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A cidade do cuidado

A escolha do tema de cada novo editorial do Memo é sempre um momento de reflexão sobre os
diferentes acontecimentos da vida da Escola que nele se relatam. Este Boletim é, uma vez mais, testemunho
de uma Escola viva, com uma comunidade educativa muito empenhada, capaz de em cada novo ano superar os desafios que se coloca a si própria. Da leitura das páginas que se seguem é fácil perceber o esforço
dos professores para continuarem a sua qualificação académica ao mesmo tempo que investigam, que criam
oportunidades para partilhar e debater os resultados da investigação que desenvolvem, quer nacional quer
internacionalmente com os pares e em áreas prioritárias, procurando produzir conhecimento para que os
Enfermeiros possam ajudar as pessoas a viver melhor as transições de saúde-doença, desenvolvimento, situacionais e/ou organizacionais, por que passam ao longo dos mais anos que vivem hoje.
Só este grande envolvimento de todos, docentes, não docentes e estudantes, permitiu que pudéssemos organizar, com o sucesso por todos reconhecido, a XI Conferência de Educação em Enfermagem da
Associação Ibero-latino-americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem em Coimbra, que teve como tema
geral: A Internacionalização do Ensino e Investigação em Enfermagem: Um oceano de Distância, um Horizonte
Partilhado.
A organização desta conferência foi um marco na vida da Escola, da organização deste tipo de
atividades em Portugal e mesmo na história da Conferências organizadas pela ALADEFE. De facto, não havia
memória de uma reunião científica que juntasse um tão elevado número de Professores, investigadores e
Líderes de enfermagem, de 36 diferentes países, para pensar as questões da educação e da Investigação em
Enfermagem e assim poderem contribuir para mais e melhor saúde para todos, criando a oportunidade para
a germinação de um pensamento global que origine a possibilidade de reinventarmos localmente estratégias
criativas de ação e que permita a criação de uma verdadeira cooperação internacional que potencie a sua
implementação.
É cada vez mais frequente descrever-se a realidade em que vivemos usando a imagem de um mundo
desenfreado, sem controlo, que corre em direção a um futuro incerto (Giddens, 2000), um futuro em que as
conceções e limites de Espaço, Tempo e de Distância se transformaram - mercê de vários fatores, como a
erosão das fronteiras e das barreiras geográficas à atividade socioeconómica, a possibilidade de comunicação
instantânea, resultado da intensa revolução nas tecnologias de informação (telefones, computadores, popularização dos canais de televisão por assinatura e da lnternet), uniformização das fontes de informação, entre
outros - originando rápidas transformações, nem todas positivas, à escala planetária, quer a nível político, social,
editorial
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cultural e económico, com fortes implicações na saúde das populações, particularmente com o agravamento
das desigualdades em saúde, patentes nos indicadores de saúde de cada região e de cada país e mesmo no
interior de cada país. São abissais, por exemplo, as diferenças nos números da mortalidade infantil, da mortalidade materna, na morbilidade e mortalidade por novas e velhas doenças infeciosas, doenças crónicas e de
evolução prolongada, mas também são cada vez mais preocupantes as taxas de pobreza extrema e de fome
e os indicadores que revelam que ainda há um grande número de crianças sem instrução primária completa.
Ao contrário de se criar uma parceria global para o desenvolvimento, como preconizado nos objetivos do
milénio, parece-nos por vezes, como defende Marta Lenise do Prado (2004), que o que mais se globaliza são
formas globalizantes de discriminação.
A consciência desta nova realidade obriga, particularmente aqueles que têm responsabilidades
aos vários níveis do exercício profissional de Enfermagem (educação, investigação, gestão, assessoria e clínica)
a dirigir-lhe um olhar atento que permita analisá-la e compreendê-la para melhor identificar os desafios que se
colocam à educação e investigação em Enfermagem, quer a nível mundial, quer ao nível de cada país e de cada
escola e/ou faculdade, bem como a encontrarmos novas e criativas formas de cooperar internacionalmente
para garantir que encontramos respostas que não contribuam elas mesmas para o reforço de iniquidades, mas
sim que sejam verdadeiro alicerce na construção da Saúde Global.
Foi esta a finalidade da conferência. Peritos de reconhecido mérito e craveira internacional apresentaram a sua
visão sobre a saúde, a educação superior e a Investigação, no mundo atual globalizado. Discutiram questões
e apresentaram experiências concretas, que abarcaram áreas como os determinantes de saúde e desenvolvimento; ambiente e saúde, envelhecimento demográfico e saúde; migrações e saúde; género e saúde, novos
desafios em cuidados de saúde primários, a questão dos recursos humanos em saúde e da necessidade de
garantir dotações seguras. Relativamente à Educação, foram discutidos os desafios sociais num mundo em
transformação e o papel do ensino superior na sua superação. Analisaram-se caminhos possíveis para formar
para um mundo em permanente transformação, em que a incerteza, a imprevisibilidade, a complexidade, a
multiculturalidade, são marcas definidoras. Por último, discutiram-se as questões da investigação em Enfermagem, os contributos que a ciência de enfermagem tem que dar para que a saúde global não continue a
ser uma miragem ou um privilégio de alguns; partilharam-se experiências sobre o ensino-aprendizagem da
investigação, sobre a sua organização, sobre a produção e divulgação do conhecimento de Enfermagem e sobre a transferência de conhecimento que origina inovação. Os cerca de 2000 conferencistas trabalharam ao
longo da semana movidos pela ideia de que se é verdade que nunca seremos capazes de nos tornarmos amos da
nossa história também é verdade que podemos e devemos encontrar formas de controlar as rédeas do nosso mundo
(Giddens, 2002, p.17).
Foi com verdadeira emoção e subida honra que vimos a Cidade, os seus líderes, as suas instituições de
saúde e de ensino nossas parceiras, partilharem entusiasticamente, com docentes, não docentes e estudantes
da ESEnfC, este desfio. Foi, com certeza, por isso que nas conclusões da conferência se propôs que a ALADEFE
considerasse Coimbra a Cidade do Cuidado.
Foi, também, para poder ter a oportunidade de voltar a dizer a todos: “MUITO OBRIGADA!” que escrevi o
texto deste editorial.

editorial

d

i

s

c

u

r

s

o

d

i

r

e

ENTREVISTAS A PROFESSORES QUE CONCLUÍRAM DOUTORAMENTO
Professor Doutor António José Pinto de Morais - Tese de doutoramento:“Adesão ao regime terapêutico:
Transição da Oxigenoterapia para a Ventilação não Invasiva nos doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica” [Universidade de Extremadura (Espanha), junho de 2011]
Professora Doutora Paula Almeida Cordeiro - Tese de doutoramento: “Atitudes e conhecimentos dos
estudantes do ensino superior de Coimbra sobre a velhice – Influência de experiências de vida e académicas”
[Universidade de Extremadura (Espanha), junho de 2011]
Professor Doutor Paulo Alexandre Carvalho Ferreira - Tese de doutoramento: “Enfermagem em
Cardiologia: Contributos sociopsicológicos e profissionais para a melhoria dos cuidados” [Universidade de
Extremadura (Espanha), junho de 2011]
Professora Doutora Susana Filomena Cardoso Duarte - Tese de doutoramento: “Continuidade em
cuidados domiciliários: o papel do enfermeiro” [Universidade de Lisboa, julho de 2011]
discurso direto > entrevistas
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Doença pulmonar obstrutiva crónica

“Um dos papéis mais
importantes dos
enfermeiros é a preparação
do regresso a casa do
doente”
Professor Doutor António Morais conclui
que a adaptação à máscara e ao ventilador
(dificuldades mais referidas pelos doentes)
é fundamental no processo de adesão
ao regime terapêutico. Assim como o
envolvimento da família na preparação do
regresso a casa e o apoio domiciliário
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Estudo analisou as vivências de pessoas com DPOC submetidas a ventilação não invasiva, as
experiências dos familiares cuidadores e dos profissionais de saúde

discurso direto > entrevistas

No estudo que desenvolveu, analisou a adesão
do doente com doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC) à ventilação não invasiva. A
aceitação deste regime terapêutico e a sua
manutenção em casa não é difícil?
Quando iniciei este estudo de investigação tinha a
convicção de que a adesão à ventilação não invasiva colocava à pessoa doente com DPOC desafios
complexos e exigentes, com fortes impactos na sua
vida pessoal e familiar, que poderiam afetar a sua
aceitação e posterior manutenção desse regime terapêutico no domicílio.
A aceitação começa, ao nível cognitivo, por uma fase
de integração da doença e do regime terapêutico
(consciencialização), passando, na dimensão afetiva,
pelo despoletar de um conjunto de reações emocionais e terminando com a adaptação à máscara e
ao ventilador.
A manutenção, por sua vez, está na “contingência”
da preparação da pessoa doente e família e da qualidade das visitas domiciliárias, que devem incidir sobre os conhecimentos e as capacidades necessárias
à realização dos autocuidados, sobretudo a gestão
do regime terapêutico, a limpeza, conservação e manutenção do equipamento de suporte ventilatório.

A adaptação à
máscara e ao ventilador
deve desenvolver-se
em contextos específicos,
devidamente dotados de
equipamento e de recursos
humanos qualificados, implicando
um regime de internamento em
hospital de dia...

Em que fase da doença é imprescindível a
ventilação não invasiva?
A ventilação não invasiva (VNI), tal como a oxigenoterapia, surge como regime terapêutico complementar dos fármacos no tratamento e controlo da
DPOC, nas situações mais graves, estando sujeitos a
critérios clínicos previamente definidos.
Assim, a VNI aparece indicada para os doentes em
que, apesar de uma oxigenoterapia de longa duração
bem conduzida, se assista à sua evolução para insuficiência respiratória global, com uma pressão parcial
de CO2 no sangue arterial (PaCO2 ) superior a 55
mmHg, e naqueles que, tendo uma PaCO2 entre 50
e 54 mmHg, apresentam dessaturação noturna não
corrigida pelo oxigénio ou mais que dois episódios
por ano de insuficiência respiratória aguda com internamento.
É, sobretudo, difícil a adaptação à máscara e
ao ventilador?
A adaptação à máscara e ao ventilador correspondem às dificuldades mais referidas pelos doentes,
tornando-se numa das principais preocupações dos
profissionais de saúde para que haja uma efetiva
aceitação do regime terapêutico, não sendo indiferente para este efeito, também, o local e o contexto
onde é iniciado a VNI.
A adaptação à máscara e ao ventilador deve desenvolver-se em contextos específicos devidamente
dotados de equipamento e de recursos humanos
qualificados, implicando um regime de internamento

... (regime
ambulatório), onde
predominam interações,
estratégias e ações com vista
ao ensino, informação, instrução
e treino do doente e cuidador
familiar.

discurso direto > entrevistas
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em hospital de dia (regime ambulatório), onde predominam interações, estratégias e ações com vista
ao ensino, informação, instrução e treino do doente
e cuidador familiar. Constatámos ainda, como estratégia facilitadora da adaptação à mascara e ao ventilador, a utilização de máscaras nasais em vez das
faciais e a aplicação progressiva das pressões ventilatórias, começando por pressões baixas, que são
melhor toleradas, que se vão aumentando pouco a
pouco até atingir os valores clinicamente indicados.
Mas este é um desconforto necessário, em
nome de alguma qualidade de vida, ou mesmo de mais alguns anos de vida.
O desconforto, embora seja mencionado por vários
doentes, não é inevitável. Pelos relatos obtidos, para
além da possível intolerância à mascara e ao ventilador, o desconforto decorre, sobretudo, de ruídos e
do frio decorrentes das fugas de ar, em consequência da má utilização das máscaras que se encontram
desapertadas ou desajustadas ao tamanho e à configuração do rosto do doente.Tais factos são passíveis
de se resolver sem grandes dificuldades.
Independentemente do que foi mencionado, estamos de acordo que os doentes se mostraram dispostos a “suportar” algum desconforto relacionado
com este regime terapêutico pelos benefícios que
passaram a obter: redução da fadiga, melhoria do
sono, aumento da força, diminuição da dispneia, aspecto melhorado e diminuição de cefaleias.
Desta forma, pode dizer-se com alguma segurança
que os doentes passam a ter uma melhoria da qualidade de vida.
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Os enfermeiros têm aqui um papel fundamental.
Os enfermeiros têm um papel fundamental em todas
as etapas subjacentes à adesão à VNI no domicílio e
não apenas em intervenções que visam o conforto,
a aceitação e adaptação à máscara e ventilador. Um
dos papéis mais importantes dos enfermeiros é a
preparação do regresso a casa do doente, espaço
onde irão ocorrer as principais mudanças a nível
pessoal e familiar em consequência deste regime
terapêutico. Além de ser o local onde se vai instalar
todo o equipamento necessário à implementação da
ventilação assistida e administração de oxigénio, é
em casa que se vai processar a reestruturação familiar, no sentido de garantir a sua sobrevivência, implicando alterações significativas nas funções e tarefas
dos seus elementos.
É, também, importante o envolvimento do
familiar cuidador.
Sem dúvida! Apesar de se esperar um envolvimento
da família (sobretudo, da família nuclear) no processo de implementação e manutenção do regime
discurso direto > entrevistas

terapêutico, pela sua proximidade física e afetiva,
a realidade encontrada confirma haver um maior
envolvimento de apenas um familiar. No nosso estudo, quando não era o cônjuge era uma filha ou
uma nora. De uma forma geral, as atividades desempenhadas pelo cuidador verificavam-se ao nível da
provisão dos cuidados diretos e ao nível do suporte
emocional ou afetivo.
Mas os familiares estão preparados?
Nesta investigação, a família, duma forma geral, não
estava suficientemente preparada para esta transição de saúde, que é complexa e permanente, obrigando a uma adaptação demorada para a adequada
integração das novas funções e responsabilidades. O
que significa que o enfermeiro terá de tomar como
foco da sua intervenção o papel do familiar do cuidador, no que se refere, sobretudo, à sua aceitação
e demonstração de eficácia na adoção e exercício
do mesmo.

