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O papel do enfermeiro, em particular o de reabilitação, vai estar em destaque durante os dois dias do congresso

Escola de Coimbra debate
a enfermagem de reabilitação
111 A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)
vai organizar, nos dias 23 e 24 de
março, um Congresso de Enfermagem de Reabilitação, subordinado ao tema “A pessoa, função e
autonomia - reabilitar nos processos de transição”.
Afinal, poderá o enfermeiro de
reabilitação ser uma mais-valia?
Este é o assunto de uma das mesas-redondas do congresso, que
visa abordar os benefícios da atuação do enfermeiro especialista
em reabilitação nos contextos de
Pediatria, de Cuidados Intensivos
e na recuperação da pessoa mastectomizada.
O papel do enfermeiro de reabilitação junto da pessoa dependente, em contexto familiar, domiciliar e comunitário (práticas
de sucesso), ou a mobilidade comprometida, são outros subtemas
que vão ser tratados no Congresso, a decorrer no Polo B da ESEnfC,
em S. Martinho do Bispo.
A sessão solene de abertura está
marcada para as 12H15 do dia 23
de março. Segue-se a sessão “Dança - Uma forma de expressão e te-

Congresso visa reforçar o
papel dos enfermeiros na
qualidade de vida dos cidadãos
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As mudanças que se
observam na sociedade
originam um número cada
vez maior de pessoas
com dependência nos
autocuidados com
repercussões na qualidade
de vida e nos custos
individuais, familiares,
profissionais e económicos
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Os enfermeiros podem
contribuir para a melhoria da
qualidade de vida do doente
e aumentar a estabilidade
nos processos de transição

rapia na pessoa em reabilitação”,
com cidadãos com deficiência
motora (Centro de Medicina de
Reabilitação de Alcoitão).

“Sociedade e pessoas em transição: Que reabilitação?” (23 de
março), “Criatividade, inovação
e empreendedorismo na reabilitação”(24 de março) e “Fisiopatologia da eliminação vesical - Que
intervenções?” (24 de março), são
os títulos das três conferências do
Congresso.
O congresso é organizado pela
Unidade Científico-Pedagógica
de Enfermagem de Reabilitação
da ESEnfC, em colaboração com
alunos do curso de pós-licenciatura de especialização da área.
Os interessados em participar
no Congresso de Enfermagem
de Reabilitação e nos workshops
que lhe estão associados devem
inscrever-se em www.esenfc.pt/
event/congenfreab2012.
No âmbito das atividades paralelas ao congresso, os participantes poderão experimentar os efeitos da massagem de relaxamento,
assim como visitar os laboratórios
de Reabilitação e de Atividades da
Vida Diária/Apartamento Adaptado da ESEnfC, onde estudantes e
enfermeiros aprendem através do
exercício e da simulação.

