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A enfermagem,
o enfermeiro e o seu papel
nos cuidados intensivos

A
A enfermagem vista como
uma ciência, disciplina e profissão tem procurado responder aos desafios da sociedade
em constante mudança, através do desenvolvimento de
um corpo de conhecimentos
próprio de forma a encontrar respostas adequadas e
em tempo oportuno às novas
solicitações, que permitam
tomar decisões cada vez mais
complexas sobre os cuidados a
prestar ao doente.
A enfermagem centrada no
doente em cuidados intensivos é distinta de outras áreas
da saúde pela especificidade
destas unidades, caracterizadas pela criticidade dos doentes, o ambiente de cuidados
críticos onde a presença da finitude da vida é uma constante e sem esquecer as exigências psicossociais desafiadoras
a que estes enfermeiros estão
sujeitos.
O Cuidado Intensivo dispensado a doentes críticos torna-se mais eficaz quando é prestado em unidades específicas,
que propiciam os recursos
adequados à sua situação clínica grave.

Maria Manuel Varela
Enfermeira especialista em Enfermagem de Reabilitação
Enfermeira responsável pela Unidade de Cuidados
Intensivos Polivalente do Hospital do Espírito Santo
Évora, EPE
Representante da Secção de Enfermagem da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos

doente com falência das funções vitais, tendo em conta a
reversibilidade das alterações
fisiológicas, surge a necessidade de recorrer muitas vezes
a meios artificiais de sustentação de vida obrigando, há
mais de 50 anos, o nascer de
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
O aperfeiçoamento destas
unidades teve, durante os
últimos anos, um impacto
significativo na assistência
de doentes em estado grave,
permitindo prolongar e sal-

A primeira referência à criação de um espaço onde se acomodavam doentes críticos,
dotados de mais recursos e
uma melhor utilização destes,
ocorre na Guerra da Crimeia
(1854-1856) e seu principal
precursor foi Florence Nightingale, que procurou selecionar doentes mais graves,
acomodando-os de forma a
favorecer o cuidado imediato.
Essa ideia inicial foi evoluindo ao longo dos anos e, com
a perspetiva de prevenção,
diagnóstico e tratamento do

4

var vidas, muitas vezes em
circunstâncias aparentemente
irreversíveis.
As Unidades de Cuidados Intensivos definem-se como
estruturas qualificadas para
assumir a responsabilidade
integral pelos doentes com
disfunção de órgãos, suportando, prevenindo e revertendo falências com implicações
vitais (SPCI 2004). Sendo o
doente crítico definido como
aquele em que, por disfunção
ou falência profunda de um
ou mais órgãos ou sistemas,
a sua sobrevivência esteja dependente de meios avançados
de monitorização e terapêutica. (SPCI, 2008).
Neste contexto, a abordagem
do doente crítico, por parte da
equipa de enfermagem, requer
uma resposta rápida, eficaz e
estruturada, pois o nível da
performance do desempenho
e conhecimentos requeridos
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aos enfermeiros de cuidados
intensivos para a execução do
seu trabalho é muito exigente,
pelo que há que lhe conferir
um nível de competências técnicas, científicas e relacionais
que lhe permitam mobilizar
conhecimentos nas diferentes
situações da prática, sabendo
em cada situação fazer uso
de saberes e recursos para resolver não só o previsto mas
também para ultrapassar as
dificuldades imprevistas tão
comuns ao ambiente das Unidades de Cuidados Intensivos.
Sem dúvida que as UCIs são
caracterizadas pelo uso de
tecnologia altamente sofisticada, mas quando usada isoladamente a tecnologia é de
todo inadequada se não lhe
associarmos um corpo de conhecimentos específicos que
confira competências para o
exercício de enfermagem nesta área, o que coloca o profis-

sional de enfermagem frente a
um grande desafio: integrar a
tecnologia ao cuidado, dominando os princípios científicos que fundamentam toda a
sua utilização.
Concomitantemente, perante o aumento das expetativas
de acesso a padrões de cuidados de enfermagem da mais
elevada qualificação técnica,
científica e ética para satisfazer níveis de saúde cada vez
mais exigentes, o enfermeiro
de cuidados intensivos deve
ser um profissional com grande capacidade de análise, raciocínio clínico e pensamento
crítico, atento, reflexivo, com
um papel ativo no processo
de tomada de decisão, assegurando sempre a sua prática
dentro dos princípios éticos e
bioéticos da profissão. Estes
devem ainda aliar ao corpo
de conhecimentos científicos
sustentados e baseados na

evidência uma capacidade de
liderança e de trabalho, iniciativa, responsabilidade, autonomia, maturidade e manter
a estabilidade emocional que
se torna essencial, mas que
em situações pontuais se vê
abalada por diversas circunstâncias.
Neste contexto, e perante as
características específicas das
unidades de cuidados intensivos, o trabalho em equipa
torna-se crucial. Apesar de ser
um conceito antigo, o trabalho
de equipa tem vindo a ser cada
vez mais valorizado dentro
das organizações, aparecendo
hoje como o ponto central de
todo e qualquer modelo de sucesso.
A complexidade das situações
apresentadas pelo doente crítico, o desenvolvimento tecnológico e a explosão e fragmentação do conhecimento
nas unidades de cuidados
intensivos dão origem a que,
nos nossos dias, seja impossível trabalhar isoladamente;
desta forma equipa e trabalho em equipa são noções
que fazem parte da mitologia
intrínseca a estas unidades.
Neste sentido, o trabalho em
equipa nas unidades tem uma
notória particularidade, pois
valoriza o contributo específico de cada disciplina, na
paridade, sendo o enfermeiro
um par muito reconhecido e
valorizado.
Relembro que, embora o foco
do cuidado de enfermagem
nas UCIs seja o doente, a família enfrenta significativos
desafios. Os enfermeiros são
os profissionais de saúde que,
pela sua presença assídua
junto do doente, criam uma
relação impar com seus familiares, capazes de avaliar e intervir a nível das necessidades
manifestadas por estes.
Uma palavra para o Enfermeiro Especialista na Pessoa
em Situação Crítica, que sem
dúvida ostenta um know-how
que se pode refletir positiva-
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mente na qualidade dos cuidados de enfermagem prestados
em áreas de intervenção específicas nestas unidades.
Destaco o seu papel nas equipas de cuidados, fomentando
as boas práticas, rentabilizando recursos e consequentemente gerando ganhos em
saúde, uma vez que detém
competências acrescidas e
específicas que lhe permitem
intervir a um nível de complexidade mais elevado.
Neste enquadramento, a formação e a investigação são
áreas também focalizadas pelos enfermeiros de cuidados
intensivos, com vista à procura permanente da excelência
do exercício profissional, da
necessidade de elevar os níveis de satisfação dos doentes
e da necessidade de desenvolvimento e aquisição de competências essenciais para a
abordagem ao doente crítico.
É imprescindível salientar um
aspeto muitas vezes negligenciado, mas que se torna preocupante se não for identificado e suprimido, que é o facto
de os enfermeiros de cuidados
intensivos estarem em constante convivência com a dor, a
morte, o sofrimento, a tristeza, situações de perfeito desgaste e stress, e há que saber
gerir estes sentimentos, instituindo medidas direcionadas
para cuidar destes cuidadores,
seja individualmente ou em
equipa, papel frequentemente desempenhado pelo enfermeiro gestor desses serviços.
Em suma, é papel do Enfermeiro de Cuidados Intensivos “Cuidar” do doente nas
diferentes situações críticas
dentro das unidades de cuidados intensivos, de forma
integrada e contínua com os
membros da equipe multidisciplinar garantindo um
atendimento de alta qualidade de cuidados, focando-se
na promoção da excelência e
consistência na prática dos
cuidados.
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E
ENFERMEIROS

Exaustão é um risco
para a saúde
O dossiê das 35 horas
semanais na enfermagem
não é uma questão laboral,
mas de saúde pública. Pode
especificar?
O problema das 35 ou das 40
horas é que os enfermeiros
trabalham muito mais do que
isso. Cumprem o seu turno
e, como não há colegas para
os substituir, acabam por
fazer diariamente uma ou
duas horas mais ou seguem
turnos, o que quer dizer
que muitas vezes trabalham

Os enfermeiros estão a chegar ao limite das suas
forças devido ao excesso de trabalho motivado
pela não contratação de profissionais que, no
entanto, existem no mercado. Idealmente, seriam
necessários, pelo menos, 20 a 25 mil para garantir
o bom funcionamento do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). Porém, goradas as expetativas de
trabalho em Portugal, muitos acabam por emigrar.
Neste momento são já mais de 14 mil fora do país
só nos últimos cinco anos, afirma a Bastonária da
Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco
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50 ou 60 horas, trabalho
extraordinário esse que não
lhes é pago.
Tendo em conta esta situação,
o Estado é já devedor de
milhares de horas aos
enfermeiros. Por exemplo, há
serviços que mensalmente
ficam a dever mais de 1.000
horas aos enfermeiros.
Estamos a falar de
profissionais que trabalham
no Serviço Nacional de Saúde
(SNS) e que sempre deram
muito de si para a causa
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pública, mas que acabaram
por se sentir traídos com o
aumento da carga horária
laboral sem qualquer
compensação extra.
Penso que em Portugal há
uma questão de fundo e
que passa por sermos todos
iguais, o que, de facto, não
é verdade. No entanto,
há funções que pela sua
especificidade – como no caso
dos enfermeiros que lidam
diariamente com a vida e
a saúde dos cidadãos – são
diferenciadas e é assim que
deviam ser encaradas.
Os enfermeiros a trabalhar na
Saúde estavam no seu limite
de resistência e a entrada
em vigor das 40 horas veio
agravar o quadro existente
já de si grave. Perante isto,
os enfermeiros usaram
prorrogativas da lei – como
não gozarem a licença de
maternidade até ao fim e não
usarem as horas de formação
– e passaram a gozar os seus
direitos, o que até aí muitas
vezes não tinha acontecido
por atenção para com os
doentes.
Mas há algo que deve ficar
bem claro: os enfermeiros
não querem trabalhar menos,
querem é trabalhar melhor.
Quando diz que se trata
de um pedido de socorro
de um sistema que chegou
ao limite, a que se refere
concretamente?
Por exemplo, termos que
encerrar serviços e camas no
SNS por falta de enfermeiros.
Uma coisa é encerrarmos
serviços por racionalização
das especialidades e
acessibilidade, outra coisa é
sermos forçados a encerrar
camas em unidades de
cuidados intensivos e a
encerrar serviços dentro dos
hospitais e áreas funcionais
nos centros de saúde porque
não temos enfermeiros para
garantir a devida prestação
desses cuidados.

FALTA DE RECURSOS
E OUTROS DESAFIOS
Foram muitos anos a viver
com falta de conhecimento e
conhecimento é poder, ajuda-nos a mudar mentalidades.
Quando hoje em dia a Ordem
recebe comunicações anónimas porque há quem tenha
medo de falar abertamente
sobre os problemas que enfrenta por receio de sofrer
represálias dentro da instituição onde trabalha, então isso
leva-nos a concluir que 40
anos em democracia é muito
pouco.

No que se refere aos principais desafios que a classe
enfrenta na atualidade, a
Bastonária afirma que são
semelhantes aos que o país
defronta, nomeadamente a
falta de recursos financeiros.
Temos também uma máquina
administrativa com um peso
enorme, muita burocracia, o
que encarece o sistema, e um
problema de mentalidade.
Quarenta anos é muito pouco em democracia, é muito
pouco tempo em liberdade.

Há algo que deve
ficar bem claro: os
enfermeiros não
querem trabalhar
menos, querem é
trabalhar melhor

para garantir a segurança
dos doentes decidam, por
exemplo, encerrar camas. É
uma forma de proteger os
doentes. Foi o que se passou
com a Unidade de Neuro
Críticos de S. José, onde

A Ordem entende, no
entanto, que é preferível fazer
isto a “brincar” com a Saúde e
estaremos ao lado de todos os
conselhos de administração
que não dispondo do número
de enfermeiros suficiente
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foram encerradas camas
recentemente. Para se ter
uma ideia da especificidade
de um serviço destes basta
dizer que em Inglaterra o
ratio nestas unidades é de um
enfermeiro para um doente,
enquanto em Portugal é de
um enfermeiro para dois
doentes. Trata-se de doentes
cujo estado de saúde exige
cuidados permanentes.
Em S. José não se estava já a
conseguir cumprir este ratio.
Nestas circunstâncias, não
se pode dizer ao enfermeiro
que se acontecer alguma
coisa àquele doente a
responsabilidade é dele. Isto
gera um contrassenso, porque
se de facto acontecer alguma
fatalidade, a Ordem pode ter
que sancionar o enfermeiro
e até retirar-lhe a carteira
profissional. E quando se
atinge uma situação extrema,
ninguém quer saber se esse
profissional estava sozinho
ou se tinha ou não condições
para cumprir a sua missão.
Portanto, na ausência de
condições, é preferível
encerrar.

Reduzir horário implica
novas contratações
Quantos enfermeiros
serão necessários para
cobrir as necessidades
decorrentes da entrada
em vigor do regime das 35
horas laborais?
No SNS – centros de saúde
e hospitais – faltam entre
20 mil a 25 mil enfermeiros,
uma situação que reflete o
cúmulo dos últimos 20 anos.
Isto decorre das medidas de
contratação estranguladoras
que foram sendo tomadas
ao longo dos anos, as quais
acabaram por emperrar o
sistema, como se pode ver.
Na realidade, Portugal tem
enfermeiros e não é sequer
necessário que as escolas
abram mais vagas. O que é
preciso é contratar quer os
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BALANÇO
POSITIVO
Sobre o balanço dos primeiros seis meses de mandato, a Bastonária reconhece que tem sido difícil
entrar em alguns serviços,
mas que ao fazê-lo apercebem-se não só do que se
está a passar, como também da dimensão da rotura
que hoje existe no SNS.
“Se entro numa urgência médico-cirúrgica com
várias áreas funcionais e
tudo aquilo que é necessário aos doentes, mas só há
quatro enfermeiros para
todo aquele trabalho… Obviamente que há algo que
está mal”, sublinha.
“Mas o balanço que eu
faço destes seis meses é
positivo, porque se promoveu uma aproximação
entre a Ordem e os enfermeiros,
nomeadamente
com os colegas que estão
na prática, o que nos dá
um maior conhecimento
sobre a realidade”, conclui.

profissionais que se formam,
quer os enfermeiros estão
no desemprego. Para fazer
a passagem para as 35
horas laborais, é necessário
contratar mais dois mil
enfermeiros.
Aquando do aumento para
as 40 horas, o Ministério da
Saúde contava ter mais horas
de cuidados de enfermagem,
porque tinha aumento
cinco horas de trabalho a
cada enfermeiro. Mas o que
aconteceu foi precisamente
o contrário. Porquê? Porque
começaram a surgir mais
baixas por exaustão e

Que solução/soluções
preconiza?
Primeiro, quando se fala
em pactos na Saúde, temos
que dizer muito claramente
até onde é que estamos
dispostos a ir. A Saúde é
um dos principais bens que
temos enquanto sociedade
e o nosso SNS continua,
felizmente, a estar bem
classificado a nível europeu,
graças ao empenho e ao
profissionalismo de quantos
trabalham na área.
Mas temos que deixar de
usar a Saúde como arma
de arremesso político-

porque os enfermeiros
começaram a gozar mais
vezes as prorrogativas a que
legalmente tinham direito.
Hoje temos serviços onde
metade da equipa está
com baixa, uma situação
que deixa antever que os
restantes elementos, devido
ao esforço suplementar,
poderão incorrer na mesma
situação no futuro. Acresce,
como agravante, o facto de
nos últimos anos ter sido
retirada toda a autonomia aos
conselhos de administração
para gerirem os seus recursos
internamente.
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partidário e a deixar de olhar
para o umbigo, passando a
adotar uma visão abrangente
e a não persistir nos mesmos
erros.
Precisamos de ter uma
gestão organizada e
transparente, uma política
de admissões por mérito
e depois, de uma vez por
todas, há que separar
o público do privado
em termos de recursos
humanos. Há que admitir
que para fixar médicos e
enfermeiros no SNS, há
que lhes pagar, porque
senão fogem para o privado.
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Depois, cada um tem que
se responsabilizar pelo que
faz e se quer trabalhar no
público e no privado, tem
que cumprir o seu horário
nos dois sítios.
Em suma, os processos têm
que ser transparentes, os
conselhos de administração
têm que ser avaliados
pelas decisões que tomam
e não devem poder,
nomeadamente, passar por
cima de decisões técnicas.
Cada um tem que assumir
as suas responsabilidades e
responder por elas.

