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PROFISSÃO

A ALIMENTAÇÃO DO DIABÉTICO…
E O VERÃO

Especialistas em
Enfermagem em Pessoa
em Situação Crítica
querem Colégio próprio

ENTREVISTA

Fundada em 1978, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI) é uma das duas únicas
associações de especialidade portuguesas que acolhem, no seu seio, médicos e enfermeiros…
E um bom exemplo do quanto a convergência de esforços entre os dois grupos profissionais
contribuem para a melhoria dos cuidados prestados aos cidadãos. Em entrevista ao nosso
jornal, António José Lopes de Almeida, chefe de equipa de enfermagem no Hospital São José
e vice-presidente da SPCI revelou alguns dos projetos inscritos no programa de atividades da
associação. E também do desejo dos especialistas em Enfermagem em Pessoa em Situação
Crítica (EEPSC) de se libertarem do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
através da criação do seu próprio Colégio. Algo que ainda não aconteceu, acredita, por meras
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contingências processuais.
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Jornal Enfermeiro | É vice-presidente daquela que será
porventura a única sociedade
científica portuguesa que acolhe
médicos e enfermeiros como pares
numa mesma área de intervenção
clínica. Como se explica esta
invulgar associação?
António José Lopes de Almeida | Foi
assim que a Sociedade Portuguesa
de Cuidados Intensivos (SPCI)
foi pensada. É uma associação
cientifica desde 13 de fevereiro de
1978, que se encontra consagrada
nos seus estatutos, e que desde
a primeira hora, que instituiu
a existência de duas secções: a
Médica também designada “Secção
A” e a de Enfermagem, referenciada
como “Secção B”. E que prevê a
possibilidade de serem criadas
outras, se se revelar importante a
inclusão de profissionais de outras
áreas que intervenham
nos cuidados à pessoa
em situação crítica.
Tanto quanto sei, a SPCI, a par
com a Sociedade Portuguesa de
Cuidados Paliativos, são as duas
únicas sociedades nacionais que
integram os dois
grupos profissionais.

JE | É vice-presidente…
AJLA | É verdade. E essa é outra das
características “únicas” da SPCI.
JE | Ainda que reconhecida como
especialidade pela Ordem dos
Enfermeiros, a Enfermagem
em Pessoa em Situação Crítica
está integrada no Colégio da
Especialidade de Enfermagem
Médico Cirúrgica… Não deveria
ser “autonomizada”?
AJLA | É o que defendemos. O
regulamento das competências
específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem
em Pessoa em Situação Crítica
(EEPSC) foi aprovada em 2011.
É uma especialidade para a
qual existe formação específica,
designadamente o Mestrado
em EPSC e que só não foi ainda
“autonomizada”, creio, por razões
processuais. Daí o permanecer
agregada à MCEEMC.
JE | Como se reflete o ensino
da EPEC nos curricula
universitários?
AJLA | Ao longo de todo o curso
de Enfermagem é ministrada
formação nas mais variadas

vertentes dos cuidados à pessoa em
situação crítica. Suporte avançado
de vida, trauma e muitas outras,
particularmente no quarto ano,
que integra unidades curriculares
específicas na área dos cuidados
intensivos. O mestrado em CPSC
encontra-se estruturado de acordo
com as especificações definidas
pela Ordem dos Enfermeiros. A
unidade curricular de cuidados
intensivos inclui diferentes áreas
formativas, como a hemodinâmica,
a ventilação, a sépsis, o transporte
do doente crítico, os cuidados de
enfermagem ao doente crítico e
família entre outras, essenciais
ao exercício de enfermagem em
serviços de urgência e unidades de
cuidados intensivos.
JE | A dupla Médico Intensivista/
/Enfermeiro PSC é essencial ou as
suas funções podem ser supridas
por outros especialistas?
AJLA | É absolutamente essencial!
E reflete-se nos resultados. Um
serviço com mais especialistas
possui um Know-how que se pode
refletir positivamente na qualidade
dos cuidados de enfermagem.
É fundamental a presença de

