro deste paradigma que temos uma participação ativa em projetos de extensão
à comunidade, nomeadamente em escolas secundárias, em parceria com outras entidades, associações de doentes, associações profissionais e com a Liga Portuguesa Contra
o Cancro.
Também ao nível científico realizamos com regularidade o congresso bianual que tem
percorrido o País de norte a sul e ilhas. Participamos em atividades internacionais,
nomeadamente, iniciativas promovidas pela European Oncology Nursing Society (EONS),
projetos de formação, de investigação e de conceção e desenvolvimento curricular de
cursos.
Muito recentemente, procedemos à reformulação do projeto da revista «Enfermagem
Oncológica» que assume agora uma nova designação «Evidências», nova imagem e estrutura com abertura a outras áreas científicas.
www.speo.pt / secretariado@speo.pt
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ELCOS – SOCIEDADE DE FERIDAS – UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA
http://sociedadeferidas.pt

A ELCOS é uma sociedade científica constituída por profissionais inseridos, aos vários
níveis, na comunidade científica: médicos (Cirurgia Geral, Vascular, Plástica e Dermatologia); enfermeiros (especialistas em várias áreas do conhecimento); farmacêuticos,
fisioterapeutas, podologistas, nutricionistas, engenheiros especializados em suportes
multimédia aplicados às áreas da telemedicina e professores do ensino universitário.
Profissionais que, de norte a sul do País, se organizam, numa comunidade de prática que
é a ELCOS, projetada no País através dos seus conselhos regionais distritais.
Os conselhos regionais são estruturas da ELCOS que, a nível distrital, ligam instituições
de ensino, de saúde, IPSS e câmaras municipais em projetos que se iniciam por estudos
epidemiológicos destinados à compreensão da nosologia regional relacionada com feridas, e têm continuidade na identificação de recursos existentes, métodos e técnicas
adequados à resolução dos problemas identificados, através da formação/ação, papel
desenvolvido pelo ULCUS.
O ULCUS – Centro de Estudos e Investigação em Feridas – é um departamento da ELCOS, sediado no CIC&TS – Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias da Saúde
da Universidade de Évora –, que se ocupa da investigação e da formação da Sociedade
de Feridas.
No cumprimento das atividades expostas, a ELCOS estabeleceu parcerias com instituições de ensino: universidades, institutos politécnicos e escolas superiores de saúde
desde o Minho ao Algarve, desenvolvendo com estas iniciativas nacionais de educação/
formação, a nível básico e de ensino pós-graduado (em 2015 abrirão pós-graduações da
ELCOS em parceria com as universidades do Minho, de Évora e com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, estando em preparação pós-graduações em Coimbra e Lisboa).
A ELCOS tem ainda parcerias com instituições prestadoras de cuidados, assessorando
centros hospitalares, unidades locais de saúde e hospitais universitários.
A ELCOS detém parcerias de colaboração científica a nível europeu e americano, contando com representação e participação na EWMA, EPUAP e OMS.
Todavia, o que nos move são as pessoas, profissionais que, ao longo do País, partilham
o interesse pelas resposta às feridas, se apaixonam por este tema e, através da ELCOS,
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se organizam em cada distrito, de forma interdisciplinar, analisando problemas, aprofundando conhecimentos, encontrando soluções, criando documentos, escrevendo livros,
permitindo, nesta comunidade de prática que é a ELCOS, descortinar uma visão integral
e um entendimento geral da pessoa com feridas, condição para a excelência dos cuidados e para a obtenção de ganhos em saúde e qualidade de vida.
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