UMA VIDA DE ESTUDO
Para ser um bom enfermeiro, primeiro é necessário
querer mesmo ser enfermeiro, porque nem todas as
pessoas têm as competências intrínsecas e a vontade
necessárias, declara Ana
Rita Cavaco.
“A Enfermagem não é uma
via que se escolhe só por-

que se tem que ter uma
profissão, há que dar muito
de nós próprios”, acrescenta.
Depois, é preciso estar
consciente de que é preciso
estudar ao longo de toda a
vida, porque aquilo que hoje
é verdade, amanhã poderá
já não ser, destaca.

Como interpreta a
posição do Governo ao
defender a necessidade
de mais tempo para a
implementação das 35
horas?
Penso que quer ganhar
tempo. Não acredito que a
partir de 1 de julho estejam
implementadas as 35
horas, pelo menos para os
enfermeiros. Também não
creio que num mês, tal como
dizem, façam o levantamento
para avaliar o número de
enfermeiros necessários para
dar as 35 horas. Importa não
esquecer que a carência de
enfermeiros na atualidade é a
mais elevada dos últimos 20
anos.
Nestas circunstâncias,
acho preferível que se diga
o que é possível fazer. Se
há concursos de 2013 em
relação aos quais ainda não
foram colocados todos os
enfermeiros, então por que é
que se diz que num mês se irá
conseguir um instrumento
que permite contratá-los? Se
calhar, a solução passa por
uma resolução do Conselho
de Ministros, tendo em
conta a existência de uma
situação de emergência, que
permita, através de regras
mais simples, contratar
um determinado número
de enfermeiros durante
determinado período.
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Há que estabelecer
prioridades
Considerando o atual
contexto políticoeconómico, não será
demasiado exigir o
cumprimento das dotações
seguras?
Não pedimos o cumprimento
de todas as dotações seguras
ao mesmo tempo, temos
consciência das dificuldades
e da situação do país. Mas
não nos podemos esquecer
que Portugal tem que ter
prioridades. Por exemplo, acho
ofensivo o Governo aceitar
discutir reformas aos 55 anos
por colesterol alto, quando
sabemos que nos serviços não
há enfermeiros. Há que ser
assertivo, trabalhar com os
recursos que temos e governar
no verdadeiro sentido do
termo, independentemente de
poder desagradar a alguns. E
governar significa estabelecer
prioridades. Ou seja, o país
tem que discutir o que quer e
que Saúde pode pagar.
No que se refere às
dotações seguras,
quais considera serem
prioritárias?
Vejamos, as dotações para
os serviços não são todas
iguais, porquanto devem
estar relacionadas com a
dependência dos doentes
e com o número de camas,
entre outros parâmetros, ou
seja, uma dotação para um
Serviço de Ortopedia não é a
mesma que para um Serviço
de Urgência.
O que consideramos
prioritário é que se estabeleça
um plano a pelo menos 10
anos, para que anualmente,
tendo em conta as reformas
no SNS e o número de
enfermeiros necessário,
se tomem decisões. Neste
momento, a Saúde está a
ser pensada ao dia, nem
sequer é ao ano! Por exemplo,
não pode haver, como já
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aconteceu, guardas prisionais
a substituir enfermeiros e
sobre esta matéria a Ordem
já pediu uma audiência à
ministra da Justiça.
Outra das batalhas
do seu mandato é a
da classificação da
Enfermagem como
profissão de risco e de
desgaste rápido, ao que
deverá estar associada
a devida compensação.
O que foi já feito nesse
sentido?
Pelo Ministério da
Saúde, ainda nada.
Continuamos a integrar
uma carreira especial, só
que isso não se traduz em
nenhuma compensação.
Trabalhar num local onde
somos constantemente
confrontados com a morte
e ter que cuidar de doentes
em situação de grande
dependência, é algo com

que tudo isto deve entrar
em linha de conta para o
tempo de vida profissional do
enfermeiro. Tendo em conta as
especificidades existentes – os
enfermeiros das Urgências
têm caraterísticas diferentes
das dos colegas da Psiquiatria,
por exemplo –, também o
tratamento assim deve ser.

grande peso emocional, cuja
diferença em relação a outras
situações é perfeitamente
percetível.
A morte, a dependência, a
velhice e a discriminação são
situações com forte carga
emocional que os profissionais
da Saúde enfrentam
diariamente. Entendemos

Se não houver
um número de
enfermeiros
suficiente para
garantir a segurança
das pessoas, nem uns
nem outros estarão
bem
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Têm surgido pedidos
para a criação de novas
especialidades para além
das seis já existentes,
como a da Enfermagem
em Pessoa em Situação
Crítica. Como está esta
situação?
Herdámos algum trabalho
não só nessa área como
na dos enfermeiros do
perioperatório, dos cuidados
paliativos e da saúde
familiar. Identificadas as
novas especialidades, há que
determinar de que modo
deverão ser atribuídas.
Como é que até aqui
os enfermeiros eram
especialistas? Trabalhavam
há cinco ou dez anos ou mais
e depois faziam uma póslicenciatura nas escolas numa
das seis especialidades já
existentes.
O que pretendemos agora
é semelhante ao que se faz
para atribuição do título de
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enfermeiro: criar uma check
list com pontos teóricos e
práticos que os profissionais
têm que ter para que a Ordem
dos Enfermeiros emita o
título de especialista nessa
área. E isto deve ser feito nos
serviços onde trabalham, um
pouco à semelhança do que
acontece com o internato
médico.

Gestão estratégica
Ao defender a regulação
do número de vagas de
acesso ao Ensino Superior
de Enfermagem, não está
a apoiar a introdução de
numerus clausus?
Há numerus clausus no
Ensino Superior público,
onde as vagas são definidas,
mas o que nunca houve foi
numerus clausus estratégicos.
Ou seja, se forem definidas
áreas prioritárias no Ensino
Superior, as verbas são gastas

de modo mais racional. Se
é aberto um número de
vagas superior àquele que
o sistema pode suportar,
isso significa que estamos a
mandar enfermeiros para
a emigração porque não os
vamos contratar, sendo que
a formação de cada um custa
cerca de 25 mil euros. Mas o
dinheiro que o Ministério da
Educação está a gastar com
a formação de enfermeiros
que no final não serão
contratados é necessário ao
Ministério da Saúde para os
contratar, por isso, defendo
numerus clausus estratégico.
Já no privado é diferente,
porque o Estado não regula
as vagas aí. Mas até aí,
fazendo isto e acreditando
nos serviços onde os alunos
possam estagiar e só nesses,
o privado regula-se a si
próprio. O privado só tem
alunos se for de qualidade.
Aqui nem sequer há uma
desadequação da oferta,
porque no público há vagas
por preencher, portanto
não estamos a falar de
um privado que esteja a
compensar a falta de vagas
no público. Nós fizemos uma
proposta concreta sobre
redução do número de vagas
ao Ministério, que ainda não
obteve resposta.
Quais são as linhas
estratégicas do seu
mandato?
A nossa grande prioridade
são mesmo as dotações
seguras, porque atrás
delas vem tudo o resto. Se
não houver um número
de enfermeiros suficiente
para garantir a segurança
das pessoas, nem uns nem
outros estarão bem.
Quando defendemos a
segurança e a qualidade
dos cuidados de Saúde na
perspetiva do cidadão,
estamos também a defender
os enfermeiros, porque eles
não podem estar em más

As pessoas só deviam
emigrar por opção e
não por obrigação, ou
seja, devem sair, se
assim o entenderem,
para ter/conhecer
mundo e isso é muito
bom

condições para trabalhar. E
isto leva às nove propostas
que apresentei no plano de
ação.
Outra das prioridades é
a proximidade entre os
enfermeiros e a Ordem,
algo que já conseguimos
estabelecer. O que
pretendemos é que eles, em
tempo real, nos digam o que
está a acontecer nos seus
serviços. Desde o dia 30 de
janeiro que nenhum dos
enfermeiros que se dirigiu à
Ordem ficou sem resposta e
isto é muito importante em
termos do relacionamento
que pretendemos manter com
todos.

Emigrar só por opção
Questionada sobre como
vê a questão da emigração
dos enfermeiros, quando
Portugal tem tanta falta
destes profissionais, Ana
Rita Cavaco afirma: “no
meu entender, as pessoas só
deviam emigrar por opção
e não por obrigação, ou
seja, devem sair, se assim
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o entenderem, para ter/
conhecer mundo e isso é
muito bom. Não pela razão
pela qual o têm feito tantos
enfermeiros.
Neste momento temos
cerca de 14 mil enfermeiros
emigrados, que fazem falta
ao SNS e ao sistema de
Saúde, que engloba também
o privado. E o que todos
eles dizem é que emigraram
não para ter/conhecer
mundo, mas que a isso
foram obrigados, porque
estavam desempregados,
alguns há vários anos. Há
alguns que dizem que não
querem voltar, enquanto
outros manifestam vontade
de o fazer, naturalmente com
condições.
E o que é que o estrangeiro
tem melhor do que nós? Só
duas coisas: melhor nível
salarial e o facto de valorizar
os profissionais através,
por exemplo, do pagamento
das suas formações. Já em
Portugal temos que lutar para
conseguir umas horas para
tirarmos uma formação, que é
paga do nosso bolso”.
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Tratamento do pé diabético

A
A diabetes é uma doença
crónica com larga expansão.
Segundo a Federação Internacional da Diabetes (IDF),
existem atualmente 415 milhões de pessoas com diabetes
no mundo inteiro. Em Portugalm, a prevalência da diabetes em pessoas entre os 20 e
79 anos é de 13,1%.
Em praticamente todos os
países desenvolvidos a doença é a principal causa de cegueira, insuficiência renal e
amputações dos membros inferiores. No nosso país, e em
2014, verificou-se um decréscimo das amputações devido à
diabetes, nomeadamente das
amputações major.
O pé diabético é uma das
complicações com maior impacto, quer pela mortalidade
que causa, quer pelos custos
socioeconómicos que gera. As
lesões dos nervos (neuropatia) associadas às lesões dos
vasos (doença vascular periférica), levam a alterações de
sensibilidade e problemas de
má circulação que aumentam
o risco de úlceras, infeções e
amputações. Segundo a IDF, o
risco de uma pessoa com diabetes poder sofrer uma amputação é 25 vezes superior
quando comparado com uma
pessoa sem diabetes.
O pé diabético é classificado

em função das alterações que
apresenta: neuropático (alterações da sensibilidade) ou
isquémico (alterações da circulação arterial). No entanto,
num grande número de casos
o pé tem características mistas (neuro isquémico).
A úlcera do pé surge quando,
na presença de neuropatia,
que condiciona diminuição
ou ausência de sensibilidade,
deformações do pé e desidratação da pele, e presença de
alterações da circulação com
maior susceptibilidade à infeção, o pé sofre um traumatismo. A gravidade da úlcera está
associada ao quadro clínico da
pessoa.
No contexto do pé diabético,
as úlceras são habitualmente feridas crónicas, pelo que
a avaliação deve ultrapassar
a observação da ferida. É importante ter em conta o estado geral da pessoa e os seus
hábitos diários. Localmente,
é fundamental observar o
tecido circundante, tendo especial atenção à presença de
sinais inflamatórios, à presença de odor, características
do exsudado, ao tipo de tecido
existente na ferida, à localização e à pressão a que está
sujeita. A observação deste
último ponto permite, muitas
vezes, identificar as causas do
aparecimento da lesão permitindo diminuí-las ou anulá-las, promovendo o processo
de cicatrização.
O alívio da pressão no local da
ferida é um fator fundamental
no processo de cicatrização.
Esta pode ser feita com recurso ao uso de cadeira de rodas,
canadianas e instrumentos de
alívio biomecânico, como fel-

Isabel Correia
Associação Portuguesa
de Diabetologia

tros adesivos usados por profissionais especializados e que
permitem a realização de pensos volumosos, calçado pós
cirúrgico de vários formatos,
botas de gesso removível ou
não, de acordo com as características da ferida, e a bota de
walker.
Se existe infeção, esta deve ser
tratada, e localmente na ferida devem ser aplicados apósitos adequados às características da ferida.
Estas feridas exigem uma
monitorização atenta e cuidada, no sentido de se perceber
como estimular ou favorecer o
processo de cicatrização, pois
os resultados levam tempo.
Não nos podemos esquecer
que estas feridas são crónicas.
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Deve fazer parte do plano de
cuidados da pessoa fornecer
claramente todas as informações e explicações para a
continuidade do tratamento.
As informações podem ser
orais e/ou escritas, e devem
incluir uma descrição clara
do problema no pé da pessoa
e tratamento realizado, quem
contactar se necessário, e cuidados preventivos de novas
lesões.
Após a cicatrização da úlcera
em pés de alto risco, é aconselhado o uso de calçado terapêutico e palmilhas individualizadas. A educação da pessoa
com diabetes, família ou cuidadores é a base da prevenção
ou recorrência de lesões no
contexto do pé diabético.
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Cuidados paliativos pediátricos
Teresa Fraga
Enfermeira especialista em Pediatria

O

Os cuidados paliativos pediátricos são definidos como cuidados
ativos, totais e integrais do corpo, mente e espírito da criança,
incluindo o apoio à família. O
seu objetivo não se prende com
a cura, pelo contrário, incide em
áreas relacionadas com o alívio
do sofrimento. Esta realidade,
no contexto nacional, é ainda
muito recente, sendo que apenas no século XXI se começou
a abordar uma das temáticas
extremamente importantes na
pediatria. A aposta na formação junto dos profissionais de
saúde é fulcral para que se iniciem estes cuidados com a maior
brevidade no diagnóstico, independentemente do prognóstico
e tratamento. Os cuidados paliativos devem andar de mãos
dadas com os cuidados do foro
curativo.
O KASTELO (Primeira Unidade
Pediátrica de Cuidados Continuados e Paliativos) vai iniciar
uma nova etapa nos cuidados
administrados à criança com
doença crónica. Os seus objetivos variam entre a promoção de
qualidade de vida à criança e de
fatores de esperança e a realização de desejos e sonhos. O poder da realização de um sonho

O KASTELO, a primeira unidade pediátrica de cuidados continuados e paliativos conta com o apoio da
VitalAire.

transcende qualquer certeza
absoluta no alívio do sofrimento e da dor da criança pois, por
momentos, a realidade torna-se
especial e um herói nasce.
Esta é a filosofia do KASTELO.
A criança e o seu bem-estar em
primeiro lugar. Tudo foi pensado em prol da criança, desde
a mobília, espaços interiores,
jardim e parque infantil. Pela
primeira vez existe um espaço criado à sua medida, e não
adaptado a si.
“Vamos dar vida aos dias e
não dias à vida”. Este é o nosso lema de trabalho. Vamos
transformar um minuto numa
hora, uma hora num dia, e cada
tratamento uma batalha entre
o bem e o mal. Deixamos roti-

nas para trás e focamos os esforços do profissional de saúde
nas prioridades da criança. A
humanização dos cuidados é
essencial.
Claro que nunca poderemos
deixar a família de lado. Em
todo este processo, a família
estará numa posição extremamente importante. É ela que
melhor conhece o seu filho,
mas também a que mais é ignorada. Todo o seu conhecimento será tido em conta, mas
pela primeira vez também será
integrada quer nas atividades
preparadas para o seu filho,
quer nas que serão preparadas
para si (desde momentos de
lazer a apoio psicológico e social).
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Neste processo todo para
além da criança e da sua família está o profissional de
saúde. Um profissional que
entra ao serviço e apenas se
preocupa com a criança e o
seu bem-estar, que sabe escutar mas sem emitir juízos de
valor, educado e com noção
de que a felicidade da criança
e da família são uma das suas
maiores preocupações e objetivos de trabalho.
Com tudo isto esperamos
abrir um caminho para um futuro em que teremos crianças
com necessidades especiais
sem qualquer barreira para
a sua felicidade, e famílias
apoiadas em todas as suas necessidades.
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Cuidados paliativos
O papel da enfermagem