> direto ao assunto
O que é a doença pulmonar obstrutiva
crónica?
A DPOC na sua componente pulmonar é
caraterizada por uma limitação ventilatória não
totalmente reversível, habitualmente progressiva,
associada a uma resposta inflamatória anómala
dos pulmões a partículas nocivas ou a gases,
manifestando-se por obstrução ao fluxo aéreo,
resultante de uma bronquite crónica ou de
enfisema. O seu diagnóstico exige a realização de
espirometria, a fim de confirmar a presença de
limitação obstrutiva do fluxo aéreo.
O que é a oxigenoterapia?
A oxigenoterapia consiste na administração de
oxigénio numa concentração ou pressão superior
à encontrada na atmosfera ambiental para corrigir
e atenuar a sua deficiência ou hipóxia.
O que é a ventilação não invasiva?
A VNI corresponde à aplicação de um suporte
mecânico ventilatório sem recorrer a métodos
invasivos da via aérea, como por exemplo a
entubação orotraqueal e traqueostomia, tendo
habitualmente como interface (ventilador/doente)
as máscaras nasais e faciais.
Qual a incidência da DPOC?
A DPOC terá, atualmente, uma prevalência
próxima dos 65 milhões de pessoas em todo
o mundo, dos quais pelo menos 11 milhões
pertencem às regiões da Europa, estimando-se que
em Portugal rondem as 600 mil.

São, pois, necessárias visitas domiciliárias regulares?
As visitas domiciliárias tornam-se um instrumento
importantíssimo no relacionamento que se tem de
firmar entre cuidadores formais e informais, para a
manutenção da ventilação não invasiva no domicílio.

Nesta perspetiva, os enfermeiros, além de prestarem todo o apoio necessário ao exercício do papel
de cuidador, devem centrar-se nos conhecimentos e
capacidades no manuseamento e limpeza do equipamento e nos conhecimentos e capacidades necessários à satisfação dos autocuidados.

Publicidade

Plano de formação para docentes

2012/13

São 13 as temáticas e 16 as ações de formação disponíveis, em 2012/2013, para os docentes da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, de acordo com um levantamento feito às respetivas necessidades de
formação/áreas de interesse. Os programas estão disponíveis em www.esenfc.pt.

discurso direto > entrevistas
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Velhice

“É importante combater
a discriminação das
pessoas idosas no seio
de determinados grupos
profissionais”
Professora Doutora Paula Cordeiro afirma que é desejável para a
sustentabilidade das sociedades e culturas que a educação faça emergir
atitudes e preocupações mais inclusivas

12

É importante conhecer para poder respeitar… e para cuidar. Foi por isso que decidiu
estudar as atitudes e os saberes dos estudantes do ensino superior sobre a velhice?
Pretendíamos conhecer a forma como os estudantes do ensino superior se posicionam face ao idoso e à velhice, bem como recolher dados de índole
sociodemográfica e formativa sobre a prevalência
desses comportamentos, pois no futuro trabalharão
em áreas cruciais ao bem-estar da população e ao
progresso social. Além disso, conhecer esses mediadores do comportamento ajuda a compreender as
práticas sociais e académicas e a propor alternativas
educacionais de médio e longo prazo para elas.
Uma das conclusões a que chega é que esses
conhecimentos são baixos.
Sim. Em termos globais, os estudantes evidenciaram
conhecimentos relativamente baixos sobre o envelhecimento, mas isso não é o que mais nos inquieta…
Globalmente, no nosso estudo as questões do domínio psicológico e social apresentaram percentagens mais baixas de respostas corretas. O sentido
dos erros parece estar associado a uma visão preconceituosa e negativa sobre a velhice, refletindo os
rótulos sociais comummente utilizados para desigdiscurso direto > entrevistas

nar e descrever as pessoas idosas, até porque sendo
uma visão generalizada não contempla o indivíduo
particularmente. Por exemplo, parece que se subestima a capacidade dos idosos para conduzirem com
segurança ou terem menor rendimento no trabalho. Em geral, são avaliados como pessoas rígidas,
incapazes de se adaptarem ao meio e com uma vida
monótona e aborrecida. Este reducionismo na idade
(velhice) acompanha a desvalorização da individualidade, o que é humanamente empobrecedor e culturalmente perigoso.

Parece que se subestima a capacidade
dos idosos para conduzirem com
segurança ou terem menor rendimento
no trabalho (...) Este reducionismo na
idade acompanha a desvalorização da
individualidade, o que é humanamente
empobrecedor e culturalmente
perigoso.
No entanto, os estudantes da área da saúde
detêm mais conhecimentos sobre o envelhecimento. Isso tranquiliza-a?
Não, não me tranquiliza… As correlações positi-

A formação
de recursos humanos
deverá desenvolver, além
sociedade que a todos acolha, tal como o previsto no
do conhecimento global e
Plano de Ação Internaciopluridisciplinar numa matéria tão
nal para o Envelhecimento
complexa como é o conhecimento
de Madrid (2002), temos
do envelhecimento humano,
que reconhecer que existe ainda muito caminho a
atitudes como a aceitação, a
percorrer. Numa época de
autenticidade, a empatia e a
profundas crises económicas,
confiança.
de profundas mudanças sociais

vas entre os “scores” das
escalas de conhecimentos
e de atitudes em relação
à velhice utilizadas nesta
investigação mostram que
há uma interação recíproca entre estudar o envelhecimento e apresentar
atitudes mais positivas em
relação aos idosos.
Os aspetos que diferenciam os estudantes da área da saúde das outras
áreas de estudo parecem ser idênticos ao
que a literatura revista sugere, apresentando atitudes mais positivas, excetuando no domínio “persona” (imagem social) e melhores conhecimentos, o
que indica que a formação de base dos primeiros
opera, pelo menos aparentemente, com eficácia.
Não obstante, o facto de evidenciarem melhores
conhecimentos, não contribuiu para a correção de
alguns mitos.
Defende a incorporação de módulos de formação sobre a pessoa idosa nos currículos
universitários, independentemente da área
académica. Isso é fundamental?
Penso que sim. Repare: se desejarmos promover uma

e educativas, é desejável para a
própria sustentabilidade das sociedades e culturas, que a educação faça emergir atitudes e preocupações mais inclusivas.
Para lá da educação especializada, é importante
combater no seio de determinados grupos profissionais o “professional ageism” (discriminação das
pessoas idosas no local de trabalho), sendo uma das
maneiras de eleição para o fazer a formação de recursos humanos, que deverá desenvolver, além do
conhecimento global e pluridisciplinar numa matéria
tão complexa como é o conhecimento do envelhecimento humano, atitudes como a aceitação, a autenticidade, a empatia e a confiança. Estarão melhor
preparados para responderem a uma maior exigência no desempenho de cidadania e às funções sociais
esperadas.
discurso direto > entrevistas
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Estudo revelou que a convivência com os avós e/ou outros familiares idosos estava relacionada com
atitudes mais positivas. Cerca de 80% dos estudantes referiu conviver regularmente com os avós.
O elemento afetivo é um dos componentes das atitudes e pode desempenhar um papel mediador
importante na perceção da imagem dos idosos.

Há, ainda, muitos preconceitos em torno da
velhice?
O preconceito em relação à velhice e ao envelhecimento esteve sempre presente, não só no quotidiano dos indivíduos, como na sociedade em geral.
Entendido como atitude, o preconceito não implica
unicamente avaliações negativas, mas também crenças, expetativas sobre os membros de um determinado grupo social, que se refletem nos estereótipos.

14

Haverá algum défice de convivência entre gerações na origem desta situação?
Não podemos afirmar isso de ânimo leve. Repare:
numa sociedade em que a velhice se alarga cada vez
mais, a coexistência de várias gerações no seio das
famílias levanta novos desafios, não só a nível de
distribuição de recursos económicos, mas também
de recursos e compensações simbólicas, afectivas e
psicológicas. Se conviver com os pares já é difícil,
imagine-se como esta tarefa se torna ainda mais desafiadora quando se deseja aproximar pessoas de
diferentes gerações!
A família ainda é cenário privilegiado para a análise
das relações intergeracionais. Os elementos intergeracionais são confrontados com sistemas de valor, avanços tecnológicos, interesses e experiências
divergentes. No entanto, cremos que este conflito
potencial poderá ser ultrapassado pela afetividade
que une os elementos das famílias, pela sua socialização recíproca e influência de “outputs” no núcleo
familiar.
discurso direto > entrevistas

Se conviver com os pares já é difícil,
imagine-se como esta tarefa se torna
ainda mais desafiadora quando se
deseja aproximar pessoas de diferentes
gerações!

A qualidade e a quantidade do
conteúdo sobre envelhecimento
abordado no período de formação
afetam diretamente a forma como o
cuidado será dispensado ao idoso na
vida académica, profissional e pessoal.
Relativamente às atitudes face à pessoa idosa, é
importante realçar que este estudo revelou que a
convivência com os avós e/ou outros familiares idosos, estava relacionada com atitudes mais positivas.
Estes resultados podem ter ocorrido pela interação
com experiências afetivas favoráveis. Cerca de 80%
dos estudantes referiu conviver regularmente com
os avós. De facto, o elemento afetivo é um dos componentes das atitudes e, deste ponto de vista, pode
desempenhar um papel mediador importante na

perceção da imagem dos idosos. Este facto deve ajudar positivamente na construção das atitudes destes
estudantes face aos idosos. No entanto, a questão
que se nos levanta é se essa vinculação existe e se o
reconhecimento de uma relação emocional significativa influenciará a atitude face aos idosos.
De que forma pode este estudo/doutoramento contribuir para melhorar o tratamento das questões da velhice na formação e no
aperfeiçoamento de enfermeiros?
A qualidade e a quantidade do conteúdo sobre envelhecimento abordado no período de formação
afetam diretamente a forma como o cuidado será
dispensado ao idoso na vida académica, profissional
e pessoal. Por isso, há necessidade de pesquisa sobre
o que é ensinado, como é ensinado, o tempo dispensado ao assunto e qual a importância desse conteúdo no currículo.

Publicidade

Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da solidariedade
entre gerações
(Comemorações em 2012*)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
« Maio e junho | “Passeios com Cidadania” (organizados
no âmbito da opção de Envelhecimento, Saúde e Cidadania, do 8º
semestre do curso de licenciatura em Enfermagem), destinados
aos utentes dos Centros de Dia e abertos à população, com trajetos
pedonais na área de abrangência dos locais de ensino clínico.
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« Outubro | “3º Colóquio Envelhecimento, Saúde
e Cidadania”, aberto à apresentação de comunicações
livres e pósteres (programa provisório disponível a partir
de abril no site da ESEnfC).
« Projeto | Antecipar a experiência
de ser idoso, para sensibilização dos jovens para as limitações
da mobilidade dos idosos (a desenvolver em escolas secundárias).
*Iniciativas da Unidade Científico-Pedagógica de Enfermagem do Idoso da ESEnfC

discurso direto > entrevistas

Contributos sociopsicológicos e profissionais

Qual o perfil adequado
do enfermeiro em
cardiologia?
Estudo do Professor Doutor Paulo Alexandre Ferreira analisou fatores
que podem interferir na qualidade dos cuidados de saúde à pessoa com
doença cardiovascular
A doença cardiovascular, dadas as especificidades deste órgão vital, terá um impacto mais
negativo no doente do que outras patologias.
Daí o interesse em estudar até que ponto se
poderá melhorar nos cuidados prestados pelos enfermeiros?
Sim, uma das conclusões da pesquisa qualitativa foi
o facto de a doença cardiovascular ter caraterísticas específicas e diferentes de outras doenças,
provocando níveis de ansiedade muito elevados.
Tratando-se de uma doença de um órgão único e
vital, os doentes têm medo e sensação da morte
(iminente). Tendo presente estas vivências dos
doentes, podem os profissionais ter atenção superior e maior compreensão nas questões, problemas
e receios verbalizados e, assim, ser mais assertivos
nas explicações e ensinos que tenham de realizar.
Complementando estas ideias, os enfermeiros e
os médicos atribuem um significado especial a esta
doença, sendo necessário apoio relacional, humano
e técnico-científico.
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Que fatores podem interferir na qualidade
dos cuidados?
Destaco fatores como a “utilidade da informação”
(rentabilização/consciencialização); as atitudes “relacionais” (sensibilidade aos problemas, disponibilidade e flexibilidade nas intervenções); as atitudes
de “eficácia pessoal” (sentir-se satisfeito com o que
se faz, pontualidade no desempenho, firmeza, aceitar
crenças); o “atendimento” (intervenções centradas
nas necessidades do doente, personalização e individualização); os padrões de “vinculação segura”
(relações interpessoais de confiança e de segurança)
e a satisfação profissional, no fator de “auto-realização” (possibilidade de evoluir e sentir-se bem no
que faz).
discurso direto > entrevistas

E a família. Que importância tem neste processo?
A temática da família foi muito referenciada por todos os participantes: enfermeiros, médicos, doentes
e familiares. A ajuda da família é muito importante a
todos os níveis, devendo ser incluída na equipa logo
no acolhimento do doente no serviço, participando
no processo de planeamento de cuidados (sempre
que seja possível), até à preparação da alta, com o
intuito de colaborar de forma efetiva na continuidade dos cuidados.
Da análise realizada às entrevistas, a título de exemplo, e relativamente ao “Apoio Sociopsicológico”, os
doentes e familiares verbalizaram que “…é muito
importante para a nossa vida…”; “…é um grande
suporte e deve estar sempre presente…”.
Relativamente ao “Apoio técnico, informação e continuidade de cuidados”, os enfermeiros e médicos
verbalizaram que “…a família deve fazer parte da
equipa…”; “…a família é importante no acompanhamento da medicação, consultas, hábitos de vida,
atividades…”.
A qualidade da informação que é dada ao
doente e família sobre a doença continua a
ser uma preocupação?
Sim. Esta questão é muito importante durante todo
o internamento, mas, fundamentalmente, no momento da alta hospitalar. Todos os intervenientes

Um profissional de Enfermagem, neste
contexto clínico, deve ter qualidade nas
intervenções inerentes aos cuidados,
ao nível da eficácia na comunicação, no
atendimento e na manutenção de um
bom ambiente terapêutico.