António José
Lopes de Almeida
Vice-presidente SPCI
enfermeiros com a especialidade nas
equipas, no sentido de responder
aos objetivos preconizados na sua
carteira de serviços contribuindo
com elevado grau de especialização
de cuidados. Por conseguinte,
face a esta realidade, o Colégio
da Especialidade de Enfermagem
Médico-cirúrgica (2011) emanou
padrões de qualidade dos cuidados
especializados em enfermagem
na pessoa em situação crítica.
Assim, segundo esta entidade, os

Como em
qualquer situação
relacional, os
conflitos podem
surgir, mas
não porque
são médicos e
enfermeiros,
mas porque são
pessoas
todas as unidades de cuidados
intensivos polivalentes do pais.
Naturalmente que esta validação
terá que ser aprovada, em última
instância, pela Ordem
dos Enfermeiros.

o Enfermeiro Bruno de Sousa,
realizou um trabalho de tradução,
adaptação e validação para o
português da Escala de Sunderland
e da Escala Revista de Cubbin
e Jackson – no âmbito de uma
tese de mestrado em Gestão de
Unidades de Saúde concluída na
Universidade da Beira Interior –,
que validou para um universo de
aproximadamente 100 doentes
e que pretendemos validar para
população portuguesa dai envolver
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JE | Que projetos tem a “Secção B”
da SPCI programados para o atual
mandato, que se irá prolongar até
finais de 2017?
AJLA | Há um projeto que estamos
agora a iniciar e que para nós

é considerado prioritário, que
é o de avaliação do risco de
desenvolvimento de úlcera por
pressão. E prioritário porque
sabemos que a Escala de Braden,
que é hoje universalmente
utilizada, é deficiente na avaliação
do risco num doente em situação
crítica, já que não abrange alguns
parâmetros essenciais específicos
deste tipo de doentes. Refiro-me, entre outros, às drogas
vasopressoras. Um nosso colega,
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cuidados de enfermagem à pessoa
em situação crítica são cuidados
altamente qualificados, em que a sua
sobrevivência está dependente de
meios avançados de monitorização
e terapêutica.

JE | Para quem observa “de
fora”, surge evidente uma maior
proximidade relacional entre
médicos e enfermeiros que
trabalham nos cuidados intensivos
e também no tratamento da dor
do que a percecionada em outras
áreas. Como explica esta maior
sintonia?
AJLA | A relação entre médicos e
enfermeiros é muito relevante.
O “conflito” entre profissionais
de Medicina e de Enfermagem
existiu historicamente, originado
a partir da associação de diversos
fatores. Neste momento tenho
em querer que como em qualquer
situação relacional, os conflitos
puderam surgir, mas não porque
são médicos e enfermeiros, mas
porque são pessoas.
Nos cuidados intensivos essa
proximidade é inerente à
particularidade do próprio
serviço onde a equipa médico/
/enfermeiro trabalha 24 sobre 24
horas para atingir um objetivo
que é o cuidado a pessoas em
situação crítica, relativamente às
quais tem de existir consonância
entre os profissionais quanto à
evidência científica que determina
as múltiplas intervenções. No
fundo, um ambiente que propicie a
partilha informada de decisões face
a uma situação concreta.
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Fibrilação auricular

Monitorização da terapêutica
anticoagulante oral nos CSP
PROFISSÃO

Filomena Rebelo Vidal
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fibrilação auricular
(FA) é possivelmente
a arritmia mais
frequente e de
maior impacto
socioeconómico.
No mundo, estima-se a sua
prevalência entre 1,5 a 2%. Na
Europa, nos próximos anos, as
mudanças demográficas tornam
previsível o aumento do seu
impacto nos sistemas de saúde, nas
famílias e na sociedade, pelo que
torna urgente intensificar esforços
para lidar com esta patologia
de forma eficaz. Em Portugal, a
sua prevalência aumentou entre
2003 e 2010 de 0,5 para 2,5% na
população com mais de 40 anos
(cinco vezes em sete anos; estudo