N
Num mundo que cada vez
mais teima em diferenciar os
doentes segundo a resposta à
luta contra a doença (engraçado a luta contra a doença e
não a luta pela saúde) dividindo-os em vencedores e derrotados, importa refletir sobre
esta nossa postura e como a
Enfermagem pode atuar junto
dos pretensos “derrotados”.
Esta dicotomia tem resultado
da negação paradoxal que a
sociedade tem vindo a fazer
da morte. Procura por todos
os meios, abusando ao máximo do arsenal terapêutico,
por forma a adiar o inevitável. Sim, inevitável. A morte
é inalienável da vida e todos
nós somos pessoas com prognóstico de vida limitado, pois
todos vamos morrer um dia.
Muito raramente nos referimos a estes doentes (os “derrotados”) como heróis, pois
muitos deles (garantidamente, a maioria) tiveram que enfrentar a fase final da sua vida
sozinhos ou com a sua família
e sem o apoio de profissionais
de saúde capacitados para lidar com as necessidades, problemas e sofrimento evidenciados nesta fase da vida.
A sociedade moderna, de uma

vez por todas, assumiu que a
morte e o processo de morrer
não é um assunto seu, não é
adequado falar dela, e muito
menos atraente para os meios
de comunicação social, nomeadamente quando esta resulta
de doença avançada, incurável e progressiva. É frequente,
aliás, muito frequente, estes
doentes ouvirem dos profissionais de saúde terríveis e desmoronantes frases como “nada
mais temos para oferecer”,
“nada mais há para fazer”.
Pois é precisamente a partir
deste momento que muito
há a fazer. Há que cuidar, no
seu mais holístico sentido. De
facto, já não conseguimos tratar, mas conseguimos e devemos sempre cuidar, confortar,
apoiar, ou seja, intervir no sofrimento, característico desta
fase da vida, mas nem por isso
não controlável. A intervenção técnica e cientificamente
competente no sofrimento,
consensualmente assumida
pela Organização Mundial de
Saúde e diversos organismos
internacionais, apelida-se de
Cuidados Paliativos. Estes,
mais do que nunca, não se
dirigem exclusivamente aos
doentes moribundos mas a
todos os doentes e sua família, que devido a qualquer
situação clínica grave e/ou
ameaçadora da vida, estão a
vivenciar sofrimento.

A intervenção
no sofrimento está
no núcleo central
do ato de cuidar,
logo, também os
cuidados paliativos
que regem, orientam a prática
profissional de enfermagem,
no seu denominador comum
está o cuidar. Cuidar ao longo
do continuum de vida, cuidar à
nascença, mas também cuidar
no processo de morte, e dos so-

A enfermagem assume
um papel crucial nos
cuidados paliativos
Independentemente das diferentes referências teóricas
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breviventes após esta acontecer.
Este cuidar abrange as diversas dimensões da pessoa (física, psicológica, social e espiritual) intervindo na promoção
do equilíbrio, na recuperação
deste e, sempre, mas sempre,
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na prevenção e controlo do sofrimento. Por outras palavras,
a intervenção no sofrimento
está no núcleo central do ato
de cuidar, logo, também os
cuidados paliativos.
Para que esta intervenção seja
efetiva é primordial a formação básica e especializada em
cuidados paliativos. A primeira na formação pré-graduada
e pós-graduada, a segunda
sob a forma de especialidade.
Esta está já devidamente preparada, aprovada pelos órgãos
competentes da Ordem dos
Enfermeiros, mas há muito
que se espera e desespera pela
sua efetiva operacionalização e
colocação em prática. A questão é: de que espera a Ordem?
Por outro lado, as instituições de ensino superior terão

também que gerar mudança,
incorporando de forma clara
uma unidade curricular de
cuidados paliativos nos seus
planos de estudos. Só assim
se poderá dar resposta à resolução emanada da 67ª Assembleia Mundial da Saúde,
aprovada por unanimidade
pelos estados membros (onde
Portugal se inclui), onde está
claramente referido que deve
existir formação básica em
cuidados paliativos para todos os profissionais de saúde,
formação intermédia para
aqueles que lidam com frequência com estas situações,
e depois a especializada para
os que trabalhem em cuidados paliativos.
A formação é, sem dúvida,
uma componente importante
para que a mudança se materialize. No entanto, considero
que é fundamental repensarmos a enfermagem, ou seja repensarmo-nos a nós próprios,
mais especificamente a nossa
adequação técnica, científica
e humana à realidade atual,
onde tudo o que é tecnológico
nos atrai e tudo o que nos faz
contactar com a morte, sofrimento, nos repele e nos afasta
dos nossos doentes, no momento que de nós eles mais
necessitam.
Sem dúvida que a enfermagem é fulcral para cuidados
paliativos de qualidade, mas
chegou o tempo em que esta
intervenção no sofrimento,
independentemente da fase
da vida e da situação clínica,
tem que ser claramente assumida por nós, enfermeiros.

Manuel Luís Vila
Capelas
Professor do Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Católica Portuguesa
Codiretor do Observatório Português dos Cuidados
Paliativos
Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados
Paliativos

Não ser assumida de uma forma teórica e excecional, mas
sobretudo como componente integral dos cuidados do
dia a dia, o que nos conduz à
necessidade de uma reflexão
pessoal e coletiva, profundas,
para que a mudança parta de
nós, reflexivamente e não reativamente.
A realidade demográfica e da
saúde estão a mudar a passos
largos, logo também a enfermagem tem que se adaptar e
capacitar-se adequadamente, por forma a responder às
necessidades em saúde dos
tempos modernos. Tempos
onde, contrariamente ao que
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sucedia há uns tempos atrás,
em 90 a 95% dos casos a morte advém de doença crónica
prolongada com a respetiva
dependência e sofrimento associados.
É tempo de assumirmos a essência do nosso papel: cuidar!
Prevenir e controlar o sofrimento! Intervir na promoção da qualidade de vida dos
doentes!
Se assim o fizermos, a enfermagem sai enaltecida e, acima
de tudo, os doentes e sua família vivem com melhor qualidade de vida. É isto que nos
deve preocupar e orientar a
nossa atuação.
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O papel do enfermeiro
na cadeia do medicamento

O
O papel do enfermeiro no ambiente clínico hospitalar foi, e
continua a ser, cada vez mais
importante e predominante em
Portugal.
Acredito que em muito se deve
à sua formação de excelência, comprovada também pela
grande procura internacional
que existe dos nossos profissionais de enfermagem nacionais.
Na prática clínica hospitalar os
medicamentos assumem um
papel fundamental na terapêutica que é indicada para o doente.
As funções desta classe profissional são imensas e transversais a todo o ecossistema
clínico, obrigando a ter um
conhecimento muito diversificado e multidisciplinar. Uma
dessas funções tem a ver com a
administração de medicamentos aos pacientes que se encontram a seu cuidado e neste
caso têm um papel fundamental e crucial no final da cadeia
do medicamento. São eles que
efetuam a última verificação da
qualidade do medicamento e
são responsáveis pela sua administração e monitorização.
A cadeia do medicamento é bastante longa e complexa, passando por muitas fases e por diversos sectores, desde a produção
e distribuição, só para destacar

alguns, até chegar ao seu “destino” e ter a ação desejada para o
qual foi desenvolvido.
Perante isto, todos os intervenientes nessa mesma cadeia
têm de trabalhar em conjunto,
devendo haver uma comunicação e colaboração próxima para
deste modo ter êxito.
Sem o tipo de colaboração destacado em cima, o processo será
muito mais difícil e com prejuízos para todos, principalmente
para o utilizador do medicamento – o doente. Seguindo
esta linha de pensamento é de
extrema importância perceber
que só existem vantagens para
todos se os vários intervenientes colaborarem e tiverem um
pensamento global, e não somente local e redutor.
Acredito que esta colaboração
foi conseguida na parte final da
cadeia do medicamento entre
o farmacêutico e o enfermeiro.
Cada vez mais se observam casos de sucesso de equipas onde
participam pessoas das diferentes ordens profissionais com
claros ganhos de eficiência, de
qualidade para todo o serviço e
principalmente para o doente.
Em jeito de conclusão podemos
destacar que o modelo atual
de cooperação entre os vários
profissionais diferentes venceu,
podendo sempre ser melhorado, e para isso contribui a valorização da ação de cada um dos
intervenientes da longa cadeia
do medicamento, não havendo
lugar a sentimentos de posse de
parte ou da totalidade da cadeia
de valor, em vez disso todos
contribuem para ela de forma a
torná-la mais valiosa e adequada globalmente.

Filipe Pernas
Diretor técnico
da Xarmadis, empresa de
distribuição de medicamentos

Cada vez mais se observam
casos de sucesso de
equipas onde participam
pessoas das diferentes
ordens profissionais com
claros ganhos de eficiência,
de qualidade para todo o
serviço e principalmente
para o doente
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E
Prevenção e controlo
de infeção
O enfermeiro tem um papel privilegiado
na comunicação com o doente, familiares
e cuidadores, podendo desenvolver a área
da educação e do treino, envolvê-los nos
cuidados e na sua melhoria, onde há lugar
para trabalhar a área da prevenção e controlo
de infeção. Quem o afirma é Isabel Veloso,
presidente da Associação Nacional do
Controlo de Infeção
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As Infeções Associadas
aos Cuidados de Saúde
(IACS) são, de acordo com
a Organização Mundial
de Saúde (OMS), o efeito
adverso mais frequente
na prestação de cuidados
de saúde. Qual a taxa de
prevalência de IACS em
Portugal?
Os últimos dados que temos
relativos à prevalência das
IACS em Portugal, são de
2012, do inquérito que se
realizou a nível europeu
por iniciativa do European
Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC), sendo a
taxa em Portugal de 10,5%,
superior à média europeia de
6,1%.
O próximo inquérito a
realizar em Portugal e
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enquadrado no âmbito
do estudo europeu, será
em 2017, de acordo com
informação da Direção Geral
da Saúde (DGS).
Como explica a
discrepância de valores
dos dados nacionais de
taxa de IACS e de taxas de
resistência a antibióticos
entre Portugal e a
Europa?
A discrepância de valores é
devida a vários fatores. O
facto de existirem diferentes
níveis de desenvolvimento
na implementação de
estratégias políticas
e organizacionais de
prevenção das infeções
e das resistências aos
antimicrobianos, nos vários
países europeus, pode ser um
deles.
Segundo o Relatório
da DGS - Portugal –
Prevenção e controlo de
infeções e de resistência
aos antimicrobianos em
números, 2015, no inquérito
de prevalência de infeção
em 2012, “objetivou-se que
os doentes internados nos
hospitais portugueses estavam
em situação clínica mais
grave que os de quase todos os
restantes países europeus, mas

>> O desenvolvimento da
Campanha das Precauções
Básicas de Controlo de
Infeção;
>> O incremento da
monitorização da rede de
vigilância epidemiológica
nacional;
>> O incremento da
divulgação de normas
de orientação clínica por
parte da DGS;
>> A contratualização de
indicadores de controlo de
infeção nas instituições de
saúde;
>> A implementação de
Programas de Apoio à
Prescrição de Antibióticos
nas instituições de saúde;
>> Uma maior participação,
autonomia e capacidade
de tomada de decisão das
equipas que trabalham
nesta área, quer a nível
nacional, regional e local.
Neste sentido, a nível
nacional, algumas IACS têm
vindo a diminuir, a taxa
de Staphylococcus aureus
resistente à meticilina
(MRSA) apresentou uma
ligeira descida e o consumo
de alguns antibióticos tem
sofrido redução.
No entanto, para que
os resultados sejam
consistentes, é necessário
um trabalho contínuo com
monitorização sistemática
de processos, de resultados
e de estruturas, sendo
preciso também um trabalho
contínuo de sensibilização
e acompanhamento dos
profissionais.
É fundamental a
sensibilização da população
para que doentes e cuidadores
sejam aliados no combate às
infeções e às resistências.
A prevenção e controlo das
infeções e das resistências
aos antimicrobianos, deve
ser um tema prioritário
nas Instituições de Saúde,
integrado em Programas
Globais de Qualidade e de
Segurança do Doente.

ainda assim a percentagem de
doentes infetados em função
do internamento, 10,5%, foi
superior à prevista com base na
gravidade da situação clínica”.
No mesmo estudo,
verificámos que em
Portugal, 45,3% dos doentes
internados foram medicados
com antibióticos, enquanto
nos hospitais europeus os
valores foram de 35,8%,
sendo que o aumento das
resistências aos antibióticos,
está relacionado com o
consumo excessivo e o uso
inadequado destes fármacos.
Contudo, é importante
salientar que em Portugal,
nos últimos três anos, têm
vindo a ser implementadas
e/ou incrementadas várias
medidas para combater
estes dois problemas,
nomeadamente:
>> A criação do Programa de
Prevenção e Controlo das
Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos
(PPCIRA) em 2013, como
um programa de saúde
prioritário, que resultou da
junção de dois programas
(Programa Nacional de
Controlo de Infeção e
Programa Nacional de
Prevenção das Resistências
aos Antimicrobianos);

É fundamental a
sensibilização da
população para que
doentes e cuidadores
sejam aliados no
combate às infeções
e às resistências
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Quais os principais
fatores de risco para os
doentes contraírem IACS?
Quais as infeções mais
frequentes?
Temos fatores de risco
intrínsecos, como a presença
de co-morbilidades e
fatores de risco extrínsecos
relacionados com as
práticas de cuidados, dos
quais podemos destacar os
seguintes:
>> Procedimentos invasivos
cada vez mais frequentes;
>> Uso de terapêutica que