Professor Paulo Alexandre: Relativamente à informação que é dada, uma competência ou intervenção de Enfermagem
que foi referenciada pelos doentes como tendo baixa qualidade foi a preparação da alta

do processo de cuidados que foram entrevistados
(doentes, familiares, enfermeiros e médicos cardiologistas) referenciaram terem grandes preocupações
ao nível da informação da medicação, das atividades
físicas e trabalho, informações dos hábitos de vida,
preocupações sobre o processo e a continuidade
dos cuidados. As informações devem ser dadas de
forma objetiva, clara, concisa e validada, devem ser
bem explicadas, para que o doente e a família se
consciencializem da sua utilidade.
Procurou conhecer o perfil adequado do enfermeiro em Cardiologia. Conseguiu? Que
enfermeiro é este?
Tendo em conta as opiniões de todos os participantes, um profissional de Enfermagem, neste con-

texto clínico (bem como noutros contextos), deve
ter qualidade nas intervenções inerentes aos cuidados, ao nível da eficácia na comunicação, no atendimento e na manutenção de um bom ambiente
terapêutico.
Os médicos e os enfermeiros também são da opinião de que têm de possuir conhecimentos mais
aprofundados ao nível da eletrocardiografia, da
monitorização e da terapêutica específica (além das
competências de um generalista), no sentido de desenvolverem uma perspicácia clínica de leitura dos
sinais e sintomas, para poderem prevenir alguma
complicação ou situação de urgência que possa estar para acontecer.
Relativamente à informação que é dada, uma competência ou intervenção de Enfermagem que foi
discurso direto > entrevistas
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referenciada pelos doentes como tendo baixa qualidade foi a preparação da alta. Um profissional de enfermagem – dizem os participantes no estudo – deve
explicar com tempo, com calma e de forma clara,
porque estão em causa informações muito importantes para a continuidade dos cuidados, prevenção
da doença e promoção da saúde (sobre medicação,
consultas, tratamentos, alimentação, sal, restrição de
água/líquidos, álcool, tabaco, exercício físico, trabalho
e stress), não esquecendo que muitos doentes têm
reinternamentos sucessivos.
Nessas explicações, devem utilizar alguns termos
técnico-científicos adequados, para que os doentes
possam compreender a razão das coisas fazerem
mal e/ou fazerem bem ao coração. É importante
também proporcionar um bom acolhimento, com
informação completa, ouvindo e respondendo às
dúvidas e receios dos doentes e familiares.

> direto ao assunto
Em que local realizou o seu trabalho de
campo?
Num hospital Central Universitário (HUC), em 4
serviços/unidades de internamento de tratamento
de pessoas com doença cardiovascular (2 serviços
de cuidados intensivos e 2 de cuidados gerais).
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Quem ouviu, ou entrevistou?
Na pesquisa quantitativa a amostra foi constituída
por 61 enfermeiros (população), e por 132
doentes (33 por serviço). Na pesquisa qualitativa
foram realizadas 28 entrevistas (7 enfermeiros, 7
doentes, 7 familiares e 7 médicos).
Ouviu a opinião de médicos. Que
contributo deram para o seu estudo?
Deram um contributo muito importante, no
sentido de testemunhar os seus sentimentos
e opiniões relativas às temáticas analisadas
proporcionando reflexões fundamentais
na melhoria dos cuidados de saúde e de
Enfermagem, nomeadamente na intensificação
da relação e comunicação médico/enfermeiro,
nas competências globais que um profissional
de enfermagem deve ter, e para além destes
contributos muitos outros foram referenciados
dando grande destaque à importância do trabalho
de enfermagem para os doentes e familiares...

discurso direto > entrevistas

Foram sugeridas algumas medidas
a implementar no serviço: “A área
da Cardiologia deveria ser uma
especialidade em Enfermagem”(...)
“Estamos a dar demasiada importância
aos números e menos ao doente e à
qualidade dos cuidados”.
Os resultados do seu estudo já produziram
efeito nalguma unidade de cuidados a pessoas com doença cardiocirculatória? Houve
sugestões de melhoria, ou de alteração, dos
processos em uso?
Todos os profissionais dos serviços implicados na
investigação, depois de conhecerem e analisarem
os dados globais, refletiram na forma de poderem
alterar/melhorar a prestação de cuidados que executam. Há profissionais que estão a desenvolver
estudos de mestrado e/ou trabalhos de grupo de
reflexão, no sentido de, evoluindo nalguns procedimentos e intervenções, melhorar a qualidade dos
cuidados de saúde e de Enfermagem, relacionados,
por exemplo, com a família e com a alta hospitalar.
Foram sugeridas por todos os participantes algumas
medidas muito pertinentes e úteis a implementar no
serviço: “A área da cardiologia deveria ser uma especialidade em Enfermagem”; “Os enfermeiros que
vêm trabalhar para a cardiologia têm que ter uma
formação específica”; “Seria interessante ter aqui
uma bolsa de formadores para as integrações no
serviço e cursos de reciclagem em parceria com
professores da escola”; “Devia haver mais trabalho
em equipa (médicos e enfermeiros)”;“Estamos a dar
demasiada importância aos números e menos ao
doente e à qualidade dos cuidados”.

Publicidade

Enfermagem
é em Coimbra!
www.esenfc.pt

Mestrados
com início em outubro de 2012
• Enfermagem *

{Área de Supervisão Clínica}
{Área de Gestão de Unidades de Cuidados}
{Área de Conceção e Desenvolvimento das Práticas Clínicas}

• Enfermagem Comunitária **
• Enfermagem de Família *
• Enfermagem de Saúde do Idoso e Geriatria*
* Três semestres
** Quatro semestres (esta área também oferece o curso de pós-licenciatura de especialização, com apenas três semestres)
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cursos acreditados pela A3ES

Contactos
Avenida Bissaya Barreto e Rua 5 de Outubro
Apartado 7001 | 3046-851 Coimbra
Tel 239 802 850/239 487200
E-mail academicos@esenfc.pt
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sangue). A ordem dos
termos é fundamental:
é o profissional que vai
ao encontro das necessidades da família. Não
o contrário. É aquela e
a sua especificidade, o
foco de cuidado e intervenção. Assim, porque o
enfermeiro considerou
as necessidades da família, se destaca pelo fazer
competente, práxico (securizador) e encontra a
alteridade (o outro).
A família aceita o cuidado, caso o deseje, mas
Professora Doutora Susana Duarte procurou
também aceita ser interventiva (porque é valocompreender o papel do enfermeiro na
rizada), e aceita assumir
capacitação da família para a assunção do
o cuidado (porque sabe
que tem um profissional
cuidado ao doente após a alta. Docente defende
que apoia). Dentro dos
que sejam dados apoios económicos e de saúde
vários esquemas que elaborei, há um que retrata
para uma “missão” que pode durar muitos anos
bem este processo. Se
considerarmos a pessoa
cuidada como uma área
Os cuidados continuados domiciliários estão,
a ser partilhada pelo encada vez mais, na ordem do dia. Porém, os
fermeiro e pela família (o cuidado), inicialmente a
familiares cuidadores não estão preparados
maior área é do enfermeiro, que vai gradualmente
para esta realidade. É aí que entra o enfersendo ocupada pelo cuidador, até que apenas resta
meiro?
uma franja, lastro residual de relação. O que significa
O enfermeiro detém competências que lhe permique, mesmo após a alta, o enfermeiro vai permanetem identificar as respostas da pessoa ao processo
cer como o securizador da pessoa e da família, ou o
de transição, seja de saúde, de situação, de desenvolque apoia no processo de luto.
vimento, ou outros, e intervir, diretamente, ou encaminhando para o profissional adequado. Compete
Como diziam as enfermeiras: “Quando
aos enfermeiros perceberem as necessidades da
saio do centro de saúde, não sei de
pessoa, de forma atempada, e interferirem, nomequem vou cuidar: do utente, de um
adamente orientando. Relativamente ao cuidador
familiar ou até de um vizinho…” Por
e à pessoa, o enfermeiro vai ser o que denominei
de elemento securizador: o apoio técnico-científico,
vezes, é a casa que precisa de ser
emocional, social e o recurso em matéria de necespercebida como alvo de cuidados.
sidades de saúde. O termo securizador acaba por
englobar todos os aspetos do desempenho profissional nesta área de cuidados.
Não será um processo fácil, em virtude dos
Na sua tese de doutoramento procurou perdiferentes contextos e especificidades de
ceber o papel dos enfermeiros na capacitação
cada domicílio...
das famílias para assumirem a continuidade
Não é fácil e, inicialmente, foi necessário perceber
dos cuidados aos doentes em casa. Como é
as particularidades do domicílio enquanto espaço
desempenhado este papel?
de cuidados, o que implica aceitar o insulamento, a
O enfermeiro vai adequar a sua intervenção às neincerteza (do espaço, do alvo e do tempo de cuicessidades manifestadas pela família (convém referir
dados), mas também o facto de ser um espaço ideque família é qualquer um que seja significativo para
alizado de cuidados, um espaço onde é o utente e
a pessoa cuidada, independentemente dos laços de
família que detêm o poder.

Cuidados continuados domiciliários

As famílias “têm
o direito de ser
apoiadas”

discurso direto > entrevistas
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Pode dar-nos algum exemplo da complexidade deste processo, com algum caso relatado
por enfermeiros?
Como diziam as enfermeiras: “Quando saio do centro de saúde, não sei de quem vou cuidar: do utente,
de um familiar ou até de um vizinho… Por vezes, é
a casa que precisa de ser percebida como alvo de
cuidados. Mas também o espaço dos cuidados pode
ser o quarto, a sala, a cozinha… Até na esplanada
de um café se prestam cuidados, sejam eles diretos ou indiretos. A complexidade implica perceber
a intromissão de vários atores nos cuidados: saúde, família, vizinhos, voluntários, IPSS, autarquias…
É o enfermeiro que catalisa e assume o controlo de
todo este grupo.
Outro exemplo relaciona-se com o poder. Em casa
é o utente e a família que detêm o ónus da decisão,
competindo ao enfermeiro ser a visita polida que é
recebida.
Contudo, o enfermeiro não é um visitante. É um
profissional que procura partilhar conhecimento
com os utentes, o que determina uma dualidade
complexa: gerir as competências profissionais, nomeadamente o conhecimento que implica uma intervenção, mas respeitar o espaço da pessoa, apoiar
o seu projeto de vida e aceitar a sua decisão.
Como confidenciava uma enfermeira, por vezes intervir vai ao encontro da família e não das necessidades reais dos utentes, como ocorre em situações
de cuidados paliativos, nas quais a colocação de um
soro ou a aspiração de secreções acontecem como
medida para demonstrar à família que o utente não
é abandonado…
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O enfermeiro não é um visitante. É
um profissional que procura partilhar
conhecimento com os utentes, o que
determina uma dualidade complexa:
gerir as competências profissionais, mas
respeitar o espaço da pessoa, apoiar
o seu projeto de vida e aceitar a sua
decisão.
Defende alterações nas políticas de apoio às
famílias cuidadoras e às pessoas dependentes. O que é que deveria mudar?
Uma das enfermeiras lembrou: “Se coloco o meu
familiar num lar, posso deduzir despesas no IRS. E
se tento cuidar dele em minha casa? Nada!” Estas
pessoas têm o direito de ser apoiadas, através de
ajuda económica - basta pensar no que se poupa
ao Estado com o não internamento; algum deste dinheiro deveria ser canalizado para os cuidadores - e
de apoio de saúde. Mas é fundamental perceber que
discurso direto > entrevistas

as pessoas estão cansadas, que necessitam de um
espaço anual para férias. Ser cuidador é uma missão
para, por vezes, muito anos e está descrita a Síndrome do Cuidador. Não deve haver pejo em colocar as
pessoas dependentes numa instituição durante algumas semanas por ano, para permitir este descanso
dos cuidadores, a retoma de forças tão necessárias.