FAMA), enquanto a prevalência
padronizada por grupo etário
estimou a sua duplicação por cada
década de vida a partir dos 50 anos
de idade. Nos indivíduos com mais
de 85 anos afeta uma em cada cinco
pessoas e nestes doentes o risco de
AVC aumenta cinco vezes. É mais
frequente nos homens, duplica
o risco de morte dos doentes
e aumenta o risco de eventos
tromboembóIicos, de insuficiência
cardíaca, de hospitalizações e
de degradação da qualidade de
vida. É minha opinião que uma
doença com este impacto deverá
ser abordada segundo o Modelo
Expandido de Cuidados ao Doente
Crónico, adaptado por Victoria
Barr e colegas a partir do modelo
criado por Glasgow R. e colegas
em 2001. O médico de Medicina
Geral e Familiar (MGF), pela sua
relação de proximidade com os
utentes, tem uma posição crucial
neste modelo de intervenção.
Compete-lhe a deteção precoce,
numa fase em que o doente está
assintomático, previamente à
ocorrência de um evento major
cardiovascular, pela sua suspeição
através da prática sistemática da
avaliação das características do
pulso radial, independentemente
do motivo de consulta, sobretudo
nos adultos do sexo masculino
acima de 50 anos. Após o
diagnóstico eletrocardiográfico de
FA, o médico de MGF encontra-se numa posição privilegiada
para propor uma estratificação
e terapêutica adequada aos
utentes: características como
longevidade da FA, resposta
ventricular média da arritmia e
sua repercussão hemodinâmica
(ICC), fatores de risco (diabetes,
HTA), comorbilidades (AIT/AVC/
tromboembolismo, doença vascular
periférica), deteção de coexistência
de cardiopatia estrutural e

Cabe
frequentemente
à equipa de CSP
assegurar o
seguimento desta
patologia e suas
comorbilidades
aplicação de calculadores de risco
como o CHA2DS2-VASc Score for
Atrial Fibrillation Stroke Risk,
contribuem para uma abordagem
personalizada, (a curto, médio
e longo prazo) e uma triagem
adequada de referenciação para
cuidados de saúde secundários.
É neste algoritmo que se torna
fundamental a articulação em
tempo útil com os serviços de
saúde hospitalares, no estudo
e tratamento dos utentes, não
apenas na FA de início recente
candidata a terapêutica de
cardioversão elétrica como na de
mais longa duração candidata a
técnicas de ablação, porquanto a
morosidade do tratamento está
associada a mais baixas taxas de
sucesso. Cabe frequentemente
ao médico de MGF assegurar o
seguimento desta patologia e suas
comorbilidades, apoiando o doente
e família, no decurso do processo
de adaptação a uma situação
de doença crónica. Questões
relevantes devem ser pesquisadas
tais como a adesão terapêutica,
barreiras à monitorização
frequente dos dicumarínicos,
interações medicamentosas,
valores de INR lábeis vs. falência
da terapêutica, nível económico
que permita a aquisição de DOAC
e função renal adequada aos novos
fármacos. Igualmente importante

é o consentimento informado,
informal, registado em processo
clínico nas situações de prescrição
de fármacos cujos níveis séricos
não podem ser quantificados e
para os quais não estão disponíveis
antagonistas. Desde 2013 que a
monitorização da terapêutica
anticoagulante oral por agentes
dicumarínicos foi transferida
para as equipas dos cuidados
de saúde primários. Numa fase
inicial criaram-se duas equipas
constituídas por um enfermeiro e
um médico de MGF, com formação
específica em monitorização
da terapêutica anticoagulante
oral, com suporte no Serviço de
Imunohemoterapia do CHGE Gaia.
Posteriormente, após formação
dos restantes elementos do corpo
clínico da USF, os respetivos
médico e enfermeiro de família
passaram a ser responsáveis
pela monitorização dos seus
utentes. Após um período inicial
que suscitou pressão acrescida
nas equipas e insegurança nos
doentes, atualmente o processo
decorre com a normalidade de
um outro qualquer ato médico. O
estudo FATA permitiu avaliar este
processo, ao revelar que 56% dos
indivíduos com FA, sem patologia
valvular mas com elevado risco
de eventos trombóticos
(score ≥ 1) estavam adequadamente
controlados, quando comparados
com os resultados do estudo
REACH, que mostraram valores
inferiores (54%).
A abordagem desta arritmia
persiste como um enorme desafio
para a comunidade médica e
científica, para a compreensão
da doença, a integração dos
cuidados de saúde, no sentido
de proporcionar ao doente uma
melhor qualidade de vida e mitigar
as suas consequências
na sobrevida.