ENFERMEIRO ANUÁRIO 2016 | ENTREVISTA |

enfraquece o sistema
imunitário;
>> Uso inadequado de
antibióticos, que leva
a um aumento das
multirresistências,
contribuindo para a
dificuldade no tratamento
de algumas das IACS;
>> Procedimentos
inadequados de prevenção
e controlo de infeção por
parte dos profissionais de
saúde;
>> Défice de conhecimento ou
pouco envolvimento dos

doentes e seus familiares
nas medidas prevenção das
infeções.
No último estudo de
prevalência de infeção, as
infeções mais frequentes
foram por esta ordem, as
respiratórias, urinárias e do
local cirúrgico.
Como podem os
Enfermeiros ajudar na
diminuição das IACS?
Sendo a prevenção e
controlo de infeção da
responsabilidade de todos

os elementos da equipa de
cuidados, a sua abordagem
tem que ser integrada,
pelo que não podemos ver
o papel dos enfermeiros
isoladamente.
Por exemplo, temos
atualmente bem definidos
conjuntos de boas práticas
para a prevenção das
principais IACS associadas
a procedimentos invasivos.
A DGS publicou no final de
2015 quatro normas sobre
“Feixes de intervenções”, que
têm como objetivo assegurar
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que os doentes recebam
tratamentos e cuidados
recomendados e baseados
na evidência, de uma forma
consistente.
Este processo, vem promover
uma abordagem em equipa
multidisciplinar.
No entanto, realço o
papel privilegiado que
o enfermeiro tem na
comunicação com o doente,
familiares e cuidadores,
sendo o elemento da equipa
que mais pode desenvolver a
área da educação e do treino,
envolvê-los nos cuidados e
na sua melhoria, onde há
lugar para trabalhar a área
da prevenção e controlo de
infeção.
Saliento ainda, que um
número considerável de
dados que usamos nas
instituições de saúde, para
a obtenção de indicadores
de controlo de infeção, são
registados informaticamente
pelos enfermeiros. Esta área
tem evoluído muito graças
ao trabalho conjunto das
Direções de Enfermagem,
da Ordem dos Enfermeiros,
dos enfermeiros da prestação
de cuidados, de enfermeiros
peritos e dos responsáveis
pelas áreas dos Sistemas de
Informação e da Qualidade.
Na área da orientação
de alunos e no âmbito
da supervisão clínica, o
enfermeiro da prestação
de cuidados deve servir
como modelo, como guia
orientador de boas práticas,
promover a partilha e
conjugar esforços com
os enfermeiros da área
do ensino, onde o tema
da prevenção e controlo
de infeção deve ser
trabalhado desde o início da
aprendizagem dos alunos
de enfermagem até ao
momento de integração à
vida profissional.
Quanto ao enfermeiro da
área da gestão, este tem
um papel preponderante na
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implementação e condução
processual em cada serviço
clínico, e na generalidade
das instituições de saúde,
tem designado um ou mais
enfermeiros como elos
do processo na área da
prevenção e controlo de
infeção e que dinamizam
as várias ações de ordem
prática.
Qual o papel da
Associação Nacional
de Controlo de Infeção
(ANCI) no âmbito da
diminuição das infeções
hospitalares?
A ANCI tem como missão,
contribuir para a melhoria
da qualidade dos cuidados
prestados aos doentes nas
diversas instituições de
saúde, disponibilizando
informação e apoio técnico
aos profissionais para a
prevenção das infeções
relacionadas com a prestação
de cuidados.
Pretendemos que esta
Associação seja um meio
para que todos os grupos
profissionais ofereçam os
seus conhecimentos para o
enriquecimento das práticas
de todos aqueles que nos
procurem.
No âmbito da formação,
iniciámos este ano um ciclo
de Workshops, sobre temas
atuais que constituem

nas várias instituições de
saúde, simultaneamente,
um problema e um desafio.
Ainda dentro desta área,
é nosso objetivo a médio
prazo, lançarmos sessões
e-learning.
Na área da consultoria,
respondemos a questões
individuais ou coletivas,
sendo de todo o interesse
evoluir para uma partilha
de experiências entre
instituições.
Através do nosso site
(www.anci.pt), procuramos
divulgar artigos científicos
atuais, recomendações
nacionais e internacionais,
apresentações decorrentes
de Jornadas e a curto
prazo, divulgar trabalhos de
investigação nacionais.
Penso que é importante
a interação entre ANCI e
outras associações, entre
as Ordens e entre a DGS,
de forma a caminharmos
juntos no combate às
infeções e às resistências aos
antimicrobianos.
Existe alguma estimativa
do custo das IACS para o
SNS em Portugal?
Sabemos que as IACS
aumentam a morbilidade e
a mortalidade, prolongam
o internamento hospitalar
e são responsáveis por
um aumento de custos

É importante a interação
entre ANCI e outras
associações, entre as
Ordens e entre a DGS, de
forma a caminharmos
juntos no combate às
infeções e às resistências
aos antimicrobianos

nos tratamentos, desde a
utilização de antibióticos e
outros produtos/materiais
de consumo clínico. Estudos
internacionais mostram-nos que a demora média do
doente com infeção é cerca
de 20 dias, comparado com
os 4 a 5 dias do doente sem
infeção, tendo por inerência
todos os custos associados a
este aumento.
Os custos relacionados com
o tratamento dos doentes,
considerados os custos
diretos, são mais fáceis de
analisar. Porém, temos os
custos indiretos, que afetam
os doentes e os familiares,
desde as limitações
funcionais às alterações de
padrões de vida pessoal,
profissional e social, que
são mais difíceis de serem
contabilizados e avaliados.
Como terão que evoluir
as Comissões de Controlo
de Infeção (CCI) no futuro
e que ferramentas poderão
ser úteis a estas comissões?
Os Grupos Coordenadores
Locais do Programa de
Prevenção e Controlo de
Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos
(GCL-PPCIRA),
anteriormente denominados
CCI, provavelmente
evoluirão para uma
composição variável, de
acordo com as necessidades
e realidades de cada
instituição.
As diversas vertentes de
atuação destes grupos, que
vão desde a elaboração de
políticas/procedimentos/
instruções de trabalho,
realização de auditorias,
formação, investigação,
consultoria, vigilância
epidemiológica e gestão,
devem ser norteadas por
referenciais que integrem
as normas e orientações
da DGS, os critérios dos
Manuais de Acreditação
Hospitalar, as exigências dos
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Contratos de Gestão e as
boas práticas internacionais.
Ainda a referir que a
integração dos GCL-PPCIRA
nas áreas da qualidade e
segurança do doente, leva
a um aproveitamento de
sinergias.
O trabalho em parceria
com outros GCL-PPCIRA
de instituições dentro da
mesma região, englobando
Hospitais, Agrupamentos
de Centros de Saúde
(ACeS), Unidades de
Cuidados Continuados
Integrados (UCCI), e ainda
Instituições de Ensino,
pode levar a um ganho
de “massa crítica” com a
realização de estudosde
investigação em conjunto,
implementação de práticas
baseadas na evidência e
elaboração de protocolos
interinstitucionais.
Existe um conjunto de
ferramentas que poderão
ajudar os GCL-PPCIRA a
desenvolver o seu trabalho
de uma forma mais
eficiente, eficaz e integrada
nas práticas de cuidados,
nomeadamente:
>> Utilização de
instrumentos para
monitorização de
indicadores em tempo
real;
>> Automatização de alertas
e de introdução de dados;
>> Integração dos vários
sistemas de informação;
>> Utilização de métodos de
diagnóstico rápidos;
>> Realização de sessões
de formação interativas,
com aplicação de
novas metodologias de
aprendizagem;
>> Integração dos
indicadores de controlo
de infeção e dos feixes
de intervenções, na
avaliação do desempenho
dos profissionais e nos
planos de atividades
das instituições e dos
respetivos serviços.
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CASO CLÍNICO

Cicatrização rápida
e com sucesso

P
PERFIL DO DOENTE
Maria, 64 anos, reformada e
divorciada. Desempenhou uma
atividade profissional relacionada com limpezas.
QUEIXAS
Surgiu uma massa numa vertente lateral do joelho esquerdo. No período de um ano, essa
massa foi crescendo lentamente acabando por ocupar um
espaço significativo. Dirigiu-se
ao hospital e foi encaminhada
para ser seguida na consulta
externa de ortopedia, na especialidade do joelho.
AVALIAÇÃO
Na primeira consulta foram pedidos exames complementares
de diagnóstico, incluindo uma
ressonância magnética que revelou um liposarcoma.
DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO
Dado o diagnóstico, com prognóstico reservado, a doente foi
encaminhada para a Ortopedia
Oncológica, onde foi confirmada a neoplasia maligna que envolvia tecido conjuntivo e partes moles do membro inferior
esquerdo. Foi proposta uma
cirurgia, pois preenchia todos
os critérios para ser submetida

a uma intervenção cirúrgica.
No mesmo momento cirúrgico, foi realizada uma resseção
alargada dessa massa tumoral,
assim como um retalho muscular que envolveu o gémeo
interno destinado a preencher
o espaço anteriormente ocupado pela massa tumoral e um
enxerto de pele. No fundo, a
intervenção a esta doente originou uma ferida cirúrgica cujo
centro era o local onde estava a
massa tumoral que foi removida, preenchida e fechada com
enxerto cutâneo (pele extraída
de outra zona limítrofe). Passou
a ter três entidades: zona dadora, ferida cirúrgica e retalho do
enxerto.
Todavia, cerca de 15 dias depois do ato cirúrgico, na substituição do penso, verificou-se
que o retalho estava necrosado
e como tal, sem viabilidade,
pelo que foi parcialmente desbridado. Posteriormente, foi
programada uma limpeza cirúrgica no bloco operatório. A
ferida passou a ser caracterizada como ferida crónica, dada
a sua evolução mais lenta do
que seria de esperar enquanto
ferida cirúrgica, em processo
de cicatrização por segunda intenção. Na zona dadora ocorreu
a epitelização, mas esse epitélio novo era muito fino e, por
isso, necessitava de hidratação
intensa. Entretanto, a abordagem do tratamento da ferida
crónica, por segunda intenção,
foi evoluindo favoravelmente
ao longo de 3 meses em que
houve uma redução dos bordos
em cerca de 75%. Nesta fase,
dada a existência de um leito
de ferida viável, optou-se por

Nuno Ferraz
Enfermeiro especialista em Enfermagem de
Reabilitação a exercer funções na Consulta
Externa de Ortopedia do Hospital de Santa Maria
(CHLN)

voltar a enxertar essa pequena
área de ferida, através de um
procedimento cirúrgico no bloco operatório, com nova zona
dadora. Desta cirurgia, resultou
uma cicatrização de acordo com
as previsões. Utilizamos creme
gordo Barral para fazer uma hidratação profunda dos tecidos
novos, para uma maturação
saudável desses tecidos.
RESULTADOS
Os resultados finais foram excelentes, na medida em que
obtivemos uma cicatrização
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relativamente rápida, quer da
zona dadora, quer da zona enxertada, sendo que ambas careciam de hidratação na fase
de maturação. Depois de conseguirmos uma pele integralmente epitelizada, fizemos
uma hidratação em profundidade e rica em nutrientes,
especificamente para a fase de
maturação.
Atualmente, esta utente faz a
sua vida normal e tem a pele
íntegra, embora com algumas
marcas de todo o procedimento, mas muito ténues.
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O papel do GRESP na área
das doenças respiratórias
em CSP

O
O GRESP é o Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias
da APMGF dedicado aos problemas relacionados com as
doenças respiratórias (DR)
no âmbito dos cuidados de
saúde primários (CSP). A sua
criação, em 2005, resultou da
necessidade de promover e reforçar a aprendizagem e atualização dos médicos de família
(MF) em patologia respiratória, com vista à melhoria da
prestação de cuidados de saúde aos doentes respiratórios.
O GRESP na área das doenças respiratórias em CSP tem
promovido o desenvolvimento profissional contínuo dos
Médicos de Família, através
de variadas e múltiplas atividades formativas, de atualização e aperfeiçoamento científico, partilha de experiências,
e propiciado o contacto, comunicação e encontro entre
profissionais motivados pelos
problemas relacionados com
as DR. Tem produzido recomendações de boa prática
profissional e instrumentos
para melhorar a qualidade do
trabalho quotidiano, através
de atividades de formação,

Rui P. Costa
Especialista em Medicina
Geral e Familiar
Coordenador do GRESP

de investigação e de elaboração de documentos científicos
relacionados com as DR; tem
exercido uma atividade de assessoria da APMGF em todos
os aspetos relacionados com
as DR; tem promovido a importância do papel do MF no
diagnóstico e tratamento das
DR; tem participado em atividades conjuntas na área das
DR com sociedades científicas
e profissionais com interesses
comuns nesta área; tem colaborado com grupos e associações congéneres da Medicina
Geral e Familiar (MGF) noutros países, nomeadamente
com o IPCRG (International
Primary Care Respiratory
Group); e tem estabelecido

como áreas prioritárias de
atuação a Asma, Rinite Alérgica, DPOC, cuidados respiratórios domiciliários, apneia
do sono, doenças infeciosas e
o Tabagismo.
O GRESP tem publicado e
divulgado vários documentos na área respiratória para
apoio ao MF e úteis para a
sua prática clínica quotidiana, os quais se encontram
disponíveis no site “Respirar
mais” do GRESP, tais como:
recomendações GRESP sobre
vacinação antipneumocócica;
resumo comparativo da técnica inalatória, tratamento
inalado da Asma/DPOC; guia
prático da asma de controlo
difícil; guia prático para aju-
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dar os pacientes a deixar de
fumar; algoritmo diagnóstico
do ACOS (Síndrome de sobreposição Asma/DPOC); pocket
guide de cuidados respiratórios domiciliários (CRD) e um
Guia para entender melhor a
PEM-CRD.
O GRESP também pretende
estimular a elaboração de investigação e de trabalhos na
área das DR em CSP, e com
esse intuito criou este ano
o Prémio GRESP/APMGF/
TEVA para o melhor trabalho
de investigação em DR no âmbito da MGF. E está previsto o
lançamento de mais dois prémios, um na área da DPOC e
outro na área da Asma.
Na área das DR torna-se fundamental os profissionais de
cuidados de saúde primários
(CSP), tais como Enfermeiros
e Médicos de Família, elementos essenciais da equipa de
saúde de CSP, trabalharem em
estreita colaboração e articulação profissional, e de forma
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continuada promoverem boas
práticas e procurarem atualizar conceitos e orientações
para a sua prática clínica diária. Estes profissionais de saúde devem estar capacitados
com as competências necessárias para melhorar a gestão e
prestação de cuidados de saúde aos doentes respiratórios
ao longo do tempo, e de acordo com as suas necessidades.
Neste sentido, a aposta na
formação profissional contínua em doenças respiratórias
é essencial e torna-se vital envolver e capacitar os enfermeiros de família, à semelhança
do que se passa por exemplo
com outras áreas, como a hipertensão arterial e diabetes,
para darem apoio e acompanhamento diferenciado e personalizado aos doentes respiratórios crónicos e família. Os
enfermeiros de família podem
ter um papel importante na
educação acerca da doença, na
utilização de escalas de avalia-

ção sintomática, no ensino e
regular monitorização da técnica inalatória, na reabilitação
respiratória de ambulatório e
no suporte e apoio do doente,
cuidador e família na gestão
da doença respiratória.

saúde personalizados, continuados e de qualidade, suportados
por uma rede de equipas multiprofissionais adequadamente
articulada e de proximidade.
Neste sentido, com o intuito de
se melhorar a saúde respiratória

A aposta na formação
profissional contínua em
doenças respiratórias é
essencial e torna-se vital
envolver e capacitar os
enfermeiros de família
Presentemente, na área das
doenças respiratórias em Portugal, o GRESP está empenhado
em contribuir para a melhoria
da saúde respiratória global dos
portugueses, cujo sucesso assenta na prestação de cuidados de

da população nacional, devemos
investir significativamente na
educação para a saúde e prevenção das doenças respiratórias,
nomeadamente, no combate ao
tabagismo, especialmente na
população jovem, na cessação
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tabágica, na proteção do ambiente com garantia da qualidade do ar que respiramos
no interior e no exterior dos
edifícios, na melhor cobertura
vacinal da população contra a
gripe e a doença pneumocócica. Também, devemos conseguir melhorar a acessibilidade
dos doentes respiratórios crónicos a cuidados de saúde especializados, através de uma
rede privilegiada de referenciação para as doenças respiratórias crónicas; melhorar a
precocidade do diagnóstico e
otimizar o controlo terapêutico; à semelhança de outras
situações crónicas, deverá ser
reduzida a taxa de comparticipação de medicamentos
para as doenças respiratórias
crónicas, nomeadamente a
terapêutica por via inalatória;
melhorar a acessibilidade local
em tempo útil à espirometria
de qualidade, independentemente da área geográfica, cabendo ao MF a sua interpretação; incentivar a criação de uma
rede nacional de reabilitação respiratória; melhorar e otimizar a
rede de cuidados respiratórios
domiciliários (CRD) e na melhoria da qualidade da prescrição e
utilização de CRD; fomentar e
estimular a melhor articulação
regional entre os CSP e os serviços hospitalares que seguem
as doenças respiratórias, com
base nas necessidades locais e
nas boas experiências existentes
a nível nacional; a contratualização de indicadores de desempenho alocados à melhor prestação
de cuidados de saúde a doentes
respiratórios com vista a reduzir a taxa de internamentos, de
morbilidade e de mortalidade
por doença respiratória.
O GRESP, pela sua atividade desenvolvida ao longo do tempo,
tem dado um contributo efetivo para a prevenção, o melhor
tratamento e controlo das DR,
com vista à melhoria da perspetiva futura e da qualidade de
vida dos indivíduos afetados
pelas doenças respiratórias.
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Importância da nutrição
em oncologia