Não deve haver pejo em colocar as
pessoas dependentes numa instituição
durante algumas semanas por ano, para
permitir este descanso dos cuidadores,
a retoma de forças tão necessárias.
Importante é também o papel das autarquias, seja
na identificação das situações, no apoio, mas também na gestão de uma rede de voluntariado, de solidariedade, que poderia permitir, por exemplo, que
reformados com reformas baixas aumentassem os
seus recursos, participando neste apoio às famílias
cuidadoras.
A nível académico propõe a inclusão de formação relacionada com a cidadania e a responsabilidade social em várias áreas de estudos. Porquê?
Os enfermeiros negoceiam cuidados com as pessoas, famílias e a equipa multidisciplinar. Na área da
saúde serão o grupo mais numeroso. Igualmente
cuidam de pessoas em fases fragilizadas da vida, conseguem perceber a pessoa e a sua circunstância, a
sua dificuldade, os recursos que não existem. São os
profissionais mais próximos, os que facilitam o acesso aos serviços de saúde, aos profissionais, aqueles
que são competentes para perceber o diálogo e o
silêncio, o riso e o choro, a dificuldade económica
ou a falta de interesse… Têm de assumir que são
a face humana do sistema, porque têm formação
para tal. Poderão ser o que economistas laureados
com prémios Nobel denominam de software que
permite que grandes programas tenham resultados
evidentes, porque os enfermeiros podem mobilizar
emoções e afetos. Mas ser gente a cuidar de gente
só é possível com profissionais interventivos na sociedade, que saibam falar, questionar, que percebam
o mundo em que se movem, que saibam dos recursos do grupo de pertença, sejam dotados de relativismo cultural, dominem conceitos como equidade,
percebam que a saúde é um conceito que envolve
a vivência na polis, o que implica estar em locais de
decisão, de gestão… Implica, por último, a vivência
de normas de cidadania, o respeito pelos mais velhos, pelos mais dependentes, pelos mais frágeis…
Creio que tempos de crise como os que vivemos
poderão representar a oportunidade para viver de
outra forma: talvez com menos, mas seguramente

Ser gente a
cuidar de gente só é
possível com profissionais
interventivos na sociedade,
que saibam falar, questionar, que
percebam o mundo em que se
movem, que saibam dos recursos
do grupo de pertença, sejam
dotados de relativismo cultural,
dominem conceitos como
equidade...

com mais solidariedade, com maior preocupação
com o outro, com os recursos, com valores de família e de redes de vizinhança… E tudo isto é passível
de ser objeto de ensino/aprendizagem.
A área dos cuidados continuados domiciliários deveria ser melhor explorada pelos enfermeiros?
Sim. Pode vir a tornar-se uma área de empreendedorismo e de criação de emprego. Existe no Gabinete de Empreendedorismo da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra uma proposta que elaborei e que especifica um conjunto de aspetos, desde
a forma como um projeto destes pode vir a ser implementado, os enfermeiros necessários em função
da população, os recursos a mobilizar e muito mais.
Já há projetos destes no país, a título particular e,
de facto, é facilmente constatada a necessidade de
muitos mais projetos, uma vez que os Centros de
Saúde não estão a responder adequadamente. E repare que a informação não é da minha lavra, mas
do antigo ministro da Saúde, Correia de Campos, e
de elementos do grupo de missão para os cuidados
continuados atualmente extinto.
Que contributos traz a sua tese para o ensino
da Enfermagem na vertente dos cuidados ao
idoso?
A minha tese não está exclusivamente direcionada
para a pessoa idosa. Contudo, os idosos são os

clientes maioritários em cuidados domiciliários. Mas
a problemática destes cuidados na modernidade implica perceber que muitos cuidadores são igualmente idosos, que os voluntários o são igualmente e que
são, todos eles, clientes dos cuidados de Enfermagem: a pessoa e os cuidadores. Por outro lado, o
trabalho de campo permitiu perceber a necessidade
dos cuidados paliativos no domicílio e a singularidade destes cuidados na pessoa idosa. Curiosamente,
outro aspeto encontrado relaciona-se com os laços
entre gerações, e o significado para os diferentes
estágios etários da existência de idosos dependentes e/ou de cuidadores idosos (neste último caso, a
cuidar de crianças). Foi, assim, possível criar um corpo de conhecimentos que, repito, não tendo sido
preocupação inicial, acaba por ter peso na perceção
da especificidade das competências do enfermeiro
em geriatria e gerontologia: os conhecimentos que
mobiliza, os instrumentos básicos que utiliza, a construção da parceria entre outros. Ficou claro, igualmente, a solidão dos idosos, a inexistência de laços
e as suas consequências, o papel dos enfermeiros na
identificação de situações de risco. Não esquecerei
nunca a súplica de um casal de idosos perante a necessidade de alta do programa: “Não nos deixem!”
Não sou género sentimental, mas, de facto, percebi
muito da realidade da vida da população idosa, os
limiares básicos da sobrevivência, a violência, o sonegamento dos recursos por familiares também eles
carenciados…
discurso direto > entrevistas
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Manter índices de formação
e de investigação em 2012,
apesar
do ciclo negativo
______________________

Abertura solene das aulas do ano letivo 2011-2012

24

Continuar a procurar transformar as
dificuldades em oportunidades de desenvolvimento
e a formar os melhores enfermeiros, sem recuar no
incremento da investigação (quaisquer que sejam
os constrangimentos), foram metas que a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) se
propôs atingir em 2012, mesmo com o anunciado
corte de 8,5% na transferência do Orçamento do
Estado.
De acordo com a Presidente da ESEnfC, que a 10
de outubro de 2011 falava na sessão solene de abertura das aulas, este constrangimento «obrigará» a
instituição a descobrir «novas formas de captação
de receita, particularmente através de projetos de
formação e investigação internacionais».
A professora Maria da Conceição Bento, que
começou por congratular os mais de 300 novos
estudantes, salientou que a Escola cumpriu as metas
a que se propôs, «sendo visível uma evolução positiva desde 2005 em todos os indicadores».
«Tal como aconteceu com todo o setor do ensino
superior, graças a uma tradição de otimização dos recursos disponíveis e controlo sistemático das despesas e aumento progressivo das receitas próprias, pudemos mais uma vez cumprir a nossa missão sem
gerar défices, nem contrair empréstimos», afirmou

______________________
o

a professora Maria da Conceição Bento, que, logo
de seguida, falou da necessidade de olhar de forma
atenta para a «nova realidade», para que, particularmente os responsáveis pelo ensino superior e pela
investigação, encontrem «novas e criativas formas
de romper com este ciclo negativo», contribuindo
«para uma nova espiral de desenvolvimento».
“Escolheram a melhor escola”
Na cerimónia também usou da palavra o engenheiro

“A Escola tem boas infraestruturas,
criou capacidade de atração, investiu
com segurança, usou com rigor os
dinheiros públicos, não fazendo da
dívida o seu modo de vida.”
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João Vasco Ribeiro. O representante do Conselho
Geral da instituição salientou o papel da ESEnfC enquanto «escola de tradições, moderna, cosmopolita
e com um ADN marcado por valores humanistas».
Dirigindo-se aos novos alunos, o membro externo
do Conselho Geral da ESEnfC afirmou: «Se querem
ser os melhores enfermeiros então escolheram a
melhor escola».
O engenheiro João Vasco Ribeiro destacou os níveis
de sucesso alcançados pela ESEnfC: «A Escola tem
boas infraestruturas, criou capacidade de atração,
investiu com segurança, usou com rigor os dinheiros públicos, não fazendo da dívida o seu modo de
vida».
Por outo lado, ao investigar com qualidade, ao transferir tecnologias e conhecimentos para o tecido
económico e social, animando «redes nacionais e internacionais dos seus parceiros», cria um «ambiente
propício à geração de riqueza».
Nesse sentido, concluiu o conselheiro externo, face
ao desafio que Portugal tem pela frente, de «construir um modelo de desenvolvimento viável, que
restitua a esperança», a ESEnfC «faz claramente
parte da solução e não do problema».
Elevar a satisfação da academia
Na sessão solene de abertura das aulas interveio,
ainda, o presidente da Associação de Estudantes
(AE). O já enfermeiro Joel Vitorino afirmou que «a
AE tudo fará, dentro do quadro das suas competências, para que, em parceria [com os órgãos da instituição], se procurem as melhores estratégias para o
elevar da satisfação da academia e se criem as melhores condições para os estudantes da ESEnfC».
As primeiras palavras de Joel Vitorino foram para os
colegas que acabavam de iniciar uma nova etapa na
vida estudantil: «É sabido que enfrentamos um
período em que a conjuntura nacional não é a mais
favorável nem a mais desejável, sendo no entanto,
também conhecimento comum que o investimento
em formação se traduzirá em maiores competências e capacidades para o ultrapassar desta situação,
não obstante o enriquecimento e valorização pessoal de cada um. O dia de hoje simboliza, também, o
aproximar de cada um de vós à profissão que escolheram para o vosso futuro, a profissão de Enfermagem», afirmou o presidente da AE.
ordem do dia > notícias relevantes da vida da escola
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3ª Escola de Verão em Educação pelos Pares

“O Papel da Sociedade Civil
nas Políticas das Dependências”
Especialistas de vários países europeus nas
áreas da prevenção e da terapêutica dos problemas
associados ao consumo de substâncias psicoativas,
entre eles o presidente do EURO-TC (European
Treatment Centers for Drug Addiction), Thomas
Legl, reuniram-se, de 30 de setembro a 1 de outubro de 2011, na Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra (ESEnfC), para uma grande conferência
internacional.
“O Papel da Sociedade Civil nas Políticas das Dependências” foi o tema da Conferência, que funcionou simultaneamente como a 3ª Escola de Verão em
Educação pelos Pares, co-organizada pelo IREFREA
(Instituto Europeu para os Estudos em Prevenção),
pelo EURO-TC, pela Associação Existências, pela

te a conferência.
Houve, ainda, sessões de treino e workshops sobre
“Abordagens terapêuticas a pais e filhos”, “Educação
pelos pares”, “Abordagens dinâmicas e Expressão
dramática” e “Prevenção em contexto Escolar”.

ESEnfC e pela Unidade de Investigação em Ciências
da Saúde: Enfermagem.
Mais de uma centena de profissionais interessados e
intervenientes na temática das dependências, provenientes da Áustria, da Alemanha, da Bélgica, da Bósnia, da Eslovénia, de Espanha, Suíça e Ucrânia – além
dos portugueses –, estiveram em Coimbra.
“Papel da Sociedade Civil na definição da estratégia
Europeia”, “Prevenção e Investigação”, “Tratamento
e Investigação”, “Redução de Riscos”, “Tratamentos
de Substituição: abordagens integradoras” e “Educação pelos Pares” foram subtemas abordados duran-

vocacionados para o combate das dependências.
Na sessão de abertura, a Presidente da ESEnfC enalteceu o trabalho desenvolvido nesta área, sobretudo
por Fernando Mendes (IREFREA) e por Irma Brito,
ao nível da formação, da intervenção (de rua) e da
investigação.
Para Maria da Conceição Bento, o psicólogo Fernando Mendes e a professora Irma Brito são um exemplo na mobilização de recursos e do trabalho voluntário da sociedade civil, fazendo mais com menos, e,
assim, contribuindo para melhorar a saúde das populações.

Divulgação de boas práticas
No encontro foi, ainda, «possível divulgar projetos
de Educação pelos Pares, tendo em vista possibilitar
a reunião, partilha de informação, discussão e consenso entre instituições que desenvolvem atividades
de Educação pelos Pares e outras estratégias de
Educação para a Saúde dirigida para jovens», explica
a professora Irma Brito, docente da ESEnfC responsável pela organização da conferência e por projetos
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Thomas Legl, presidente do EURO-TC
(European Treatment Centers
for Drug Addiction), usando
da palavra
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Publicidade
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cursos gratuitos de curta duração
de maio a dezembro de 2012

GOVERNO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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> breves
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Semana do Bem-Estar
no Centro de Saúde

Estudantes de licenciatura da ESEnfC
colaboraram, de 13 a 17 de
junho de 2011, com o Centro
de Saúde Norton de Matos
(CSNM), em Coimbra, na
realização de mais uma
Semana do Bem-Estar.
Dirigida aos utentes,
profissionais e amigos da
área de abrangência do
CSNM, a iniciativa
compreendeu atividades
como a massagem corporal, o
relaxamento e a risoterapia.
Também a dramaterapia, a reflexologia
e as atividades assistidas por animais (cadela)
estiveram incluídas nesta semana temática no CSNM,
sempre com a presença de técnicos especializados
em cada uma destas áreas.
Participaram na organização da Semana do Bem-Estar as estudantes Cláudia Cruz, Cátia Saraiva,
Cristiana Silva, Marisa Pereira, Rita Matias e Ana
Carolina Marques, no âmbito do Ensino Clínico
de Enfermagem de Saúde Mental Comunitária e
Reabilitação, orientado pela professora Isabel
Marques.

Mais atenção
à hipertensão

28

Sensibilizar as pessoas a cozinharem substituindo
o sal por outros condimentos, mostrar-lhes
as vantagens de caminharem e, se possível, de
ocuparem o tempo livre com atividades culturais
foi o que fizeram três finalistas da licenciatura
da ESEnfC, no âmbito do projeto
“Mais Atenção à Hipertensão”,
desenvolvido na Unidade de
Saúde Familiar de Condeixa.
As estudantes do 4º ano
(Adriana Pinto, Ana Catarina
Gomes e Ana Rita Rainho),
a realizarem o ensino
clínico do 8º semestre
nesta USF, proporcionaram,
no início do mês de junho,
uma “Caminhada Cultural” a
alguns utentes e familiares deste
estabelecimento de saúde.
Na caminhada pela vila, que teve
o apoio da Câmara Municipal de Condeixa, os
participantes beneficiaram de uma visita guiada à
Casa Museu Fernando Namora e puderam, ainda, ver
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um pequeno documentário na Biblioteca Municipal
de Condeixa.
Mais recentemente, foi realizado um “Atelier de
Cozinha”, em parceria com a Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra e a Biblioteca Municipal de
Condeixa.
Iniciado pela professora Marília Simões, o
projeto “Mais Atenção à Hipertensão” dirige-se a alguns utentes hipertensos vigiados nas
Consultas de Enfermagem de Hipertensão
Arterial da USF de Condeixa e abrange,
também, os familiares e cuidadores informais
desta população.

Intervenção educativa no
Portugal dos Pequenitos

Sob coordenação da professora Clarinda Cruzeiro
(Unidade Científico-Pedagógica de Enfermagem de
Saúde Pública, Familiar e Comunitária), estudantes
de licenciatura da Escola
Superior de Enfermagem
de Coimbra participaram
num projeto de
intervenção educativa
no Portugal dos
Pequenitos.
Dinamizando a
visita de crianças do
1º ciclo do Ensino
Básico àquele jardim
temático da Fundação
Bissaya-Barreto, através
de jogos educativos, teatros e
fantoches, o objetivo do grupo de
estudantes da ESEnfC consistiu em identificar e
prevenir comportamentos de risco durante as férias
de verão.
Os perigos duma exposição solar excessiva, a
proteção contra os raios UV, a alimentação
saudável, a prevenção da cárie dentária, a
prevenção dos afogamentos e dos acidentes
em brincadeiras ao ar livre constituíram
os temas de sensibilização dirigidos àquela
faixa etária (6-10 anos de idade).