Instituto Português da Afasia

Primeiro núcleo iniciou
atividades em Matosinhos
PROFISSÃO

Estima-se que
em Portugal:
> existam mais
de 40.000 pessoas
com afasia;
> surjam 8.000
novos casos
por ano
integradas e possam retomar
papéis e bem-estar psicológico,
social e relacional. Para tal, o IPA
insere-se na comunidade numa
lógica de inclusão e proximidade
com parceiros locais, agentes
de mudança e intervém desde
a fase aguda à fase crónica da
afasia, procurando minimizar o
impacto desta em fases precoces
e preparar/capacitar para os
desafios futuros.
Durante muitos anos, a afasia foi
vista como sendo “apenas” uma
perturbação da função linguística
causada por uma lesão cerebral. Na
década de noventa, verificaram-se
progressos significativos no sentido

Paula Valente
Terapeuta da Fala
Presidente da Direção
do IPA
podendo assim ajudar mais pessoas
afetadas pela afasia e promover a
inclusão trabalhando diretamente
nas suas comunidades.
Os profissionais de saúde,
especialmente os médicos, são
mediadores importantes entre
esta nova organização e as pessoas
com afasia e seus familiares. O
encaminhamento poderá ser feito
através do preenchimento de um
breve formulário que se encontra
no nosso site e que permite
referenciar (sem compromisso)
a pessoa com afasia para os nossos
Programas e Serviços. A sessão de
acolhimento é gratuita e marcada
logo de seguida pela equipa do IPA.
É possível consultar mais
informações sobre os programas
terapêuticos bem como outras
informações importantes no
site – www.ipafasia.pt, bem como
na página do Facebook. Poderá
ainda utilizar seguinte endereço
eletrónico: geral@ipafasia.pt.
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Instituto Português
da Afasia (IPA) é uma
organização sem fins
lucrativos e com missão
social que pretende
promover a melhoria
da qualidade de vida das pessoas
com afasia e dos seus familiares.
O trabalho desta organização
vem complementar a terapia da
fala individual de base clínica,
focada na estimulação linguística,
resposta predominante em
Portugal para as pessoas com
afasia nos contextos hospitalares
e clínicas. As abordagens
terapêuticas do IPA inserem-se
na filosofia Life Participation
Approach to Aphasia (www.
aphasiaunited.org) que visa
uma intervenção focada na
retoma de papéis e atividades
significativas pela pessoa com
afasia, envolvendo no processo
todos os que são afetados pela
afasia e comunicam com a pessoa
no dia a dia (familiares, amigos
e a própria comunidade). Deste
modo, pretende-se aumentar as
oportunidades de participação
e envolvimento social onde as
pessoas com afasia se sintam

de se desenvolverem modelos de
intervenção na afasia centrados
nos aspetos sociais e sensíveis à
sua cronicidade. A afasia passa a
ser vista, não “apenas” como uma
quebra na capacidade de usar e
compreender linguagem mas como
algo mais abrangente biológica,
social e psicologicamente. Deste
modo, há mais de duas décadas
têm sido desenvolvidas abordagens
terapêuticas com bons resultados,
cientificamente comprovados, que
se centram na pessoa com afasia
e nas consequências da afasia na
sua vida, para que os objetivos
definidos permitam, a médio e
longo prazo, atingir resultados
verdadeiramente significativos
para a sua vida, duradouros e mais
custo-efetivos. É neste campo que
se insere a atuação do IPA.
Após um ano de projeto-piloto,
planeamento e comunicação, o
Instituto Português de Afasia
tem o 1.º núcleo a funcionar
em Matosinhos, com o apoio
de parceiros nacionais como a
Associação para o Desenvolvimento
Integrado de Matosinhos (ADEIMA),
do Instituto de Empreendedorismo
Social (IES – Social Business
School) e da Fundação EDP.
Trabalhamos em conjunto com
organizações internacionais
homólogas através da Aliança
AphasiaAccess, e temos o expresso
apoio do Aphasia Institute do
Canadá, da Connect da Inglaterra
e o Triangle Aphasia Project dos
Estados Unidos América.
O Instituto proporciona um
serviço acessível a todas pessoas,
sendo que a participação nos
programas terapêuticos terá um
custo ajustado às possibilidades
económicas de cada utente, para
que ninguém fique de fora. A
médio prazo pretende-se expandir
este projeto para outras cidades,
criando uma rede de núcleos,

13