A
Anualmente, são diagnosticados 40 a 45 mil novos casos de cancro em Portugal1.
Os dados mais recentes, do
ano 2010, demonstram que
a incidência dos tumores malignos tem vindo a aumentar
regularmente. Entre 2009
e 2010 assistiu-se a um aumento de 4% dos casos registados2. O relatório “Portugal

– Doenças Oncológicas em
Números 2015” refere que
o aumento da incidência do
cancro deve-se maioritariamente ao aumento da esperança média de vida da população. A modernidade e as
consequentes mudanças nos
estilos de vida têm influenciado esta evolução2.
De acordo com dados da DGS,
estima-se que 30% de todos
os cancros tenham como responsáveis causas ligadas à alimentação e a estilos de vida.
Paralelamente à evolução dos
meios técnicos, e com a introdução de terapêuticas cada
vez mais inovadoras, a taxa
de sobrevivência dos doentes tem vindo a aumentar e a
“qualidade de vida” passou a
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A nutrição apropriada
deve ser considerada
como um índice
terapêutico durante o
tratamento da doença
oncológica
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ser um fator altamente valorizado pela sociedade e pela
ciência.
Mesmo com acesso a terapêuticas inovadoras, o cancro tem
um grande impacto na vida
do doente. Tanto a própria
doença oncológica, como os
tratamentos a que o doente é
submetido causam profundas
alterações no funcionamento
do organismo, podendo comprometer o seu estado nutricional com implicações para a
qualidade de vida. Uma nutrição adequada é indissociável
de mais e melhor qualidade de
vida.
Um estudo realizado em 2007
pela Sociedade Portuguesa de
Oncologia, sobre “Nutrição
Oncológica”3, que inquiriu
familiares de doentes oncológicos ou pessoas com relação
próxima e profissionais de
saúde – médicos e enfermeiros – que trabalhavam nesta
área da saúde, indicava que
mais de metade dos doentes
sofria de desnutrição e que
aqueles que conviviam diariamente com os doentes não
sabiam como lidar e evitar o
problema. Na altura, o estudo
veio alertar para a necessidade de uma ação imediata ao
nível da nutrição nesta área
terapêutica.
Hoje, é claro que a desnutrição
associada ao cancro tem uma
etiologia complexa e multifatorial. Pode resultar quer
de efeitos locais do tumor,

da resposta do hospedeiro
ao tumor ou das terapêuticas
utilizadas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia). Estas
podem conduzir a alterações
ao nível do paladar, da salivação, da deglutição, da digestão
e da absorção dos alimentos.
Trata-se de um grupo populacional com necessidades
nutricionais específicas. Esta
doença apresenta uma forte
componente de envolvimento
emocional, pelo impacto que
terá no dia-a-dia do doente,
pelo que só a depressão/ansiedade poderá ser responsável
por distúrbios alimentares.
Sintomas como a falta de apetite, náusea e vómitos, obstipação e/ou diarreia e aversão
por determinados alimentos,
aromas ou temperos são frequentes nos decurso dos tratamentos.
Alguns profissionais de saúde defendem que a nutrição
apropriada deve ser considerada como um índice terapêutico durante o tratamento da
doença oncológica, prevenindo complicações e otimizando a qualidade de vida nos
diferentes estádios de evolução da doença. A desnutrição
pode conduzir a uma proteção
imunológica deficitária potenciando o risco de infeções,
perda de massa muscular, fadiga, diminuição da eficácia e/
ou tolerância aos tratamentos, prolongar inclusive tempos de internamento e con-

Ana Martins
Diretora do Serviço de Oncologia
do CHLO
Sociedade Portuguesa de Oncologia

sequente aumento dos custos
em saúde.
Qualquer intervenção nutricional nos doentes oncológicos deve ser feita precocemente de forma individualizada
e tendo em atenção os seus
hábitos alimentares e preferências, bem como o tipo de
tumor e tratamentos a que
seja sujeito. Não basta apenas
seguir uma dieta equilibrada.
Deve ser tido em conta que
uma má correção do estado de
(des)nutrição pode influenciar

Referências:
1. CANCRO, IPATIMUP, 2015
2. Doenças Oncológicas em Números 2015, DGS - Programa Nacional para as Doenças Oncológicas
3. Estudo “Nutrição Oncológica”. Estudo da Sociedade Portuguesa de Oncologia com a coordenação Dra. Helena Gervásio, 2007
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negativamente a evolução, os
resultados do tratamento e o
prognóstico da doença.
Em suma: um acompanhamento nutricional adequado
e personalizado permite melhor tolerância à terapêutica,
menor incidência de complicações e, em geral, melhor
qualidade de vida durante e
após a doença oncológica.
A Nutrição deve ter um papel
essencial e deve integrar o tratamento multidisciplinar do
doente oncológico.
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E
ENFERMEIROS

A importância da
enfermagem de reabilitação
Nascida na sequência
da criação, em 1964,
do Centro de Medicina
Física e de Reabilitação do
Alcoitão, a Enfermagem
de Reabilitação
desenvolveu-se muito
desde então. Que marcos
destacaria na história da
especialidade?
Com a criação, em agosto
de 1964, por despacho
Ministerial, do Centro

Defesa, construção e promoção da qualidade
de vida, este é o propósito da Enfermagem
de Reabilitação. Isabel Ribeiro, presidente da
Associação Portuguesa de Enfermeiros de
Reabilitação, defende que o enfermeiro de
reabilitação está preparado para lidar com a
promoção da saúde e com a capacitação da
pessoa com défice, pelo que o seu âmbito de
atuação é muito vasto.
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de Medicina Física e de
Reabilitação, surgiu a
necessidade da formação
de pessoal especializado e
a preparação de todos os
elementos da equipa de
reabilitação.
No dia 18 de outubro de
1965, teve início o 1. °
Curso de Especialização em
Enfermagem de Reabilitação,
com duração de 34 semanas.
Com base nesse curso,
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foi elaborado o primeiro
plano de estudos de âmbito
nacional por uma comissão,
nomeada em 1965,
constituída pela Enfermeira
Mariana Diniz de Sousa e
pelo Dr. Armando Sales Luís,
representantes do Ministério
da Saúde e Assistência;
pela Enfermeira Sales Luís
e pelo Dr. Santana Carlos,
representantes da Santa Casa
de Misericórdia de Lisboa.
A aprovação deste plano de
estudos deu-se a 10 de maio
de 1967. O curso tinha a
duração de 42 semanas —
20 com disciplinas teóricopráticas e 22 de estágio.
Em julho de 1969, teve
início o processo de
formação da Sociedade
Portuguesa dos Enfermeiros
Especializados em
Enfermagem de Reabilitação,
cujo impulsionador foi o
Enfermeiro José Pacheco
dos Santos. Mais tarde, em
novembro de 1978, esta
sociedade passou a designarse Associação Portuguesa de
Enfermeiros Especializados
em Enfermagem de
Reabilitação. Os respetivos
estatutos foram publicados
em Diário da República a 20
de dezembro daquele ano.
Ao longo dos anos,
foram várias as reformas
introduzidas no
ensino da Enfermagem
de Reabilitação. O
atual modelo cumpre
integralmente as
necessidades formativas?
O modelo formativo atual
está indissocialvelmente
associado à redefinição
em curso do modelo
de desenvolvimento
profissional dos enfermeiros;
logo, é expectável que sofra
ajustes a curto ou médio
prazo.
Mesmo assim, o atual
paradigma de formação de
enfermeiros de reabilitação
(que alia uma componente

teórica alargada com o
estágio clínico em contextos
de referência) permite
alicerçar os dois veios
fulcrais de uma formação
avançada: o conhecimento
e a capacidade. Por outras
palavras, o enfermeiro
de reabilitação tem a sua
formação fundada num
conhecimento teórico
sólido e atual, bem como
na aquisição de capacidades
técnicas para que possa
concretizar esse mesmo
conhecimento.
Qual o número de
especialistas que neste
momento exercem em
Portugal?
De acordo com o Colégio de
Especialidade de Reabilitação
da Ordem dos Enfermeiros,
existem 3033 enfermeiros de
reabilitação em Portugal.
É suficiente para fazer
face às necessidades?
Não. Dado que o enfermeiro
de reabilitação está

preparado para lidar com a
promoção da saúde e com
a capacitação da pessoa
com défices, o seu âmbito
de atuação é vastíssimo.
O que significa que é
possível rentabilizar os
conhecimentos e capacidades
do enfermeiro de reabilitação
nos mais diversos contextos
(hospitais, unidades da
RNCCI, cuidados de saúde
primários, escolas, clínicas
privadas, ginásios).
Facilmente se percebe
que os cerca de 3000
enfermeiros de reabilitação
são manifestamente
insuficientes para que
se atinja o real potencial
social da Enfermagem de
Reabilitação, quer ao nível
preventivo, quer ao nível
da abordagem de défices
funcionais ou cognitivos.
Basta pensarmos na atual
estimativa nacional de 10%
de pessoas com algum tipo
de deficiência (ou seja, cerca
de 1 milhão de pessoas) para
perceber que são precisos

Facilmente se percebe
que os cerca de
3000 enfermeiros
de reabilitação são
manifestamente
insuficientes para que
se atinja o real potencial
social da Enfermagem
de Reabilitação
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(muitos) mais enfermeiros
de reabilitação.
Muitas das competências
específicas do
Enfermeiro Especialista
em Enfermagem de
Reabilitação (EEER)
estão condicionadas
à existência de meios
técnicos que permitam
suprir as necessidades
identificadas, por
exemplo, ao nível da
capacitação do doente
para realizar as atividades
da vida diária. Quais os
principais obstáculos que
enfrentam nesta área?
Esta questão é de resposta
complexa… Mas talvez o
maior obstáculo seja a atual
organização do Sistema
de Atribuição de Produtos
de Apoio (SAPA), cuja
estrutura informática e
regras de preenchimento
dificultam o seu propósito:
alocar produtos de apoio
a quem deles precisa. Se o
SAPA funcionasse de forma
mais fluída, com facilitação
do processo de prescrição
e atribuição, os utentes
teriam acesso em tempo
útil aos equipamentos de
que realmente necessitam.
Isto seria, sem dúvida,
um incremento muito
significativo nos ganhos
de saúde possíveis de
ser alcançados com estes
utentes.
São frequentes as queixas
de iniquidades em
termos de distribuição
geográfica dos recursos
de enfermagem de
reabilitação dirigida a
doentes críticos. Refletem
a realidade?
Mais uma vez, o número de
enfermeiros de reabilitação
existentes condiciona a
assistência que é possível
providenciar à população,
já que a alocação de
recursos humanos está
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sempre dependente da sua
existência. Se a este facto
aliarmos a especificidade e a
carga formativa necessária
para exercer funções em
áreas de cuidados intensivos,
mais difícil se torna conseguir
cobrir todas as necessidades
existentes.
Porém, tem havido uma
crescente aposta das
instituições na utilização de
enfermeiros de reabilitação
nas suas unidades intensivas,
pelo que as assimetrias
geográficas vão certamente
esbater-se nos próximos anos.

Tem havido uma
crescente aposta
das instituições
na utilização de
enfermeiros de
reabilitação nas suas
unidades

Quais as regiões mais
afetadas?
Como é comum no contexto
atual do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), as regiões
do interior, em especial as
que ficam longe dos polos
metropolitanos, são as mais
afetadas.
O advento das unidades
de cuidados de cuidados
continuados, criadas
no âmbito da reforma
dos cuidados de saúde
primários, veio, de
algum modo, alterar o
panorama?
A Rede Nacional de
Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) é,
na nossa opinião, um
marco nos cuidados
de saúde em Portugal.
Independentemente das
críticas que lhe possam ser
feitas no que concerne à sua
gestão ou organização, a
criação de uma rede formal
de apoio aos utentes com
necessidades de saúde
“intermédias” (ou seja,
que não necessitam de
cuidados hospitalares,
mas cuja complexidade
clínica ultrapassa o âmbito
dos cuidados de saúde
primários) foi fundamental
para que se lhes pudesse
providenciar cuidados
especializados em tempo útil.

Dado que a RNCCI se
encontra espalhada por
todo o país (mesmo nas
regiões mais remotas ou
carenciadas), permitiu
diminuir as assimetrias
geográficas de acessibilidade
aos cuidados de saúde,
embora ainda muito haja a
fazer para que a cobertura
assistencial possa ser
considerada ótima.
Quais as principais
dificuldades que
identificam a este nível?
No seguimento da resposta
anterior, o enfoque da
questão não deve ser dado
ao número de unidades da
RNCCI que existem, mas sim
à quantidade e qualidade dos
seus recursos humanos. E é
aqui que, na nossa opinião,
reside a maior lacuna da
RNCCI: as suas dotações são
aquém do necessário (em
número e em formação) para
fazer face aos cuidados de
saúde de que os seus utentes
necessitam.

É precisamente isto que
podemos ver no regulamento
533/2014, que determina
a norma para o cálculo
de dotações seguras dos
cuidados de enfermagem.
Dotações seguras… São
também um problema
na Enfermagem de
Reabilitação?
Sim, obviamente. Sem
um número adequado de
enfermeiros de reabilitação
não é possível exercer
idoneamente Enfermagem
de Reabilitação. Logo,
o prejuízo recai sobre o
utente que, necessitando
de cuidados de reabilitação,
não os tem; assim sendo,
o seu potencial de
recuperação não é atingido
e os ganhos em saúde não
são alcançados.
Ou seja, a ausência
de dotações seguras é
sinónimo de ausência de
plenitude na recuperação de
défices ou na adaptação aos
mesmos.
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A emigração de
profissionais de
Enfermagem está
hoje na ordem do
dia, com milhares de
enfermeiros a saírem do
país. A Enfermagem de
Reabilitação tem sido
afetada?
Sim, embora a uma
escala menor. Dado que a
Enfermagem de Reabilitação
é uma especialidade
em enfermagem (o que
pressupõe algum percurso
profissional prévio), o
enfermeiro de reabilitação
tem, habitualmente, a sua
consolidação profissional já
alcançada.
No entanto, é grande
o esforço exigido aos
enfermeiros de reabilitação: o
curso de especialização é pago
na íntegra pelo profissional e
é frequentado em regime póslaboral, o número de utentes
a seu cargo é muitas vezes
elevado, são-lhes atribuídas
tarefas paralelas inerentes à
gestão dos serviços, muitas
vezes não têm atualização
da remuneração ao exercer
a especialidade… Como é
compreensível, isto leva a
um estado de insatisfação
por parte dos enfermeiros
de reabilitação, e alguns
optam por emigrar para
conseguir concretizar a sua
visão profissional: exercer
a especialidade com as
condições necessárias e o
reconhecimento devido.
Quais os principais
desafios que se colocam, no
presente, à Enfermagem
de Reabilitação?
Numa frase, todo e qualquer
desafio que se coloque aos
nossos utentes é um desafio
nosso. O propósito da
Enfermagem de Reabilitação
está na defesa, construção
e promoção da qualidade de
vida. Todos os obstáculos a
esse propósito são um desafio
a ultrapassar!
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PARTILHE O MELHOR
DO SOL
NOVO

Estima-se que um bilião de pessoas a nível mundial
apresentam défice ou insuficiência de Vitamina D*.
Vigantoletten traz-lhe o melhor do sol:
FORMATO ÚNICO: SAQUETA
NÃO NECESSITA DE ÁGUA
SABOR A LARANJA
TOMA DIÁRIA

CH080/04/2016

Uma saqueta = 1.000 UI de Vitamina D
Vigantoletten, granulado com 1000 UI de vitamina D em saquetas, é um suplemento
alimentar. A vitamina D contribui para a manutenção de ossos normais e para o
normal funcionamento do sistema imunitário. Os suplementos alimentares não
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado
e de um modo de vida saudável.
* Holick, M. F. Vitamin D deficiency. N. Engl. J. Med. 357, 266–281 (2007)
Informação científica apenas destinada ao Profissional de Saúde.
Não transmitir
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ao consumidor.