II Colóquio Envelhecimento Saúde e Cidadania

Defendida a incorporação de módulos
de formação sobre a pessoa idosa
no currículo universitário

A Unidade Científico-Pedagógica
de Enfermagem do Idoso da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) organizou, no dia
28 de outubro de 2011, o 2º Colóquio “Envelhecimento, Saúde e Cidadania”.
O Colóquio pretendeu ser um espaço de reflexão
académica, com uma participação aberta, procurando a troca interativa de saberes na área da Saúde da
Pessoa Idosa.
De acordo com a vice-coordenadora da UCP de
Enfermagem do Idoso, professora Paula Cordeiro,
que interveio na sessão de abertura do colóquio,
cabe às instituições de ensino superior «contribuir
na compreensão das representações da velhice e na
construção de conhecimentos significativos sobre
essa face do ciclo vital».
«A educação é um importante agente promotor de
novos comportamentos, formas de pensar, valores,
crenças e expetativas sociais e individuais sobre a
velhice», afirmou a docente da ESEnfC, ao defender
a realização de ciclos de estudos na área da geriatria

– já existentes em várias faculdades –, equacionando
o reconhecimento como especialidade, e a incorporação de módulos de formação sobre a pessoa idosa no currículo universitário, independentemente da
área académica.

“A educação é um importante agente
promotor de novos comportamentos,
formas de pensar, valores, crenças e
expetativas sociais e individuais sobre a
velhice.”
“Envelhecer bem na sociedade da informação”, “Idadismo em Portugal” e “Os desafios do envelhecimento para o século XXI” foram as temáticas deste
2º Colóquio, que teve 232 inscritos.
Foram convidadas para este colóquio as especialistas Ana Filomena Curralo, Ana Júdice, Constança
Paúl e Síbila Marques.
ordem do dia > notícias relevantes da vida da escola
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III Encontro
do Dia Internacional da Família

Publicidade

30

A Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) aproveitou a sessão
de abertura do Encontro do Dia Internacional da
Família que, no dia 13 de maio, se comemorou na
instituição que dirige, para propor a implementação
da figura do enfermeiro de família.
Para a professora Maria da Conceição Bento, esta
seria uma forma de ajudar a combater a pobreza e
a exclusão, melhorando o acesso aos cuidados de
saúde.
“Levar a cada família o seu enfermeiro”, assegurando que este
profissional de saúde tenha um
número limite de famílias, para
poder “pensar estratégias promotoras de saúde” será um
meio de o conseguir, sustentou
a professora Maria da Conceição Bento.
“A família na construção dos
afetos” foi o tema deste encontro, organizado pela Unidade
Científico-Pedagógica de Enfermagem de Saúde Pública, Familiar e Comunitária da ESEnfC,
no qual se debateu o quadro de
pobreza que afeta algumas das
atuais estruturas familiares.
Foram, ainda, divulgados estudos
relacionados com o processo de
saúde/doença familiar e apresentadas perspetivas
sobre saúde familiar a nível nacional e internacional.
“Confronting Family Poverty and Social Exclusion”
foi o tema proposto pela ONU para a comemoração do Dia Internacional da Família em 2011.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
« Concurso Regional na ESEnfC no dia 12 de julho
« Inscrições em geesenfc@esenfc.pt
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Novos livros de professores da ESEnfC
Catástrofes: Atuação
Multidisciplinar
em Emergências

Foi lançado em 2011, pela Editora Martinari-SP, o livro
“Catástrofes: Atuação Multidisciplinar em Emergências”,
assinado pelo professor da ESEnfC,
José Carlos Amado Martins, em
co-autoria com o professor
universitário brasileiro William
Malagutti.
A obra procura informar
profissionais, docentes e discentes
das áreas da Enfermagem e da
Medicina, sobre situações de
emergência e catástrofes, onde
esses profissionais (trabalhando em
equipa) contribuem com a qualidade
da assistência prestada às vítimas,
possibilitando um atendimento rápido
e adequado, que pode fazer a diferença
entre a vida e a morte dos pacientes.
«No livro, os autores discorrem
sobre o cenário dos acidentes, com a
atuação de profissionais enfermeiros
e médicos no local, a transferência e admissão em
serviços emergenciais e/ou unidades de paciente crítico,
e a assistência intra-hospitalar nestes locais», lê-se no
comunicado emitido sobre esta obra.
Esta publicação reúne vários relatos de colaboradores
brasileiros, portugueses e latino-americanos, que, assim,
partilham conhecimento e mostram diferentes facetas do
atendimento e das realidades que existem nos respetivos
países.

Empreendedorismo
e Motivações Empresariais
no Ensino Superior
O professor da ESEnfC,
Pedro Dinis Parreira,
é coautor do livro
”Empreendedorismo e
Motivações Empresariais
no Ensino Superior”,
juntamente com os
professores Francisco
Costa Pereira (Instituto
Politécnico de Lisboa)
e Nuno Vieira e Brito
(Instituto Politécnico de
Viana do Castelo). A obra
foi lançada no dia 12 de
setembro de 2011, numa
viagem de barco no rio Tejo,
no âmbito do 8º concurso de
ideias PoliEmpreende.

Será que o empreendedorismo se ensina ou é elemento
integrante do perfil genético de cada indivíduo,
explicando comportamentos, atitudes e a sua relação
com a sociedade, organizações e empresas? Como
pode o Ensino Superior contribuir para melhor educar
e formar os seus alunos, promovendo o
desenvolvimento das suas competências
pessoais e científicas no domínio do
empreendedorismo?
Estas são algumas das interrogações a que o
livro, resultante de uma investigação que
abrangeu mais de 6500 alunos do ensino
superior politécnico (dimensão continental),
procura responder.

Migração e Saúde Mental

Foi lançado, a 13 de maio, em Coimbra,
o livro “Migração e Saúde Mental”, da
professora da ESEnfC, Ana Paula Monteiro.
A obra da investigadora da ESEnfC,
editada pela PsicoSoma, resulta de
um trabalho de investigação sobre as
questões de saúde mental em contextos
migratórios, tendo como foco de
atenção a população
imigrante oriunda da
Europa de Leste.
A investigação incidiu
sobre 566 imigrantes
russófonos com um
projeto migratório
em Portugal, oriundos
predominantemente
da Ucrânia, da Rússia e
da Moldávia, embora a
amostra também tenha
incluído nacionalidades
como a Bielorrússia, a
Roménia ou o Cazaquistão.
Este estudo empírico
permitiu concluir pela
maior vulnerabilidade
ao stress e pela menor perceção de apoio social da
população imigrante inquirida, quando comparada
com a população portuguesa (foi utilizado um
grupo de controlo constituído por 110 sujeitos
de nacionalidade portuguesa sem experiências
migratórias).
O estudo da professora Ana Paula Monteiro
pretende ser um contributo para a construção de
boas práticas de cuidados de saúde culturalmente
sensíveis.
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Cerimónia

A importância
de possuir
uma boa formação
académica
300 novos enfermeiros fizeram juramento
no dia 16 de julho de 2011

«Mais do que nunca, ter uma
boa formação académica que capacite
para o exercício profissional, e também com os recursos necessários para
a autonomia, o empreendedorismo e a
inovação, é fundamental para um desenvolvimento profissional bem-sucedido».
As declarações são da vice-presidente
da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC), Aida Cruz Mendes,
e foram proferidas na cerimónia de juramento de mais cerca de 300 novos
diplomados, realizada no dia 16 de julho
de 2011, no Pavilhão Multidesportos Dr.
Mário Mexia.
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dos enfermeiros portugueses, e a dos da
ESEnfC em particular, ser «internacionalmente reconhecida como de excelência», com as agências de recrutamento
a privilegiarem-nos, a professora Aida
Mendes não deixou de refletir sobre «se
a despesa» com a formação dos novos
enfermeiros «não deveria beneficiar, em
primeira linha, o país e os contribuintes
que a financiaram».
Notou a vice-presidente da ESEnfC que
«a existência de necessidades de cuidados não é sinónimo de empregabilidade
no Serviço Nacional de Saúde». E recordou a estatística da OCDE (2010) sobre a média de enfermeiros
A professora Aida Mendes não deixou por milhar de habitantes
em Portugal (5,7), em conde refletir sobre «se a despesa» com
traponto com a de outros
a formação dos novos enfermeiros
países europeus: 15,47 na
«não deveria beneficiar, em primeira
Finlândia, 14,92 na Suíça, ou
linha, o país e os contribuintes que a
9,67 no Reino Unido. Estes
financiaram».
são números que indicam «a
possibilidade da existência de
Dirigindo-se aos jovens enfermeiros, necessidade de cuidados não completaa professora Aida Mendes registou que mente satisfeita», realçou.
foi essa formação académica que o pro- Na sessão solene foram, ainda, entrejeto educativo da ESEnfC lhes procurou gues cinco bolsas de estudo por mérito
oferecer, permitindo-lhes «a transforma- a estudantes do 3º e do 4º anos da lição necessária» para fazerem face «aos cenciatura. Luís Emanuel de Figueiredo
desafios que terão de enfrentar».
e Rego, Nicole Teixeira Rosa, Ana Rita
Numa sessão com muitos familiares e Simões Martins, Ana Salomé Rodrigues
amigos dos finalistas da licenciatura em de Oliveira e Rita Campos Silva Granja
Enfermagem da ESEnfC, além das pala- Bento foram os contemplados.
vras de felicitações e de encorajamento, Foram, também, entregues prémios aos
o discurso da vice-presidente para a vencedores da fase regional do 8º Conárea científica foi, igualmente, marcado curso PoliEmpreende.
por alguma inquietação.
No final da cerimónia houve a atuação
Embora vincando o facto de a formação da Tuna de Enfermagem de Coimbra.
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Professor Pedro
Parreira (Gabinete de
Empreendedorismo da
ESEnfC) a entregar um dos
prémios do 8º Concurso
PoliEmpreende - fase
regional

Cerimónia de graduação
de enfermeiros
no Pavilhão Multidesportos
em Coimbra
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Cinco estudantes do 3º e do 4º anos da licenciatura receberam bolsas
de estudo por mérito (na foto com a professora Aida Cruz Mendes)
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________________________________________________________
Congresso

Coimbra foi por uma semana
a “capital mundial”
da Enfermagem
XI Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem da
ALADEFE juntou 1703 participantes de 36 países, numa organização da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. No momento da avaliação, a
organização foi considerada “muito boa” e “excelente”
________________________________________________________
O dinamismo da comunidade científica de
Enfermagem mostrou-se, em setembro de 2011,
num evento internacional de grande dimensão organizado pela ESEnfC, que suscitou o interesse e a
adesão de 1703 participantes, entre investigadores,
educadores, enfermeiros e estudantes oriundos de
36 países.
«Os grandes desafios que hoje se colocam, como os
da equidade ou as novas realidades epidemiológicas
e demográficas e suas consequências, mas também
o fortalecimento da educação e da investigação em
rede, foram amplamente debatidos», durante a semana de 18 a 23 de setembro, na XI Conferência
Ibero-americana de Educação em Enfermagem da
Associação Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem (ALADEFE), segundo uma
nota de balanço da vice-presidente da ESEnfC para
a área científica, professora Aida Cruz Mendes.
Foram cinco as conferências (três na área da educação, uma na saúde e uma na investigação) e outras
tantas mesas-redondas (duas na área da saúde, uma
em educação e duas sobre investigação).

A componente científica do evento foi enriquecida com a aprovação de 1443 comunicações livres
(haviam sido submetidos 1975 resumos), com 11
cursos, 9 seminários, workshops, reuniões de redes
internacionais de Enfermagem e visitas de estudo a
estabelecimentos de saúde da região centro.
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E de onde vieram os conferencistas para este considerável número de atividades?
A maioria (650) veio do Brasil, logo seguida de Por-

internacional > atividades internacionais desenvolvidas pela escola

tugal (527) e de Espanha (192). México (81), Chile
(56) e Colômbia (33) foram outros dos territórios
representados em Coimbra por um número relevante de congressistas. Em menor número, houve
representações de mais 30 países (agora por ordem alfabética): Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia,
Camarões, Canadá, Cabo Verde, Costa Rica, Cuba,
Equador, El Salvador, Eritreia, França, Moçambique,
Holanda, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, Angola, Serra Leoa, Eslovénia, Suécia, Tunísia, Turquia,
Reino Unido, EUA, Uruguai e Venezuela.
Para os receber a todos a ESEnfC dispôs de uma
equipa motivada, constituída por docentes, não docentes e, também, por muitos estudantes (cerca de
100, que participaram na organização do evento, ao
nível do secretariado, do acolhimento, dos transferes
e até colaborando no jornal diário da conferência).
No momento da avaliação, no que respeita à conferência, a maioria das respostas situou-se no “muito
bom” e no “excelente”, em três dos domínios em
análise: organização, apresentação e conteúdos.

NÚMEROS

________________________________________

1703

foram os congressistas inscritos online no site
da XI Conferência Ibero-Americana
de Educação em Enfermagem da ALADEFE.

650

vieram do Brasil. Mais de um terço do total.

36

países estiveram representados em Coimbra.

22

visitas foram realizadas a dez instituições de
saúde da região de Coimbra. Participaram nestas
visitas 325 conferencistas.

12

redes internacionais de Enfermagem reuniram-se, contando com a participação de 873
conferencistas.

Eleição do Conselho
Executivo
da ALADEFE
_______________________
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Presidente da ESEnfC à frente da
região Europa

A Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Maria da Conceição Bento, foi escolhida para vice-presidente da ALADEFE para a
Região Europa. A eleição foi decidida em reunião da
Assembleia Geral da ALADEFE em Coimbra, no âmbito das reuniões paralelas da XI Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem da ALADEFE. O novo Conselho Executivo da ALADEFE para o
período 2011-2014 (composto por 22 enfermeiros,
educadores e investigadores procedentes das diversas regiões) passa a ser presidido pela professora
Laura Morán Peña, da Escola Nacional de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Nacional Autónoma do México.

11

foram os cursos ministrados, frequentados por
218 formandos.

5

workshops (da responsabilidade dos conselhos
Federal e Regional de Enfermagem do Brasil, do
International Council of Nursing, da Associação
Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação e da
Medical Simulator) foram realizados.

3

foram as línguas oficiais da Conferência.
Durante os trabalhos falou-se português,
espanhol e inglês.
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O que elas disseram....

Laura Morán Peña

Maria da Conceição Bento

Eleita por unanimidade presidente da ALADEFE para
o período 2011-2014, a professora Laura Morán
Peña mostrou-se convicta de que a XI Conferência
Ibero-americana de Educação em Enfermagem,
com sede na ESEnfC, terá um «grande impacto
na difusão do conhecimento gerado no campo da
investigação em educação, na consolidação de redes
de colaboração para o avanço da educação em
enfermagem e na aproximação conseguida entre
países para lá das suas fronteiras».
A professora da Escola Nacional de Enfermagem
e Obstetrícia da Universidade Nacional Autónoma
do México, que teceu elogios ao excelente
clima organizacional e humano que envolveu a
Conferência, disse que «a qualidade deste evento,
além de evidenciar a capacidade de convocação, de
organização e de gestão que a Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra tem, é uma clara prova do
avanço que a ALADEFE tem tido, enquanto líder da
educação em Enfermagem nas nossas regiões».

«Sinto que esta conferência tem servido para
aproximar os enfermeiros da Iberoamérica, da
América do Norte e do resto da Europa. Está a
crescer uma verdadeira comunidade internacional
de Enfermagem. Podemos sonhar com um futuro de
cooperação que nos permita pensar e agir global e
localmente, no sentido de congregarmos esforços
para que os objetivos do milénio se concretizem.
Penso que estamos a dar mais um pequeno passo
para fortalecer a Enfermagem e assim contribuímos
para mais saúde para todos», afirmou a Presidente da
ESEnfC na parte final dos trabalhos.
Visivelmente satisfeita com o impacto e os
resultados da Conferência, a professora Maria da
Conceição Bento disse que receber 1700 colegas
possibilitou à Escola de Coimbra «fazer novos
contactos», que lhe permitirão, no futuro, «ter mais
parceiros de novas nacionalidades», o que redundará
numa «oportunidade para o desenvolvimento de
projetos conjuntos de investigação e ensino».

Presidente eleita da ALADEFE

Presidente da ESEnfC
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Maria Antonieta Rubio Tyrrell

“Valeu a pena atravessar
o oceano para partilhar o
conhecimento”
38

Na passagem de testemunho, a
Francisco George
anterior presidente da ALADEFE, proO diretor-geral da Saúde, Francisco
fessora Maria Antonieta Rubio Tyrrell,
disse que «valeu a pena atravessar o
George, em representação do ministro
oceano para partilhar o conhecimenPaulo Macedo, interveio no encerrato».
mento da Conferência.
A docente da Universidade Federal
Para este responsável, no novo ciclo das
do Rio de Janeiro (Escola de Enfermapolíticas para o setor, a saúde pública
gem Anna Nery) salientou, também,
ocupa um lugar de relevo, com a equidade no acesso, a qualidade (na perspeque «o êxito deste magno evento da
tiva de melhoria contínua) e a redução
ALADEFE» se deveu, fundamentaldo problema da mortalidade prematura a
mente, à «excelente organização soassumirem-se como prioridades.
bre a competente responsabilidade
Para tanto, e com a ajuda dos profissioda presidência, vice-presidência e
nais de saúde, vai ser necessário
comissões adjuntas da conceituada Escola Superior de Enferma- Professor Fernando Henriques, combater melhor os quatro fatores
vice-presidente da ESEnfC
de risco que desencadeiam as doengem de Coimbra».
e coordenador executivo da
ças que matam antes do tempo:
«A Escola de Coimbra demonsConferência
problemas de tabagismo, abuso do
trou o que, realmente, é cuidar
de gente», afirmou Maria Antonieta Rubio Tyrrell.
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álcool, alimentação desequilibrada e
falta de exercício físico.

Antigo Presidente da República
exalta ação pedagógica dos
enfermeiros

II Encontro
de Estudantes da
ALADEFE
Para refletirem sobre os percursos formativos e o associativismo no espaço ibero-americano,
estiveram reunidos, nos dias 21 e 22 de setembro,
na ESEnfC, 55 estudantes de Enfermagem de sete
países desta extensa área geográfica: Portugal, Espanha, México, Brasil, Peru, Chile e Uruguai.
Também o empreendedorismo e a empregabilidade
ocuparam as reuniões de trabalho.
Com esta iniciativa, foi possível debater a multiculturalidade e promover a aproximação de associações estudantis congéneres.
Foram, ainda, constituídos quatro grupos de trabalho com vista à criação de uma estrutura de estudantes no seio da ALADEFE.

O enviado especial das Nações Unidas para
a Luta contra a Tuberculose e antigo Presidente da República Portuguesa (1996-2006),
Dr. Jorge Sampaio, enviou um discurso aos
congressistas, em que alertou para a necessidade de «melhorar a equidade e a eficiência
dos sistemas de saúde». E, para esse desafio,
«a contribuição dos enfermeiros é absolutamente fundamental», escreveu Jorge Sampaio,
num discurso lido pela Presidente da ESEnfC,
Maria da Conceição Bento.
Referindo-se à perda de dinamismo económico dos países europeus e de outros países
ditos desenvolvidos, ao envelhecimento da
população (aumento de reformados e diminuição de ativos) e à explosão das despesas
ligadas à saúde, Jorge Sampaio falou das novas
prioridades para as políticas do setor. Que
passam por agir a montante (quando se tem
saúde) e não exclusivamente a jusante (em
situação de doença).
Atuar ao nível dos fatores que condicionam
a saúde (alimentação, educação, ambiente,
transportes, estilos de vida) é, pois, segundo
este entendimento, uma das prioridades.
«Acredito, de facto, que o vosso papel como
mediadores da comunicação pode ser decisivo para a qualidade de vida dos doentes»,
afirma o antigo chefe de Estado português.
«A vossa ação pedagógica junto dos cidadãos,
em virtude das suas carências de formação
nas questões básicas de saúde, é essencial,
preparando-os para compreender essas questões e para que possam fazer opções fundamentadas», sublinhou, ainda, no discurso.

39

Dr. Jorge Sampaio, enviado
especial das Nações Unidas
para a Luta contra a
Tuberculose
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Feira de Escolas

“Enfermagem sem fronteiras”
40

A Praça da Canção, na margem esquerda
do rio Mondego, em Coimbra, foi o local escolhido
para a realização, de 20 a 23 de setembro, de uma
Feira de Escolas e Faculdades de Enfermagem representativas do espaço ibero-americano.
Foi uma oportunidade para instituições de distantes
pontos geográficos apresentarem a formação que
ministram e a cultura pedagógica e científica que incrementam.
Nesta Feira, intitulada “Enfermagem sem fronteiras”, estiveram representadas escolas e faculdades
de Enfermagem, sobretudo do Brasil, de Portugal e
Espanha, mas também do Chile, da Colômbia e dos
Estados Unidos da América. Ali estiveram, também,
instituições e organizações profissionais e algumas
autarquias locais.

Na Feira foram expostos materiais técnicos e pedagógicos para o ensino de Enfermagem e equipamentos para a Saúde, com várias empresas e editoras
representadas.
A apresentação e o lançamento de livros de Enfermagem, complementados com a exposição de uma
Coleção de Livros Antigos de Enfermagem, pertença
do enfermeiro espanhol Koldo Santisteban e que inclui obras desde o século XIX até aos nossos dias,
constituíram outro foco de interesse.
A Feira “Enfermagem sem fronteiras” procurou,
ainda, servir de ponto de encontro e de convívio,
não só para os participantes nesta grande Conferência Internacional, como para a população que a
quis visitar.
A entrada foi gratuita.
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> escolas presentes
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• Associação de Estudantes da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra
(Portugal)
• Escola de Enfermagem Anna Nery Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Brasil)
• Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa-Universidade Federal Fluminense
(Brasil)
• Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo (Brasil)
• Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais (Brasil)
• Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (Brasil)
• Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo - Universidade dos Açores
(Portugal)
• Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (Portugal)
• Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
(Portugal)
• Escola Superior de Enfermagem S. João de
Deus - Universidade de Évora (Portugal)
• Escola Universiària d´Infermeria i
Podologia de la Universitat de València
(Espanha)
• Escuela de Enfermería - Universidad de
Chile (Chile)
• Escuela Universitaria de Enfermeria de
Alicante (Espanha)
• Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Granada (Espanha)
• Facultad de Enfermería - Universidad de
Murcia (Espanha)
• Fundação de Amparo à Pesquisa e
Extensão Universitária - Universidade
Federal de Santa Catarina (Brasil)
• Repensul - Rede de Promoção da
Enfermagem da Região Sul (Brasil)
• Universidad de Antioquia (Colômbia)
• Universidade Católica Portuguesa Instituto de Ciências da Saúde (Portugal)
• Universidade de Coimbra (Portugal)
• Universidade Federal de São João Del-Rei
- Campus Divinópolis, Minas Gerais (Brasil)
• University of Miami School of Nursing &
Health Studies (EUA)
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MOMENTOS DA
CONFERÊNCIA
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Pequim

Professor José Carlos Santos na China
no 26º Congresso Mundial da Associação
Internacional para a Prevenção do Suicídio
O professor José Carlos Pereira dos Santos
participou, de 13 a 17 de setembro, em Pequim, no
26º Congresso Mundial da Associação Internacional
para a Prevenção do Suicídio (IASP - International
Association for Suicide Prevention).
O congresso mundial que a IASP organiza de dois
em dois anos visa debater os últimos avanços em
termos de prevenção, intervenção e investigação de
comportamentos da esfera suicidária.
Durante o congresso foi apresentada a comunicação oral “School-based suicide prevention… after
the final goodbye”, do professor José Carlos Santos
em co-autoria com Maria Erse, Rosa Simões, Jorge
Façanha e Lúcia Amélia.
A comunicação reporta-se a parte de um projeto de
intervenção mais amplo, de prevenção de comportamentos suicidários nas escolas, tendo como alvo
alunos do 3º ciclo (projeto inscrito na Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem).
O estudo apresentado relatou resultados de uma

intervenção específica numa escola, dirigida a encarregados de educação, docentes e assistentes, técnicos de saúde e estudantes, após o suicídio de uma
estudante.
Outros dois estudos de que o professor da ESEnfC
é co-autor foram igualmente apresentados no Congresso: “Young suicide attempters: are they living in
a box?” (de José Carlos Santos, Carlos Braz Saraiva,
Francisco Alte da Veiga, Adelaidde Craveiro, Nuno
Madeira e Paula Garrido), realizado com a equipa
multidisciplinar de prevenção de suicídio dos Hospitais da Universidade de Coimbra; e “Suicidal behaviours in schizophrenia patients: which risk factors?”
(de Margarida Duarte, José Carlos Santos, Cláudio
Laureano e Carlos Braz Saraiva).
O próximo evento mundial da IASP está agendado
para 2013 em Oslo.
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Congresso do International Council of Nurses

ESEnfC esteve em Malta

Uma comitiva da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra participou, entre os dias 2 e
8 de maio, no Congresso do International Council
of Nurses (ICN), realizado em Malta, sob o tema
“Nurses Driving Access, Quality and Health”.
Integraram esta representação da ESEnfC o vice-presidente da Escola, professor Fernando Henriques, os professores Pedro Parreira (com a apresentação de dois trabalhos em formato de póster) e
Isabel Fernandes (que apresentou uma comunicação
oral), assim como a técnica superior Carla Martins
(serviço de assessoria).
A partir do Mediterrâneo, a ESEnfC distribuiu informação sobre a oferta formativa que disponibiliza e
sobre a investigação que produz (foram oferecidos
exemplares da Revista Referência em Enfermagem).
O encontro, em que participaram para cima de 2000
congressistas de 127 países, foi aproveitado para a

ESEnfC divulgar a XI Conferência Ibero-Americana
de Educação em Enfermagem da ALADEFE, que, sob
sua organização, Portugal acolheu em setembro de
2011.
Este trabalho de projeção da ESEnfC foi feito, também, a partir do stand institucional da Ordem dos
Enfermeiros, que participou no Congresso do ICN
e numa exposição paralela sobre associações e organizações de Enfermagem.
Respondendo ao convite da professora brasileira
Isabel Amélia Mendes, a ESEnfC participou, ainda,
enquanto observadora, numa reunião dos Centros
Colaboradores da Organização Mundial de Saúde.
Foi uma oportunidade importante para a ESEnfC,
que, como candidata a Centro Colaborador da
OMS, pode, assim, conhecer melhor a agenda e a
dinâmica das reuniões, os representantes de outros
centros colaboradores e respetivos projetos.
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Cooperação