PARA QUEM TRABALHA
EM ESPAÇOS FECHADOS
PARA IDOSOS
PARA OBESOS
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A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO INCAPACITADO

Aspetos cognitivo-psicológicos
da intervenção do fisiatra

S
SUMÁRIO
O autor, a propósito da reabilitação de doentes com
doença da Alzheimer, tece um
racional teórico para enquadramento do papel do fisiatra
numa equipa plurimodal de
reabilitação, centrado numa
perspetiva bi-modal: sistema
somático <=> sistema cognitivo/psíquico. Pretende dar
sustentação racional ao papel
da intervenção sobre o corpo
na estimulação cognitiva e no
equilíbrio psíquico de doentes
com incapacidades.
INTRODUÇÃO
Para que uma pessoa incapacitada, seja ela incapacitada física ou psíquica, possa ser ajudada, no plano técnico, na sua
reintegração social é sempre
necessário desenhar um plano de reabilitação que englobe
não só as dimensões cognitivas, mas também as motoras,
do equilíbrio e da psicomotricidade. Deverá ser centrado
no doente concreto, nas suas
debilidades cognitivas e funcionais, nas características
da sua personalidade (atual
e antes de adoecer) e no seu
estilo de vida. É da avaliação
destas características em conjunto com as características

da sua patologia, bem como
das consequências desta para
o seu comportamento e para
os seus mecanismos de ajustamento, que se pode desenhar
um plano de reabilitação com
vista à reintegração social.
É evidente que existem diferentes meios para se atingir
os principais objetivos que
são a melhoria dos défices, da
restrição da atividade ou da
participação social.
Os esforços da reabilitação
devem, então, ser focados
na restauração da função ou
na facilitação da reorganização neuronal. Mas também
devem ajudar os doentes a
usarem as suas competências
ainda intactas de modo mais
eficiente, encontrando alternativas para o objetivo final
(adaptação funcional), usando as modificações ambientais
para ultrapassar problemas e
usar, sempre que possível, a
combinação destes métodos.
Por fim, nunca deve ser esquecida a avaliação da estratégia
usada.
Neste artigo iremos centrar
a nossa reflexão no papel do
fisiatra numa equipa plurimodal de reabilitação de doentes
com incapacidades resultantes de processos neurodegenerativos ou demenciais.

Evidência
Usemos como exemplo a
doença de Alzheimer. As intervenções
desenvolvidas
para a doença de Alzheimer
visam diminuir os défices
cognitivos, o que consequentemente ajuda a reduzir as
incapacidades funcionais e
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É sempre necessário
desenhar um plano
de reabilitação que
englobe não só as
dimensões cognitivas,
mas também as
motoras, do equilíbrio e
da psicomotricidade
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melhorar o bem-estar. Pensava-se que pessoas com Alzheimer numa fase inicial ou
moderada, podiam reduzir a
quantidade de tempo para o
desempenho funcional após
receber um programa de estimulação cognitiva (Zanetti et
al., 1997).
McEvoy e Patterson (1986)
propuserem um conjunto de
cinco módulos de treino de
memória durante dois meses
para doença de Alzheimer.
Ao fim de um mês, foram encontradas pequenas, mas estatisticamente significativas,
melhorias na memória destes
doentes. No entanto, este e
outros programas tradicionais, assentam apenas nas
intervenções dirigidas exclusivamente à memória, o que

tem vindo a ser criticado, quer
pelas dificuldades que muitos
destes doentes apresentam,
quer pelos resultados limitados que se encontraram (Clare
et al., 2000).
Assim, surgem as chamadas
intervenções integradas – que,
além da importância dada ao
treino cognitivo, introduzem
o treino da funcionalidade
(Yanguas et al., 2006), que
geralmente tem por objetivo estimular o desempenho
nas Atividades de Vida Diária
(AVDs). Estas intervenções
foram sendo especificadas em
termos de técnicas de aprendizagem, sendo hoje consensual
a importância que deve ser
dada às intervenções em que
são eliminados ou minimizados os erros – aprendizagem

sem erro – por se ter demonstrado serem mais benéficas na
doença de Alzheimer, em termos dos processos de aprendizagem (Clare et al., 2000).
Em programas mais recentes,
para além do Treino Cognitivo e Treino de Funcionalidade
em AVDs, foram acrescentadas outras técnicas que visam
uma abordagem mais holística
do tratamento, como é o caso
da inclusão de programas que
utilizam técnicas ligadas à psicomotricidade e ao equilíbrio
postural.

Racional dos programas
de reabilitação
plurimodal
O centro para se compreender
o papel dos diferentes níveis
de intervenção num programa
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de reabilitação plurimodal é o
cérebro.
O cérebro está organizado de
tal maneira que assegura uma
interação com sucesso com o
ambiente, ao mesmo tempo
que assegura uma adaptação
a esse mesmo ambiente. Para
que estas condições ocorram
torna-se necessário que sejam
cumpridos 6 critérios:
• capacidade para reconhecimento dos objetos;
• capacidade de localização
dos objetos;
• capacidade para detetar movimento;
• capacidade para saber o que
fazer;
• capacidade para saber como
fazer;
• capacidade para saber quando atuar.
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As três primeiras funções requerem apenas que os órgãos
dos sentidos estejam a funcionar adequadamente para
reconhecer e localizar objetos
em movimento, enquanto as
3 últimas funções já requerem
uma organização complexa,
em que a cognição, enquanto
um desenvolvimento relativamente recente da evolução,
permite uma ligação adaptativa, indireta, entre o sistema
sensorial e o sistema motor.
Esta organização implica, então, a interposição de um sistema cognitivo de tal modo
que a informação seja trabalhada e oriente a ação futura.
Esta ligação adaptativa, indireta permite a aprendizagem
e a deliberação. Mas para que
isto aconteça é necessário que
todo o cérebro tenha acesso à
mesma informação sensorial
e motora. Ora isto é conseguido através dos circuitos córtico-sub-corticais.
Uma vez que o cérebro determina “o que” as coisas são
e “onde” estão, também deve
determinar o que fazer com
elas. O sistema nervoso precisa de 3 tipos de programas
motores para agir em relação
a esta informação. Estes programas motores são:
• saber que ação desenvolver
(o que fazer?);
• saber como desenvolver a
ação (como fazer?);
• saber quando desenvolver a
ação (quando fazer?).
Dito de outro modo, os padrões de ação de um organismo que interage com o
ambiente têm de incluir múltiplos e diferentes aspetos
de programas práxicos e intencionais. Quanto ao “saber
o que fazer”, esta questão é
particularmente pertinente
quando o organismo tem de
lidar com a novidade, pois
por definição a novidade torna impossível que programas
pré-programados possam fazer face às características de
todas as situações. Isto suge-

re que o cérebro necessite de
dois sistemas separados para
“saber” o que fazer: (1) um sistema baseado nos estímulos,
composto por ações e comportamentos a partir dos quais
o organismo assegura a sua
sobrevivência em situações
de rotina (muitos designam
este tipo de sistema como o
sistema automático); (2) um
sistema que lhe permita programar novos comportamentos sempre que não tenha
programas pré-programados
para fazer face a situações
ambientais novas (Fuster,
2000).
Ou seja, o organismo necessita de um modelo de duas
camadas para o controlo
comportamental: um sistema
de hábitos ou sistema processual, para interagir com
estímulos rotineiros e um
sistema de pensamento ou
sistema de resolução de problemas que se possa adaptar
a circunstâncias não familiares. Ora, estes dois sistemas
são servidos, respetivamente,
pelos gânglios basais e pelos
córtices frontais e o produto
neuroanatómico daí resultante é conhecido pelo sistema
fronto-estriado. Este sistema
permite ao organismo decidir

o que fazer, programando e
selecionando comportamentos.
Uma outra questão tem que
ver com a necessidade de o organismo saber quando atuar.
Sempre que o organismo está
evolvido numa atividade complexa necessita, com frequência, de mudar de comportamentos. Ora esta mudança de
comportamentos necessita de
programas intencionais que
lhe permitam iniciar e finalizar comportamentos de forma adequada, bem como de
mecanismos de mudança que
permitam uma adequada tradução das entradas sensoriais
em atos motores apropriados
à situação e à altura da sua
execução. Também aqui, as
estruturas subcorticais, particularmente os gânglios da
base, são extremamente importantes para este processo. Ou seja, há evidência da
importância da organização
vertical, córtico-subcortical,
no controlo destes sistemas
de organização do comportamento. Mas toda a história
tem sido no sentido da importância enviesada dada à organização horizontal cortical.
Muitas das inferências acerca
da relação entre o cérebro e

O organismo necessita
de um modelo de
duas camadas
para o controlo
comportamental: um
sistema de hábitos e um
sistema de pensamento
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o comportamento foram feitas a partir da observação de
doentes com lesões corticais
documentadas (alguns destes
eram doentes com demências
corticais) e a partir de técnicas imagiológicas que hoje
são consideradas primitivas.
Isto é, essas inferências foram
feitas a partir de um conhecimento muito incompleto
sobre a estrutura do cérebro.
Estas inferências sustentaram
a maior parte dos postulados
relativos quer às baterias neuropsicológicas, quer aos programas de reabilitação destes
doentes, de tal modo o podemos afirmar que essas baterias são ainda sustentadas
pelo modelo corticocêntrico.
Senão vejamos: os doentes
com lesões corticais são avaliados por testes cognitivos
e os resultados destes testes
são correlacionados com a
localização dessas lesões; os
doentes com lesões subcorticais demonstram alterações
nos movimentos as quais, se
são acompanhadas por défices
cognitivos, é assumido que
estes défices são uma manifestação da falta de conexões
aferentes corticais. Dito de
outro modo, o défice cognitivo observado é interpretado
como sendo o resultado da
desconexão das regiões corticais do resto cérebro.
Contudo, nos últimos 10 anos
o conhecimento da anatomia
funcional do cérebro mudou
radicalmente. Quer as técnicas imagiológicas, tais como
a tomografia axial computorizada, os estudos com PET,
com fMRI e com DTI, quer
as técnicas eletrofisiológicas
tais como os registos elétricos
neuronais ou os potenciais
relacionados com eventos, expandiram em muito o conhecimento acerca das estruturas
neuronais, das suas conexões
e das relações entre a estrutura e a função. Estes avanços,
em conjunto com os avanços
nas ciências computacionais,
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permitiram a modelização de
sistemas neuronais complexos.
Assim, foram identificadas as
ligações neuronais entre as
regiões associativas e paralímbicas do neocórtice com os
gânglios basais, bem como circuitos discretos entre aquelas
áreas do neocórtice e o cerebelo. Estes circuitos múltiplos,
paralelos e segregados entre
o córtice e os gânglios basais
e entre o córtice e o cerebelo
constituem o substrato anatómico não apenas para as funções motoras, mas também
para as funções cognitivas e
emocionais (Middleton e Strick, 2000). Ora, sabendo-se
que o cérebro opera segundo
o princípio da “necessidade
de saber” (Kolb e Whishaw,
1990) e sabendo-se que a função está ligada à estrutura, a
conclusão mais óbvia a retirar
destes dados é que as conexões córtico-subcorticais sustentam um conjunto altamente especializado de funções
comportamentais, incluindo
as que estão relacionadas com
a cognição e a emoção.
Tendo como referente este
enquadramento teórico, não
é possível desenhar um programa de intervenção sobre
o disfuncionamento cortical
sem que essa intervenção seja
também ela feita por ação sobre as regiões subcorticais e
cerebelosas, a partir das funções que elas organizam. Deste modo, a motricidade em
geral e a sua influência sobre
o desempenho cognitivo e as
funções de equilíbrio, são por
definição, as funções que devem ser agidas num programa
desta natureza, obedecendo à
lógica de funcionamento córtico-subcortical-cortical que
atrás explicitamos.
É precisamente neste enquadramento que o papel do fisiatra é essencial neste tipo de
reabilitação: utilizar aqueles
domínios da funcionalidade não apenas para melhor a
função mas, e sobretudo, para

A intervenção em
psicomotricidade,
portanto, deve
ser precedida de
uma observação
psicomotora

assegurar uma estimulação
complementar dos sistemas
cognitivos que são o interface
da integração do sujeito com o
seu mundo.
Vejamos a fundamentação
deste desiderato.

Psicomotricidade
As técnicas de psicomotricidade asseguram uma mediatização corporal e expressiva,
de compensação de condutas
inadequadas e inadaptadas
resultantes das alterações das
interações córtico-subcorticais, incluindo as interações
córtico-límbicas.
Ao contrário das conceções
tradicionais de educação física, de educação corporal ou
de educação motora, neste
contexto a finalidade do movimento não é vista em si própria mas naquilo que a origina;
isto é, na sua motivação, no
componente emocional que a
justifica e na sua intencionalidade que a antecipa e controla. Assim, procura-se mobilizar

o conjunto interativo e sistémico das funções psíquicas superiores, fundamentalmente a
atenção, o processamento e a
planificação (ver, por exemplo,
Fonseca, 2001).
Neste sentido, as técnicas de
psicomotricidade visam privilegiar a qualidade da relação
afetivo-emocional, a disponibilidade tónica, a segurança gravitacional e o controlo
postural, incluídas na noção
gestaltica do corpo e da sua
dimensão existencial, bem
como na sua lateralização e direcionalidade e na sua planificação práxica, enquanto componentes essenciais e globais
da adaptabilidade, da aprendizagem e do seu ato mental
concomitante. Neste sentido,
o seu enfoque é psicossomático, psicoemocional e psicocognitivo, centrado nos processos
e não nos produtos da motricidade (Fonseca, 2001).
Sendo assim e de acordo com
esta conceção da intervenção
em psicomotricidade, o psí-
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quico e o motor não são uma
consequência linear um do outro, são os dois componentes
complementares, solidários e
dialéticos da mesma totalidade sistémica ou gestaltica.
A intervenção em psicomotricidade, portanto, deve ser
precedida de uma observação
psicomotora, na qual o fisiatra
deve apurar dinamicamente
e prospetivamente um perfil
psicomotor intraindividual
ou um inventário das possibilidades e dificuldades psicomotoras nos seguintes fatores: tonicidade, equilibração,
lateralização, noção do corpo
(somatognosia), estruturação
espaço-temporal, práxia global e práxia fina (micromotricidade), que no seu conjunto
de fatores e subfatores constituem o sistema psicomotor
humano.

Equilíbrio e controlo
postural
O movimento normal pode
ser considerado como uma
competência adquirida durante a aprendizagem, numa
tentativa de conseguir um desempenho o mais económico
e eficiente possível numa determinada tarefa, sendo específico para cada indivíduo. O
controlo motor está relacionado com a natureza e causa
do movimento e depende da
interação dos sistemas de
ação e perceção, os quais são
influenciados e influenciam a
cognição a vários níveis. Este
adquirido é fundamental pois
é a partir desta interação bidirecional, sistema cognitivo
<=> sistema motor, que esta
modalidade motora do comportamento vai ser parte integrante do treino de competências cognitivas e funcionais.
Tanto mais que a estimulação
de uma função motora induz
um processo adaptativo, estimula a neuroplasticidade e
depende da reserva cerebral
do doente em causa.
No plano do equilíbrio, o seu
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controlo é uma tarefa sensoriomotora, mediada pelo cerebelo, que requer coordenação
entre informação sensitiva e
aspetos motores do controle
postural, sendo a base de todas as tarefas especializadas
voluntárias. Para além da capacidade de gerar a força que
controla a posição do corpo
no espaço, o controlo postural
eficaz depende de informação
sensorial dos sistemas visual,
somatosensorial e vestibular.
Os inputs visuais dão a referência para a verticalidade e
para os movimentos da cabeça; o sistema somatossensorial fornece informações
relacionadas com a posição
do corpo no espaço, relativamente à superfície de suporte
e a relação dos segmentos do
corpo uns com os outros; e o
sistema vestibular fornece informação sobre a posição e o
movimento da cabeça. Todas
estas ações motoposturais
são mediadas por circuitos de
retroação cobertos pelos modelos que atrás descrevemos

(córtico-subcorticais-corticais
e
córtico-cerebelosos-cerebrais) e que sustentam a necessidade de uma intervenção
motopostural como meio de
estimulação da cognição e da
funcionalidade.
Assim, o objetivo principal
desta intervenção é possibilitar, simultaneamente, o atingimento dos níveis ótimos de
função, no que diz respeito à
eficácia e à eficiência do movimento, bem como de desempenho cognitivo, no que diz
respeito ao suporte básico das
ações da vida diária. Em fases
mais adiantadas do processo
demencial o objetivo destas
intervenções é contribuir para
a estabilização do processo
degenerativo.