Ministra de S. Tomé visitou a ESEnfC
A continuidade da cooperação
entre a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e o Ministério da Saúde da República Democrática de São Tomé e Príncipe dominou a agenda
de um encontro, no dia 24 de maio de 2011, entre
a titular desta pasta, Ângela Costa Pinheiro, e a Presidente da ESEnfC, Maria da Conceição Bento.
Na reunião com a ministra da Saúde e dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe foi avaliada a
possibilidade de a formação dada por docentes da
ESEnfC a profissionais de Saúde daquele território
africano de língua portuguesa poder vir a ser realizada no local de origem dos formandos.
«Será mais eficaz fazer a formação em São Tomé
e Príncipe, porque será mais ajustada, atingimos
maior número de enfermeiros e garantimos que
as pessoas se formam lá para agirem lá», afirmou, à
margem do encontro, a Presidente da ESEnfC.
As condições para a frequência das vagas em
cursos ou em disciplinas isoladas para atualização
profissional a disponibilizar aos enfermeiros são-tomenses, bem como os direitos que terão (isenção
de propinas e apoios sociais – alojamento e refeições) foram, também, questões analisadas.
Desde 2007 que vigora a cooperação entre a
ESEnfC e o Ministério da Saúde da República
Democrática de S. Tomé e Príncipe.
Através de acordos bilaterais, duas dezenas de enfermeiros com cargos de chefia em São Tomé e
Príncipe já receberem formação especializada, em
áreas como a saúde materno-infantil, a gestão, a
enfermagem de reabilitação, a saúde mental e a
saúde comunitária.
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Visita de pró-reitor da
Universidade
11 de Novembro
O pró-reitor para a cooperação da Universidade
11 de Novembro, de Angola, doutor José Manuel
Sita Gomes, e a doutora Maria das Dores Sungo,
médica e decana da Faculdade de Medicina
de Angola, deslocaram-se em junho a Portugal.
Na ESEnfC estiveram a visitar os laboratórios de
práticas simuladas. O vice-presidente Fernando
Dias Henriques foi o anfitrião.
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Estágio para estudantes da ESEnfC em Macau
Maria de Fátima do Rosário Santos e Raquel Filipa Pedro Gomes, estudantes do 4º ano da licenciatura da ESEnfC, iniciaram, em setembro, um período de estudos em Macau, para fazerem estágio no
Centro de Saúde das Ilhas e no Hospital de S. Januário (serviços de Ortopedia, Hemodiálise, Cuidados
Intensivos e Neonatologia).
Este semestre de mobilidade surge no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e o Instituto Politécnico de Macau.
Ao abrigo deste acordo, mais 12 jovens de outros cursos dos institutos politécnicos de Bragança,
Castelo Branco, Guarda e Leiria vão estudar em Macau.
Através deste protocolo pretende-se que portugueses e chineses estudem, por um semestre, em Macau
e em Portugal, um pouco à semelhança do programa europeu de mobilidade Erasmus, com reconhecimento da formação realizada, com alimentação e alojamento suportados pela instituição de acolhimento.
A acompanhar as estudantes da ESEnfC durante a receção aos jovens portugueses em Macau esteve o
professor José Carlos Santos, adjunto da Presidente da ESEnfC para as relações internacionais.

47

internacional > atividades internacionais desenvolvidas pela escola

Cultural Awarness in Nursing

Que influência têm as culturas
nos cuidados de Enfermagem?

Professores João Apóstolo e Ananda
Fernandes moderaram alguns debates

48

A idade, os hábitos tabágicos e a obesidade podem ser razões para recusar tratamentos dispendiosos? Podem os enfermeiros prescrever medicação, ou seguir uma gravidez?
Estas foram algumas das questões que suscitaram
discussão num painel-debate sobre a “Enfermagem
na Europa”, realizado na
ESEnfC, no dia
29 de abril, no âmbito de
mais uma Semana de Enfermagem Transcultural.
Sobre estas matérias, que
trouxeram a Coimbra professores convidados da
Bélgica (Karla Van Laer e
Luc Schalenbourg) e da
Suécia (Eva Berndin e
Boel Hovde), foi possível escutar a professora
Ananda Fernandes dizer,
em jeito de conclusão,
que «não há preto, nem
branco».
Na base das escolhas a
tomar sobre o desenvolvimento dos cuidados
há, antes, «decisões éticas e políticas», notou a
docente da ESEnfC, ao
defender que caberá
ao profissional de saúde fazer «o melhor que
puder» em função dos contextos e
dos recursos disponíveis.
A perspetiva transcultural de alguns sistemas e cui-

dados de saúde europeus foi o tema que, de 26 a 29
de abril, reuniu os estudantes do 4º ano de licenciatura da ESEnfC.
Os finalistas de Enfermagem puderam estudar casos
ilustrativos de diversos modos de abordar o nascimento, a saúde da mãe e da criança, a terceira idade,
ou a doença mental.
As “Infeções hospitalares na
Bélgica”, os “Cuidados ao
idoso na Suécia”, o “Parto
e a amamentação em Portugal”, “A gravidez e o nascimento na Noruega” e os
“Cuidados de saúde mental
na Bélgica” foram alguns
casos que os alunos analisaram.
A iniciativa Semana de Enfermagem Transcultural enquadra-se no seminário “Cultural Awareness in Nursing”,
projeto feito em parceria
com universidades e politécnicos de Lund (Suécia), Bergen
(Noruega), Hasselt (Bélgica) e
Eindhoven (Holanda).
Pretende-se que os futuros
profissionais de saúde possam
aumentar as suas competências
para prestarem cuidados de
enfermagem
culturalmente
congruentes, bem como melhorar o seu potencial para exercerem Enfermagem
além-fronteiras.
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Semana Internacional

“Voluntariado numa
Sociedade a Envelhecer”

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
organizou, de 17 a 20 de maio de 2011, mais uma Semana Internacional, desta feita subordinada ao tema
“Voluntariado numa Sociedade a Envelhecer”.
Uma das iniciativas deste programa, da responsabilidade do Gabinete de Relações Nacionais e Internacionais (GRNI) da ESEnfC, foi uma mesa-redonda
sobre voluntariado, no dia 17 de maio.
Foram convidados para o debate representantes de
algumas organizações de voluntariado, que prestam
apoio a pessoas portadoras de doença, como a Liga
dos Amigos dos HUC, a Acreditar e a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Foram, ainda, convidadas estruturas inseridas na
comunidade, de índole religiosa ou laica, como as
Conferências Vicentinas, a APPACDM (Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental) e a ADFP (Associação Desenvolvimento e
Formação Profissional) de Miranda do Corvo.
Foram, ainda, convidadas organizações de âmbito
institucional, onde o voluntariado surge inerente a
uma política de inserção na realidade do grupo social de pertença: a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, a Cruz Vermelha Portuguesa e a

própria ESEnfC, representada pela coordenadora de
um dos eixos de desenvolvimento da Escola (Banco
de Voluntariado), a professora Isabel Marques.
Outra iniciativa em destaque nesta Semana Internacional, no dia 19, foi a apresentação dos programas
de mobilidade – Erasmus, Leonardo da Vinci e Vasco
da Gama (este último de mobilidade a nível nacional) – e de alguns projetos internacionais em que a
ESEnfC está envolvida.
Numa das sessões do encontro, o coordenador do
GRNI, professor António Amaral, destacou, ainda,
os novos acordos bilaterais, alcançados no início de
2011, para mobilidade de estudantes e de docentes,
com universidades de vários países, designadamente
do Reino Unido (Northumbria University, de Newcastle) e da Suécia.
Durante a Semana Internacional, foi possível ouvir
os testemunhos e a experiência de professores de
algumas instituições parceiras, da Bulgária, da Espanha e da Letónia.
Uma exposição fotográfica sobre experiências de
mobilidade, patente no Polo A da ESEnfC, ao longo
da semana, foi outra atividade inscrita nesta Semana
Internacional.
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Cerimónia

Capítulo da Sigma Theta Tau International
acolhido pela Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra constituído em
setembro de 2011
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A presidente da Sigma Theta Tau International (STTI) - Honor Society of Nursing, Karen Morin,
presidiu, no dia 22 de setembro de 2011, na ESEnfC,
à cerimónia de constituição do capítulo Phi Xi, dando posse aos seus órgãos diretivos.
O Capítulo (492) Phi Xi, acolhido pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, é presidido pela
professora doutora Aida Cruz Mendes.
Com sede nos Estados Unidos da América, a STTI
tem por missão apoiar a aprendizagem, o conhecimento e o desenvolvimento profissional, com vista à
melhoria dos cuidados de saúde a nível mundial.
É considerada uma organização líder na criação e na
partilha de conhecimento.
De acordo com a professora Aida Cruz Mendes, «a
constituição do capítulo é o reconhecimento, por
uma sociedade internacional de referência, do “nos-so compromisso com a excelência em Enfermagem”, como disse a Presidente da STTI, Dra. Karen
Morin [professora na Universidade de WisconsinMilwaukee, na qual é diretora do programa de doutoramento]».
Segundo explica a também vice-presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra para a área
científica, «a constituição de um capítulo é precedida

de um período de 1 a 2 anos de “observação” pela
Sociedade, até à reunião de dados suficientes para
que um proponente seja aceite como seu capítulo».
«Este processo garante-nos um reconhecimento
público, que esperamos continuar a honrar com o
desenvolvimento de atividades científicas e de intervenção pública que promovam a liderança em Enfermagem», sustenta a professora Aida Cruz Mendes.
O reconhecimento no Texas
O capítulo Phi Xi da STTI foi oficialmente reconhecido na 41ª Convenção Bianual daquela Honor Society of Nursing.
As convenções da STTI, realizadas a cada dois anos,
são simultaneamente eventos de divulgação científica e dos projetos de liderança da enfermagem no
mundo e os momentos de reunião e eleição dos
seus órgãos dirigentes.
A delegação portuguesa à Convenção no Texas,
constituída pelas professoras Aida Mendes e Helena
Loureiro, para além de representarem o capítulo nas
reuniões e eleições realizadas, apresentaram cinco
comunicações científicas de divulgação de investigação produzida, quer em Portugal, quer em participação em grupos de pesquisa multinacionais.
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Professora Karen Morin
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Investigação

Prémio ESEnfC 2011 atribuído
a trabalho sobre estimulação
cognitiva em idosos
Houve, ainda, duas menções honrosas
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O Prémio de Investigação ESEnfC 2011,
aberto a diferentes problemáticas da área das ciências da saúde e Enfermagem, foi atribuído ao trabalho “Efeito da estimulação cognitiva em idosos”,
dos investigadores João Luís Alves Apóstolo, Daniela
Filipa Batista Cardoso, Lília Marisa Gonçalves Marta
e Taciana Inês de Oliveira Amaral.
De acordo com o estudo realizado, que incidiu sobre uma amostra de 23 idosos (que frequentavam,
na cidade de Coimbra, um centro social, ou utentes
projetos > atividades específicas

de um centro de saúde), o programa de estimulação
adotado melhorou a condição cognitiva dos idosos,
explicando 17,86% da mudança verificada nestes indivíduos, «pelo que se aconselha a sua implementação como componente do cuidado a idosos em
contexto comunitário», sugerem os responsáveis do
projeto.
A um outro nível, e embora a evidência não permita concluir sobre o efeito da Estimulação Cognitiva no estado de humor e nas AIVD’s (atividades

Instrumentos de incentivo
ao esforço de aprender
investigando
O Prémio de Investigação ESEnfC visa incentivar
a investigação em Enfermagem fundamental e
aplicada.
Conforme explica o coordenador da Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde – Enfermagem
(UICISA-E), da ESEnfC, professor doutor Manuel
Alves Rodrigues, «os prémios de investigação são
instrumentos de incentivo ao esforço de aprender
investigando» e, «por isso, são abertos a todos os
profissionais, docentes ou não docentes, independentemente de estarem ou não inscritos numa
Unidade de Investigação».
Um dos grandes objetivos da UICISA-E, além da
produção e divulgação de conhecimento científico,
é, justamente, o acompanhamento e a formação de
investigadores.

instrumentais de vida diária),
respetivamente 20% e 17% dos
idosos submetidos ao programa
revelaram melhorias na condição
clínica, quando comparados com o
grupo de idosos não submetido ao
mesmo programa.
O trabalho de investigação “Efeito
da estimulação cognitiva em idosos” recebeu um prémio monetário e de direito de publicação
(na Revista de Enfermagem Referência, editada pela Unidade de Investigação em Ciências da Saúde Enfermagem, da ESEnfC, indexada
e de divulgação internacional).
Houve, ainda duas menções honrosas, para o 2º e o 3º trabalho
a obterem melhor classificação:
“Dor para não ter dor: aplicação
de anestésico tópico” (de Luís
Manuel da Cunha Batalha, Maria
Cândida Gomes Carreira e Maria
Matilde Marques Correia) e “As
Vivências da Mulher Infértil” (de
Inês Rafaela Valente Silva, Augusto Miguel Nunes Ferreira, Marta
Alexandra Faria de Brito, Nuno
Miguel Baptista Dias e Carolina
Miguel Graça Henriques).
Além destes trabalhos, outros três

Professor Manuel Rodrigues

(de um total de 16 submetidos a
concurso), obtiveram direito de
publicação na Revista de Enfermagem Referência.
Falamos dos trabalhos “Ansiedade
e necessidades dos cuidadores
primários de crianças com e sem
deficiência” (dos investigadores
Cátia Priscila Lemos Fernandes,
Daniela Elisabete Angélico Vale,
Eduarda Beatriz Nóbrega, Mirian
Martins da Silva Dias e Sónia

Elisete Fernando Sousa), “Expetativas dos doentes face ao internamento numa Unidade de Cuidados
Paliativos” (de Margarida Filipa
Fonseca, Arménio Guardado Cruz
e David Manuel Dias Neto) e “Perceções parentais sobre estado nutricional, imagem corporal e saúde
em crianças com idade escolar”
(da autoria de três investigadoras:
Lúcia Macedo, Constança Festas e
Margarida Vieira).