ção de pensamentos e ações
de acordo com essas finalidades. Ou seja, o controlo cognitivo.
Este tipo de controlo consiste
em 3 níveis, em que o mais elementar é o nível não cognitivo
da regulação reflexa e o mais
complexo é o nível deliberativo. Entre os dois situa-se o
nível de regulação associati-

Cognição
O domínio da cognição, classicamente o designador dos
quadros demenciais, tem uma
função básica na vida quotidiana: formação, manutenção
e realização de finalidades internas, através da estrutura-
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va dirigida pelos estímulos e
pela ativação dos esquemas
de ação. O conceito-chave que
está na base da noção de controlo cognitivo é o conceito de
interferência do contexto.
O ambiente fornece, frequentemente, informação conflitual ou distrativa, de tal modo
que a informação importante
percebida ou as tendências
para a ação são, por vezes, incongruentes com as finalidades. Sendo assim, uma função
major dos processos de controlo cognitivo é o manejo,
com sucesso, dessa interferência. Para tal, o organismo
possui diferentes níveis de
regulação, a saber:
O nível mais elementar, mais
rápido, mas menos flexível, é
o nível do controlo baseado
nos estímulos, ou controlo
reflexo. Este nível é adequado
para responder aos estímulos certos, mas não para os
estímulos novos (Toates,
2005). Este tipo de controlo
é adequado para a aquisição
de hábitos ou procedimentos
regulares (chamados skills) e
neste programa não será enfatizado.
O nível mais elaborado é o nível deliberativo, que é o nível
cognitivo propriamente dito.
A este nível ocorrem a decisão consciente, a planificação

O domínio da cognição,
classicamente o
designador dos quadros
demenciais, tem uma
função básica na vida
quotidiana: formação,
manutenção e realização
de finalidades internas
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e o controlo da ação. Na verdade, manejar a novidade e
a ambiguidade requer que o
organismo iniba a resposta
ao aqui-e-agora e requer que o
organismo seja capaz de resolver problemas.
Um dado importante deste
modelo tem que ver com as
funções de processamento da
informação do contexto: um
simples mecanismo, operando sob diferentes condições,
pode sustentar 3 funções
cognitivas muitas vezes tratadas como independentes - a
atenção (seleção e suporte da
informação relevante das tarefas para o processamento),
memória de trabalho (manutenção em rede dessa informação) e inibição (supressão da
informação irrelevante para
a tarefa). Sempre que uma tarefa envolva competição com
processos irrelevantes para a
tarefa é usualmente assumido que uma função inibitória
dedicada é a responsável pela
supressão ou rejeição destes
processos irrelevantes. No
entanto, neste modelo, não
existe nenhum mecanismo de
inibição dedicado, cumprindo
as representações contextuais
o mesmo efeito através do suporte de cima para baixo dos
processos relevantes para a tarefa. Deste modo, este sistema
assegura que estes processos
relevantes compitam efetivamente com os processos irrelevantes. Quando uma tarefa

É absolutamente
inglório desenhar
programas de
reabilitação que não
incluam técnicas
de estimulação das
estruturas associadas
aos sistemas de
coordenação motora

envolva um atraso entre uma
pista e uma resposta contingente posterior é, geralmente,
assumido o envolvimento da
memória de trabalho. Mais
uma vez, neste modelo, não
existe nenhum mecanismo
dedicado para esta função.
Pelo contrário, o mecanismo
usado para representar a informação contextual é usado
para manter a informação relevante contra a interferência
e contra os efeitos cumulativos do ruído.
Ou seja, o mesmo mecanismo
está envolvido quer para as
tarefas que impliquem a inibição, quer para as que impliquem a memória de trabalho,
sendo apenas uma questão

das condições comportamentais sob as quais esse mecanismo opera que determina se a
função designada é a inibição
ou é a memória de trabalho.
Este tipo de controlo, em conjunto com o controlo de alta
ordem, fornece autonomia
ao doente a partir da programação dos comportamentos
dirigidos para um fim, criando uma grande vantagem
adaptativa em ambientes ambíguos, novos ou não-familiares. No entanto, também
tem algumas desvantagens,
nomeadamente o facto de ser
relativamente lento, o que
é uma desvantagem para a
adaptação.
Segundo este racional é esta

a tríada que deve orientar
um fisiatra no seu papel de
colaborador num plano de
reabilitação plurimodal: psicomotricidade – movimento/
equilíbrio – cognição. Os restantes elementos da equipa
deverão ocupar-se dos aspetos propriamente psicológico-psiquiátricos e psicoterapêuticos.

Síntese conclusiva
Face a este racional é absolutamente inglório desenhar
programas de reabilitação
que não incluam técnicas de
estimulação das estruturas
associadas aos sistemas de
coordenação motora. Esta
é a mais-valia deste tipo de
programas - incluir e avaliar
a contribuição para o desempenho cognitivo e para o equilíbrio emocional da intervenção sobre os gânglios basais
(técnicas motoras), sobre o
cerebelo (técnicas de equilíbrio) e sobre as ligações cortico-sub-corticais (técnicas de
psicomotricidade).
É este o caminho fundado nos
adquiridos científicos mais
atuais, os quais implicam uma
visão englobante do ser humano através da articulação do
sistema somático com o sistema neurocognitivo-psíquico.
Só assim se poderá conseguir
criar as condições para uma
real reintegração de pessoas
incapacitadas no seu mundo
próprio.
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Importância da enfermagem
na área da dermatologia

A
A dermatologia é uma especialidade abrangente que se
dedica ao estudo e tratamento
das doenças da pele; envolve
todos os grupos etários com
patologia muito diversificada.
Tem especificidades próprias
e múltiplas áreas de intervenção em que a enfermagem
tem/pode ter um papel muito
importante.
A nível hospitalar, a atividade
dermatológica reparte-se por
3 grandes áreas, nas quais o
papel da enfermagem é muito
relevante:

Consulta externa
Assistência e apoio ao médico na realização de alguns
atos de diagnóstico ou terapêutica, por exemplo biópsias cutâneas, pequenos atos
de intervenção terapêutica e
apoio especializado a áreas/
valências especiais, tais como:
fototerapia, alergologia cutânea, terapêutica fotodinâmica
laser e outras.
O enfermeiro deve ter conhecimento aprofundado dos dispositivos médicos utilizados

nestas áreas de intervenção
de diagnóstico e terapêutica,
deve conhecer as suas indicações e possíveis efeitos adversos.

Cirurgia de ambulatório
e pequena cirurgia
A dermatologia é uma especialidade médico-cirúrgica, e
esta vertente cirúrgica tem
vindo a adquirir relevância
cada vez maior.
Aqui, o papel da enfermagem
é semelhante ao desempenhado no bloco operatório de
outras áreas cirúrgicas, quer
como enfermeiro circulante,
quer como enfermeiro instrumentista em muitos casos.
É também sua função apoiar a
informação prestada ao doente e / ou familiares quanto aos
cuidados pré e pós-operatórios e a realização de pensos
pós-operatórios.
Tem ainda um papel importante em sistemas de segurança do doente como a “cirurgia
segura”.
Internamento
Embora a dermatologia seja
uma especialidade com cariz
essencialmente ambulatório,
existem, no entanto, situações clínicas que carecem de
internamento, e aqui é muito
importante a existência de
equipas de enfermagem com
conhecimento e formação
específica sobre os cuidados
a administrar a este tipo de
doentes.
O desenvolvimento da especialidade e o aparecimento
de novas armas terapêuticas

utilizadas para o tratamento
de dermatoses crónicas obriga ao conhecimento e manejo
de novos fármacos, tendo o
enfermeiro a função de apoio
nas administrações iniciais
destes medicamentos, por
vezes também administrados
em “hospital de dia”, onde
a atuação da enfermagem é
também primordial e exige
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conhecimento das patologias
em causa.
No que respeita à formação,
esta deve ser feita a vários
níveis: inicialmente na pré-graduação e depois em serviço, quer no acompanhamento
diário do mesmo, quer através
de ações de formação.
A participação em cursos e
congressos deve ser apoiada.
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A Sociedade Portuguesa de
Dermatologia e a Associação
Portuguesa do Cancro Cutâneo promovem anualmente
ações deste tipo, nomeadamente na área da prevenção
do cancro cutâneo.
Para além de atuação em meio
hospitalar, a enfermagem tem
também um papel importante nos cuidados primários de

saúde – aqui existe uma área
em que a intervenção do enfermeiro tem vindo a ganhar
relevo cada vez maior, que
é o tratamento e prevenção
da designada úlcera de perna, atualmente integrada no
grande grupo das feridas.
Este tipo de patologia, embora também acompanhada em
ambiente hospitalar, tem pela
sua cronicidade e especificidade necessidade de acompanhamento prolongado, com a
realização de pensos muitas
vezes diários e que necessitam
um conhecimento aprofundado e atualizado por parte do
enfermeiro, não só das diversas nuances desta patologia
como dos meios existentes
para o seu tratamento. Muitas vezes nesta área, a maior
proximidade com o doente é
fator essencial para a adesão
do doente à terapêutica proposta e à adoção de medidas
de prevenção.
O envelhecimento da população obriga também a ações de
promoção de cuidados e a participação em rastreios, visando a
manutenção da integridade da
pele junto de grupos etários elevados e em doentes com patologia crónica como a Diabetes.
Finalmente, não nos podemos
esquecer do papel da enfermagem na implementação de
sistemas de qualidade, por
exemplo na elaboração de inquéritos de satisfação a doentes, na implementação de
registos ou na elaboração de
manuais de boas práticas e de
panfletos informativos sobre
patologia variada.

Isabel Viana
Vice-Presidente da Sociedade
Portuguesa de Dermatologia e
Venereologia

O envelhecimento da
população obriga também
a ações de promoção de
cuidados e a participação
em rastreios, visando a
manutenção da integridade
da pele junto de grupos
etários elevados e em
doentes com patologia
crónica como a Diabetes
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E
Desafios, aprendizagem
e acompanhamento
A aprendizagem dos enfermeiros
especialistas em enfermagem de Saúde
Materna e Obstetrícia é fulcral, tem que ser
contínua. Estes profissionais devem ter, além
da técnica e da identificação das anomalias
que podem ocorrer, uma noção muito
concreta dos limites onde poderão chegar
sem o auxílio dos médicos especialistas.
Quem o adiante é Luís Graça, presidente
da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e
Medicina Materno-Fetal

A gravidez, de risco
ou não, é sempre um
momento que suscita
receios por parte da
mulher, requerendo um
acompanhamento mais
próximo. Que papel podem
ter os enfermeiros neste
quadro?
No acompanhamento da
gravidez, os enfermeiros
ESMO têm um papel crucial.
De facto, a proximidade que,
em geral, estabelecem com
as grávidas permite-lhes

40

aconselhá-las sobre todos
os aspetos da gravidez,
desde o regime alimentar e
o exercício físico adequados
e a compreensão dos sinais e
sintomas que podem ocorrer,
até (talvez principalmente) à
desmistificação das grandes
quantidades de informação
errónea que as gestantes
recebem pelos meios de
comunicação social, da
internet e do “boca-a-boca”.
Neste campo, é claro, que
os enfermeiros têm de estar
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muito bem preparados e
informados e atuarem com
sensatez, pois não podem ser
eles o veículo de informação
incorreta.
Como descreveria
o contributo destes
profissionais na
Obstetrícia e Medicina
Materno-Fetal?
Por consequência, o
contributo que os ESMO
podem dar é insubstituível,
nomeadamente no controlo
da rotina de determinadas
situações patológicas (HTA,
diabetes, etc.). Há sempre
que ter presente que, no
que se refere à assistência
à grávida (seja a gravidez
normal, seja patológica),
os médicos e enfermeiros
constituem a “equipa
perinatal”, pelo que cada
um deve exercer as suas
atribuições específicas tendo
em conta que as suas ideias e
opções individuais se inserem
no trabalho global dessa
equipa, que deve ser coesa e
em diálogo permanente.
Em casos de internamento,
por exemplo, os
enfermeiros são uma
presença constante na
monitorização e avaliação
dos casos clínicos. Quais
os grandes desafios que se
colocam aos profissionais?
No internamento, o ESMO
tem 2 missões principais:
a) Cumprir o plano de
cuidados que todos os dias
deverá ser estabelecido
na reunião matinal entre
médicos e enfermeiros (é
isso que se passa no HSM),
b) Estar alerta a todas as
manifestações de patologia
que poderão ocorrer durante
os seus turnos para que
possam alertar a equipa
médica de serviço. Claro
que isto pressupõe que os
ESMO estejam científica
e profissionalmente bem
preparados

Considera que existe
formação adequada para
o desempenho destas
funções?
Considero que a preparação
dos ESMO tem de ser
contínua. Não é possível que
a preparação dada nas escolas
de enfermagem seja, por si só,
suficiente para os qualificar
para todos os vetores da
patologia materno-fetal
com que virão a lidar. Esta
diferenciação “em funções”
dependerá muito da qualidade

pode acontecer, é uma das
áreas em que se aplica o que
disse anteriormente sobre a
formação: a aprendizagem
tem de ser contínua, não só
da técnica e da identificação
das anomalias que podem
ocorrer, mas também de
terem uma noção muito
concreta dos limites onde
poderão chegar sem o auxílio
dos médicos especialistas.
Também é fundamental
terem conhecimentos
bem sedimentados sobre

O contributo que
os ESMO podem
dar é insubstituível,
nomeadamente no
controlo da rotina de
determinadas situações
patológicas

dos serviços em que vierem a
ser colocados e também da sua
capacidade para perceberem
que o curso ESMO não é mais
do que o prólogo de tudo o
que terão de aprender antes
de poderem ter os pés bem
assentes no chão.
O parto é outro momento
em que os enfermeiros
são fundamentais. Em seu
entender, o que se poderia
fazer para valorizar mais
o papel do enfermeiro
nestas situações?
O parto, sendo um momento
em que tudo de bom e de mau

a monitorização fetal
intraparto.
O quadro é diferente entre
o privado e o público? Em
que sentido?
Claro que é. Basta dizer
que a taxa de cesarianas
nos hospitais privados é de
66%, o que é um número
inaceitável (no HSM em 2015
a taxa foi de 24,6%). Para que
serve a preparação dos ESMO
nesses hospitais?
O acompanhamento e
indicações dadas à mulher
ao longo do trabalho de
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parto e após o nascimento
do bebé acabam por
ser fundamentais para
evitar sofrimento, para
uma maior tranquilidade
familiar, até para o
sucesso da amamentação.
Os enfermeiros estão
sensibilizados para estas
temáticas? O que se pode
fazer melhorar esta
intervenção?
Os ESMO com quem tenho
trabalhado estão bem
preparados nessas áreas.
Verifica-se que os
procedimentos adotados
nos primeiros dias de vida
do bebé acabam por ser
diferentes entre hospitais.
Quais, em seu entender,
devem ser as principais
guidelines a serem
seguidas?
Cada serviço hospitalar tem
as suas próprias rotinas.
Nos hospitais do SNS as
normas de atuação são muito
semelhantes.
Um bom enfermeiro de
Obstetrícia e Medicina
Materno-Fetal deve…
Um bom enfermeiro de
Obstetrícia e Medicina
Materno-Fetal deve ser um
profissional bem preparado,
com vontade de continuar a
aprender ao longo da vida,
com um espírito aberto à
inovação e a outras opiniões,
e que tenha a perfeita
noção de que só poderá
exercer a sua profissão com
qualidade desde que aceite
de boa mente integrarse no espírito da “equipa
perinatal”, constituída por
médicos e enfermeiros, para
além de outros profissionais
(geneticistas, anestesistas,
neonatologistas, etc.). Um
enfermeiro (e um médico)
“autista”, convencido que
sabe tudo e que tem sempre
razão, é um peso morto
num serviço de Obstetrícia e
Medicina Materno-Fetal.
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O papel do enfermeiro nos
primeiros dias de vida da
criança
Cristina Matos
Médica Neonatologista
Maternidade Dr Alfredo
da Costa- CHLC
Membro da Sociedade Portuguesa
de Neonatologia

O
O nascimento representa uma
oportunidade única para a
educação e o desenvolvimento
de ações de prevenção e melhoria contínua de boas práticas em saúde.
Cada vez mais se exige aos
profissionais de saúde, nomeadamente aos enfermeiros,
uma atitude pró-ativa e contínua de ensino, que se inicia
nas consultas pré natais e da
gravidez nos cuidados primários de saúde, se mantém no
Hospital/Maternidade e tem
continuidade na Consulta no
Centro de Saúde.
A maternidade adiada para
idades mais tardias, a existência de famílias nucleares, faz
com que as grávidas e puérperas estejam cada vez menos
preparadas para o exercício da
maternidade.
A humanização do parto, a colocação do recém-nascido em
contacto pele a pele logo após
o nascimento, o início da amamentação na primeira hora de
vida, a promoção e favorecimento da vinculação da tríade

Mãe/Pai/Recém-nascido são
fundamentais nesta etapa de
vida da mulher e do recém-nascido.
No curto período de internamento da díade Mãe/Filho no
Puerpério, em que se preconiza o alojamento conjunto, o
enfermeiro tem oportunidade de informar sobre as vantagens e importância do leite
materno, monitorizar, apoiar
e incentivar a amamentação,
contribuindo para o sucesso
do aleitamento materno exclusivo.
Mas pede-se mais ao enfermeiro que avalie e preste cuidados à puérpera e ao recém-nascido, que faça ensinos
sobre higiene, cuidados com o
coto umbilical, posição de deitar, massagem, choro, sono,
vacinação, transporte em segurança, sinais de alarme de
doença, problemas comuns
do recém-nascido e enfatizar
a necessidade da vigilância regular de saúde infantil.
Mas pede-se ainda mais que
avalie a interação mãe-bebé,
que identifique e encaminhe
situações de risco psico-emocional e social.
A comunicação, a empatia, a
disponibilidade, o saber ouvir
e responder às dúvidas e às
preocupações, são fundamentais no estabelecimento da interação e capacitação dos pais,
tornando-os mais seguros e
autónomos, melhorando os
cuidados prestados, a autoes-

tima, a confiança e as competências parentais.
Actualmente, tal como é preconizado, é cada vez menor
o tempo de internamento no
pós-parto, daí a importância
da definição clara dos temas
e conteúdos dos ensinos a realizar, uniformizar práticas e registos com o objetivo de uma boa
preparação dos pais para a alta.
É reconhecido por todos a
ótima preparação académica e prática, a excelência nos
cuidados prestados pelos Enfermeiros Portugueses que
são facilmente admitidos no
mercado de trabalho internacional.
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Porém, para se conseguir
manter e melhorar as boas
práticas em saúde, é emergente e fundamental dar melhores condições de trabalho aos
enfermeiros, nomeadamente
aumentando o seu número
por equipa, melhorar os ensinos e os registos, dar mais
tempo e qualidade à informação e à comunicação.
Só assim, como profissionais
de saúde, ficaremos com a
sensação do dever cumprido,
de um bom trabalho em equipa, ter pais com melhor capacitação e que possam viver a
maternidade de forma segura
e plena.

A comunicação, a
empatia, a disponibilidade,
o saber ouvir e
responder às dúvidas
e às preocupações,
são fundamentais no
estabelecimento da
interação e capacitação
dos pais
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OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Oportunidades

de trabalho para

enfermeiros
na Suécia
Contamos com mais de 10 anos de experiência ajudando os profissionais
de saúde a iniciarem a sua vida laboral e pessoal no estrangeiro. Os nossos
consultores apoiam-no a si e à sua família na nova etapa na Escandinávia.

Saiba mais sobre as nossas ofertas aqui
43

www.medicarrera.com
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MEDICARRERA

A falta de enfermeiros é uma
questão transversal a quase
todos os países da Europa
A falta de
enfermeiros é uma
questão transversal
a quase todos os
países europeus.
Cátia Matos,
consultora de
recrutamento da
Medicarrera, valoriza
a mobilidade destes
profissionais,
considerando que
é uma mais-valia
em termos do seu
enriquecimento
pessoal e profissional

E
A MediCarrera dedica-se ao recrutamento de
profissionais da área da
Saúde para vários países da
Europa. Que retrato fazem
dos sistemas nacionais
de saúde nos países onde
operam?
A MediCarrera é um parceiro
oficial do sistema público de
saúde na Suécia, Noruega e
Dinamarca: somos responsáveis
pela seleção, organização do
curso de idioma e deslocalização
dos profissionais de saúde para
estes países. O sistema nacional
de saúde na Escandinávia é na
sua maioria financiado pelo

governo, através dos impostos
cobrados pelos municípios de
cada região, e providencia aos
seus cidadãos um serviço de
acesso relativamente gratuito.
No caso específico da Suécia,
o acesso à saúde é gratuito até
aos 18 anos de idade e no caso
da Ginecologia até aos 23 anos.
A partir daí cada cidadão paga
uma quantia significativa por
consulta (na ordem dos 15 €)
e recebe um “cartão” que se
completa quando o paciente
realiza cerca de 10 visitas ao
médico especialista. Uma vez
preenchido o referido “cartão”,
as consultas passam a ser

completamente gratuitas.
Especialidades como a
medicina dentária estão
inseridas no sistema público de
saúde mas têm que ser pagas na
sua totalidade pelos cidadãos.
O estado comparticipa com
cerca de 97% o custo dos
medicamentos.
Os hospitais caracterizamse por ter uma estrutura
organizacional pouco
hierarquizada onde os
enfermeiros têm um elevado
estatuto profissional. Estes
profissionais representam
um sector autónomo
de atividade e têm a sua
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própria organização. Estão
perfeitamente preparados para
realizar tarefas complexas e
participam constantemente
em ações de formação e cursos
especializados inseridos na
sua área. Os enfermeiros têm
as suas próprias associações
que contribuem ativamente
para o desenvolvimento da
enfermagem enquanto ciência
e para a gestão das carreiras
profissionais. Na Suécia é
muito comum que enfermeiros
experientes sejam os
responsáveis por determinados
departamentos e participem na
direção e gestão dos hospitais.
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Quais são os valores
que guiam a ação da
MediCarrera?
Os valores que orientam a
nossa prática diária com os
clientes e com os candidatos
são o constante foco nos
pormenores, tentamos ser uma
empresa de recrutamento com
a qual seja fácil de colaborar,
somos bastante orientados
para a qualidade e ética
no serviço que prestamos
e sobretudo trabalhamos
diariamente para que a
adaptação dos candidatos e da
sua família à nova realidade
seja o mais suave e efetiva
possível.
E quais os seus principais
parceiros?
A ação da MediCarrera iniciouse na Suécia, em 2003, e é
neste país que contamos com
o maior número de parceiros.
Destacamos os sistemas de
saúde das regiões de Gävleborg,
Jönköping e Östergötland.
Em 2015, estabelecemos uma
parceria com a região de Västra
Götaland (área de Gotemburgo)
e neste momento este é o nosso
maior parceiro em termos de
área geográfica e em termos de
necessidades de recrutamento.
Na Noruega temos os hospitais
de Nordlandssykehuset,
Helglandssykehust e Sykehuset
como os maiores parceiros e
na Dinamarca nas regiões de
Syddanmark e Nordjylland
localizam-se a maioria dos
hospitais com os quais
colaboramos.
Quais os países com maior
défice de enfermeiros?
O país escandinavo com
maior défice de enfermeiros
é a Suécia. O que se passa
na Suécia, na realidade,
acaba por ser semelhante
ao que se passa no resto dos
países europeus. Isto é, com
o aumento da esperança de
vida da população, os avanços
na tecnologia médica que
transformam muitas doenças

consideradas terminais em
doenças crónicas e com todas
as restruturações nos sistemas
de saúde começou a surgir
cada vez mais a necessidade
de enfermeiros especialistas,
esta necessidade aumentou
desproporcionalmente ao
número de enfermeiros
especialistas que se formam
anualmente na Suécia.
Há falta de enfermeiros
na Europa? Se sim, como
se pode reverter essa
tendência?
Sim, a falta de enfermeiros
é uma questão transversal
a quase todos os países da
Europa. Desde a Portugal
à Eslovénia, passando pela
Roménia e Bulgária. No estudo
que fizemos concluímos que,
em todos os países quase sem
exceção, o mercado laboral
para estes profissionais se
caracteriza por baixos salários,
horas extra que não são
pagas, contratos de trabalho
temporários que não conferem
estabilidade profissional/
pessoal e, em alguns países,
pouco reconhecimento social
da função.
Pela investigação que tivemos
oportunidade de realizar
constatamos que esta
situação se poderia reverter
com políticas concretas que
melhorassem as condições de
trabalho dos enfermeiros. E
quando falamos em políticas
concretas falamos em salários
mais elevados de acordo com a
experiência e conhecimentos
na função, distribuição da
carga de trabalho por um
maior número de profissionais,
pagamentos das horas extra e
reconhecimento e autonomia
nas suas competências
profissionais.
A mobilidade destes
profissionais pode
constituir-se como uma
mais-valia nas suas
carreiras? De que forma?
Sem dúvida. Desde logo

pelo reconhecimento e
autonomia que se dá aos
enfermeiros em países como
a Suécia. Acreditamos que um
profissional que é valorizado e
tem autonomia na sua função
ganha bastante em termos de
enriquecimento profissional
e pessoal. A aposta que este
país faz na formação extra
laboral torna os enfermeiros
mais aptos para o desempenho
das suas funções. Quando, e
se, regressam ao seu país de
origem podem aportar novos
e diferentes métodos práticos
que devem ser aproveitados
para benefício quer para
os doentes quer para a
administração hospitalar.
De que forma se
desenvolve o processo
de recrutamento da
MediCarrera? E, em
média, quanto tempo
decorre desde o primeiro
contacto até à chegada do
profissional ao novo país?
O processo de recrutamento
é um processo completo
e que tem uma duração
considerável no tempo.
Começa com a triagem
curricular, passa por uma
entrevista com a equipa de
recrutamento, normalmente
via Skype, aplicação de
um teste psicológico e
envio do perfil para o
hospital escandinavo. Se o
hospital tem interesse no
perfil do candidato, este é
convidado a realizar uma
visita de estudo de três
dias à região, para ter uma
entrevista com os recursos
humanos e também com o
diretor do departamento,
para conhecer a cidade
e, no caso de ter filhos,
conhecer opções de escolas
e/ou creches. Finalizada
esta etapa, e se ambas as
partes querem trabalhar
juntas, o hospital envia uma
garantia de emprego para
o candidato e este começa
o seu curso de idioma
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nas nossas instalações. A
MediCarrera é uma empresa
de recrutamento e também
uma empresa que tem a sua
escola de idiomas própria
com professores e educadores
de infância nativos. Temos
um conceito familiar que
abrange, aquando da
formação e da mudança para
o futuro país escandinavo,
toda a família do candidato.
Formamos os nossos
candidatos, no caso da Suécia,
até ao nível C1 de Sueco e
formamos os companheiros
até ao nível B1. As crianças
com idade inferior a 12 anos
são divididas em grupos
etários e ficam numa creche
(nas mesmas instalações
que os pais) gerida por
educadores nativos e
aquelas crianças com idade
superior a 12 anos têm as
aulas de idioma juntamente
com os companheiros dos
candidatos.
Terminada a etapa de
formação de idioma ao nível
B2 (para os candidatos),
estes estão aptos a mudar-se
para a Suécia e começam a
trabalhar em regime de part-time nos hospitais, como
auxiliares de enfermagem. Na
outra metade do seu tempo
terão que continuar com as
aulas de sueco, até chegarem
ao nível C1. Só assim, e
considerando as recentes
mudanças legislativas na
Suécia, estarão prontos
para receberem a sua cédula
profissional e trabalharem
como enfermeiros.
A MediCarrera suporta o
candidato e a sua família
durante todas as etapas deste
processo que, sensivelmente,
tem a duração de cerca de 1 ano.
Planeiam estar presentes
em outros países? Quais?
Sim, planeamos no médio
prazo estabelecer parceiras
com hospitais públicos de
países como a Holanda,
Bélgica e Alemanha.
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O essencial sobre Síndrome
de Apneia do Sono e do seu
tratamento com dispositivos
de pressão positiva

O
O Enfermeiro recebe com
frequência crescente doentes
portadores de dispositivos
de pressão positiva contínua
(CPAP) ou binível (BiPAP).
Ocorre em todas as enfermarias. São doentes estáveis do
ponto de vista respiratório,
com indicação de cumprir o
tratamento domiciliário todas as noites que, salvo raras
exceções, deve ser mantido no
hospital.
A situação decorre do número
crescente de doentes diagnosticados e tratado com Síndrome de Apneia do Sono (SAS).
Na verdade, a prevalência do
SAS atinge 5% da população
geral e 15% da população
adulta e idosa. Aumenta, pois,
com a idade, e é maior no sexo
masculino. Após os cinquenta anos, um em cada cinco
homens e uma em cada nove
mulheres tem a doença.
Os doentes com SAS têm
maior risco global de morte,
particularmente quando são
homens com menos de 50
anos. Ou seja, os jovens morrem mais que os idosos.
A suspeita clínica do SAS assenta, geralmente, na pre-

sença de três manifestações
cardinais: roncopatia, descrição de apneias e sonolência
diurna excessiva. A sonolência no SAS é um dos principais
responsáveis pelos acidentes
de viação e particularmente
pelos que são mortais.
São também frequentes a
deterioração intelectual, as
perturbações da memória, as
alterações da personalidade,
as cefaleias matinais, e a disfunção sexual. A depressão é
comum. A incapacidade fomenta a desintegração social e
familiar. A qualidade de vida é
substancialmente afetada.
Cerca de 60-80% dos doentes
com SAS tem hipertensão arterial. A evidência unindo estas duas entidades é tão forte
que o SAS foi assumido como
a primeira causa identificável
e tratável de HTA. Os doentes
têm maior risco de desenvolver arritmias, doença coronária e insuficiência cardíaca. A
Diabetes Mellitus é mais frequente.
O diagnóstico é confirmado por estudo poligráfico do
sono, em laboratório, vigiado por técnico credenciado; o
exame mostra a ocorrência cíclica de eventos obstrutivos a
nível da faringe, acompanhados de esforço toraco-abdominal e respetiva repercussão, ao
nível da SaO2 e da estrutura
do sono.
É assumido como possível a
inferência diagnóstica em estudos simplificados com mo-
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nitorização cardio-respiratória, em ambiente domiciliário.
O SAS é uma doença tratável,
em primeira linha, por ventilação por pressão positiva.
Esta está indicada nas formas
moderadas e graves da doença e nas formas ligeiras que se
acompanham de risco cardiovascular ou sonolência diurna
significativa.
Distinguem-se três tipos de
dispositivos: os de pressão
fixa contínua (CPAP), os de
pressão variável (AutoCPAP)
e os BiPAP.
No CPAP, a pressão eficaz é
calculada mediante a realização de um estudo poligráfico
do sono, sendo aquela que
corrige as alterações cardior-
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respiratórias e neurofisiológicas do SAS.
Os AutoCPAP dispõem de
sensores e software incorporados capazes de identificar
e corrigir, de forma fiável, as
perturbações respiratórias do
sono.
No BiPAP são reguláveis a
pressão inspiratória e a expiratória. Está indicado nos casos refratários à pressão contínua.
O BiPAP pode funcionar como
verdadeiro e como tal é usado
nas patologias que se acompanham de insuficiência respiratória como o Síndrome de
Obesidade Hipoventilação, a
DPOC, a cifoescoliose ou as
doenças neuromusculares.
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