Publicidade
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Antes que te Queimes

113 estudantes da ESEnfC envolvidos
no projeto em 2011
Prevenção do consumo abusivo do álcool
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O projeto de intervenção pelos pares para
prevenção do consumo abusivo de álcool em contexto recreativo “Antes que te Queimes” envolveu,
nas festas académicas de 2011, a participação de
113 estudantes da ESEnfC (realizaram intervenção
nocturna 100), nove estudantes de outras instituições do ensino superior de Coimbra (realizaram
intervenção noturna oito), sete estudantes da Universidade da Beira Interior (Medicina e Ciências
Biomédicas) e de 15 supervisores (dois docentes da
ESEnfC e os restantes profissionais de saúde).
Falamos da Queima das Fitas na Covilhã e em Coimbra e da Festa das Latas de Coimbra.
Segurança sexual e rodoviária
No âmbito deste projeto, jovens estudantes da ESEnfC, juntamente com colegas de outros cursos de
Saúde, propõem-se ajudar outros jovens a optarem
por comportamentos “sóbrios”, facilitadores da segurança sexual e rodoviária.
Para tanto, os “educadores de rua” sensibilizam os
colegas que saem à noite para a importância da
redução do consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante a Queima das Fitas.
projetos > atividades específicas

Desde 2006 que a ESEnfC e a respetiva Associação
de Estudantes levam a efeito este projeto de educação para a saúde, que pretende ajudar a promover a
diversão sem risco nas festas académicas.
Além do aconselhamento, os educadores de pares
avaliam a alcoolemia e o risco de danos associados,
distribuem preservativos femininos e masculinos e
prestam primeiros socorros aos jovens que se encontrem embriagados.
No âmbito do projeto “Antes que te Queimes”,
em Coimbra é, ainda, dado apoio ao denominado
“transporte seguro”, criado propositadamente para
as noites da festa.
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra disponibilizam um autocarro que
faz um circuito gratuito na parte central da cidade e
no qual é prestado apoio por estes educadores.
Técnicos especializados (professores e profissionais de saúde voluntários) colaboram na supervisão
e no apoio aos pares educadores, permanecendo
essencialmente numa unidade de saúde móvel disponibilizada pela Administração Regional de Saúde
do Centro e que opera no Largo da Portagem.
São já vários os parceiros do projeto.

Projetos de alto valor acrescentado na área da Saúde

HealthTech - Working Group
________________________________
O Gabinete de Empreendedorismo da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra
(GE/ESEnfC) participa num
grupo de trabalho intitulado
“HealthTech”, que visa a criação de projetos com alto valor
acrescentado para a Saúde, a
partir da partilha de experiências e do conhecimento multidisciplinar.
O “HealthTech - Working
Group” é uma iniciativa conjunta do GE/ESEnfC, do Clube de
Inovação e Empreendedorismo
da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, do Departamento de Engenharia Mecânica do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e do

Instituto de Sistemas e Robótica
da Universidade de Coimbra.
Utilizar a tecnologia nas respostas às necessidades em
Saúde, com vista à procura de
soluções inovadoras, que resultem em equipamentos, bens
ou serviços promotores da
melhoria da qualidade de vida,
da saúde e do bem-estar das
populações é o principal objetivo deste grupo de investigadores e professores do ensino
superior.
O primeiro encontro do
“HealthTech – Working Group”, que reúne rotativamente pelas instituições que o integram, foi no dia
13 de julho, no Polo B da ESEnfC.

HealthTech

Working Group

Gabinete no Polo A da ESEnfC

“Espaço Saúde e Cidadania”
_________________________________
Estudantes de licenciatura criaram
o “Espaço Saúde e Cidadania”, que visa estimular a
adoção de estilos de vida saudáveis e que defendam
a sustentabilidade ambiental.
O projeto, que surgiu no âmbito da Opção de Enfermagem de Intervenção Comunitária em Contexto
Escolar (4º ano), atua em dez domínios essenciais: a
“Prevenção do consumo abusivo de bebidas alcoólicas”, a “Promoção da segurança Rodoviária” (comportamentos de condução defensiva), os “Estilos de
vida saudável”, a “Prevenção da obesidade”, a “Saúde
sexual e reprodutiva”, a “Prevenção da violência da
praxe académica”, a “Cessação tabágica”, a “Saúde
ambiental: Pegada Ecológica”, a “Educação para o
consumo de água” (evitando o desperdício) e o
“Voluntariado jovem” (Projeto Porta Voluntária).
O projeto destina-se à comunidade educativa da
ESEnfC, em especial aos estudantes.
O “Espaço Saúde e Cidadania” funciona (em horário
irregular, de acordo com a disponibilidade dos voluntários) a partir do Polo A da ESEnfC, onde dispõe
de um gabinete (junto ao bar).
São responsáveis pelo projeto a professora Irma
Brito, a funcionária não docente Clara Simões e as
estudantes Andreia Pereira, Maria João Pinto e Rosa
Silva.
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Professor José Rôxo

Humildade
e determinação

56

Pessoa dinâmica e altruísta, um
homem bem-disposto – tantas vezes brincalhão –,
humilde mas respeitado pelos pares, com grande
capacidade de diálogo, que sabe ouvir, estimular e
reunir vontades.
São muitos adjetivos, porque muitos são também os
atributos que caraterizam o professor José Reis dos
Santos Rôxo, aposentado da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra no dia 1 de maio de 2010.
Sempre muito ligado à área da Enfermagem Médico-Cirúrgica, que impulsionou e ajudou a consolidar
em Coimbra e no país, é, nestas sempre escassas linhas, recordado por alguns colegas que o acompanharam na vida académica e de direção da ESEnfC.
Para Teresa Calvário, também docente da Escola de
Coimbra já aposentada, o professor José Rôxo, que
conheceu no ano da revolução dos cravos, em 1974,
«era ele já profissional e de amores» pela colega
Conceição Madanelo (com quem viria a casar),
sempre «soube preservar a família e os amigos».
Foi junto deles que, diz Teresa Calvário, «encontrou
a alegria e determinação para exercer a profissão
com muita probidade».
Quase 30 anos de trabalho conjunto e de convivência com José Rôxo, a maioria dos quais na antiga
Escola de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, conferem à professora Helena Brísio, atual coordenadora da Unidade Científico-Pedagógica (UCP) de
Enfermagem Médico-Cirúrgica, o direito de o tratar
não só como «o Mestre» e «o Colega», mas também como «o companheiro e o amigo».
O professor José Rôxo, relata Helena Brísio, «via
no estudante» dos cursos pós-graduados e de es-

pecialização «um “colega”enfermeiro que regressa à
escola para se atualizar e aprender, mas também um
profissional, com um saber feito, com quem partilhava os conhecimentos, numa atitude de reciprocidade, de proximidade e de ajuda».
Enquanto coordenou a área científica de Enfermagem Médico-Cirúrgica (e mais recentemente a
UCP), mostrou «grandes capacidades de liderança,
de alguém que sabe motivar e estimular cada um a
dar o seu melhor, como ele próprio fazia», para o
desenvolvimento da Escola e de cada docente que a
constituía, recorda a professora Helena Brísio.
«Todos nos lembramos o quanto lutou e contribuiu
para a evolução e reconhecimento desta, particularmente visível na forma como defendia o grupo
de professores e área científica, nas reuniões do
Conselho Científico e noutros contextos da Escola,
sempre numa clara manifestação de pertença de
grupo», prossegue a colega.
Este dinamismo ultrapassava os muros da Escola e o
professor Rôxo era hábil a mobilizar vontades para
a organização de múltiplas iniciativas, como jornadas, congressos, visitas de estudo ao estrangeiro, ou
almoços de convívio.
As «qualidades humanas e a proximidade com as
pessoas» características de José Rôxo são, também,
evocadas pelo vice-presidente da ESEnfC, Fernando
Dias Henriques, que lhe reconhece ainda «rigor no
cumprimento das responsabilidades pessoais e institucionais, princípios de imparcialidade e honestidade
intelectual».
Durante os anos que estiveram juntos no Conselho Diretivo da Escola (o professor Rôxo tomou
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posse como vice-presidente a 14
de agosto de 2006), foi possível
reconhecer-lhe «solidariedade nas
diferentes dimensões».
Quanto ao «difícil processo de
fusão» das escolas superiores de
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca (ESEAF) e Bissaya Barreto (ESEBB) – na atual ESEnfC –, o professor Fernando Henriques nota que
«foi facilitado com a sua ativa participação, com as suas iniciativas,
com a persistência de continuar
práticas anteriores de sucesso e,
obviamente, com o seu particular
empenhamento na área de Enfermagem Médico-Cirúrgica».
«Firmou-se como figura respeitável e bastante acatada no círculo profissional e social. Homem
dotado de apreciável grau de humildade, soube contribuir com
a sua modéstia, inteligência e esforço em favor das causas em que
acreditava, quer fossem em prol da
formação profissional dos enfermeiros, quer da sua formação pessoal e cultural. Daí ter participado
em numerosas viagens de estudo
e atividades culturais em diversos
países. Grande amante de viagens,
fez delas uma das suas grandes
paixões, considerando que só
somos capazes de ser melhores
pessoas quando conhecemos a
humanidade através das suas diferentes formas de viver», afirma, ainda, a professora
Teresa Calvário.
«Hoje, recordamos muitos momentos e vivências,
que nos mostraram também a capacidade de nos
contagiar com a sua boa disposição, as suas piadas
espontâneas, o seu espírito descontraído e brincalhão, tantas vezes necessário, e que nos deixa saudades…», conclui a professora Helena Brísio.
O professor doutor José Rôxo iniciou funções
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como auxiliar de monitor na ESEBB em julho de
1977, tendo tomado posse como enfermeiro assistente em julho de 1985.
Já na ESEAF, onde chegou ao lugar de professor
coordenador (em 1996), foi coordenador da área
científica de Enfermagem Médico-Cirúrgica e elemento permanente do Conselho Científico.
Por fim, na ESEnfC, além de vice-presidente do Conselho Diretivo, coordenou a área científica de Enfermagem do Adulto e do Idoso.
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8º PoliEmpreende

Mónica Silva vence fase regional com
arrastadeira inovadora
Júri premiou três melhores planos de negócios

1º
prémio

58

Chama-se Mónica Lopes Andrade Silva e foi
a estudante da ESEnfC vencedora, na fase regional
(a 14 de Julho de 2011), da 8ª edição do concurso
PoliEmpreende.
Com um projeto de arrastadeira inovadora do ponto de vista tecnológico, que permitirá melhorar o
conforto dos doentes, a estudante de Enfermagem
conseguiu cativar o interesse do júri pela sua ideia
de negócio.
Nesse dia, o júri regional escolheu os três melhores
planos de negócios, de um conjunto de 11 delineados por estudantes da licenciatura em Enfermagem
(com o apoio de docentes), aos quais foram atribuídos prémios de valor pecuniário.
Em segundo lugar ficou o projeto “HydraTest”, das
alunas Ana Costa, Diana Paiva, Inês Diogo e Taciana
Amaral.
“Mais Saúde para São Tomé” (dos finalistas Joana
Melissa Barata Valentim, Ana Sofia Costa Rêgo, Alter
do Espírito Batista de Sousa, Isabel Rita Gomes e
estudantes

Miguel Ângelo Caeiro Frade) conquistou a terceira
posição.
Integraram o Júri do concurso regional do 8º PoliEmpreende o vice-presidente da ESEnfC, Fernando Henriques, o diretor regional do Banco Espírito
Santo, Rui Baptista, o diretor executivo da IPN Incubadora, Paulo Santos, e o administrador da WRC
(Web para a Região Centro), Pedro Maranha.
O PoliEmpreende é um concurso que engloba todos
os 15 institutos politécnicos do País, assim como as
escolas superiores não integradas (Enfermagem de
Coimbra e Hotelaria e Turismo do Estoril) e as escolas superiores de Tecnologia e Gestão das universidades de Aveiro e do Algarve.
Difundir o tema do Empreendedorismo junto de
docentes e de estudantes, sensibilizando-os para a
relevância da carreira de empreendedor por conta
própria e para a importância do desenvolvimento
de competências essenciais para um cidadão do século XXI, são alguns objetivos do PoliEmpreende.

2º
prémio

3º
prémio
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IV Encontro de Tunas
da ESEnfC

Joel Vitorino presidente
da FNAEE para o mandato
de 2011/2012
O presidente da Associação de
Estudantes da ESEnfC, Joel
Vieira Vitorino, tomou
posse, no dia 23 de julho de 2011, como
líder da Federação Nacional de
Associações de
Estudantes de
Enfermagem
para o mandato de 20112012.
Na cerimónia
de tomada de
posse, que decorreu nas instalações da Universidade
Católica Portuguesa, no
campus de Sintra, o novo
presidente da Direção da FNAEE
mostrou vontade de promover o crescimento da
estrutura federativa, a partir das «sinergias das associações de estudantes de Enfermagem, no sentido
de conferir à Federação maior intervenção política
na defesa dos estudantes do ensino superior», particularmente dos de Enfermagem».
Com Joel Vitorino tomaram posse, para presidir à
Mesa da Assembleia Geral, Rui Jordão (AE da Escola
Superior de Saúde de Leiria), e, como presidente do
Conselho Fiscal, Renato Gomes (AE da Universidade Católica do Porto).
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Foi uma organização conjunta da Tuna de Enfermagem de Coimbra (TEC) e da Associação de Estudantes da ESEnfC.
No dia 28 de abril de 2011, realizou-se, pelas
21h30, o IV Encontro de Tunas da ESEnfC.
Ao auditório da ESEnfC, no Polo B, subiram, além da anfitriã TEC, a Inoportuna (Tuna Académica da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa), a
Imperial TAFFUC (Imperial Tuna
Académica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coim-

bra), a Tuna Bruna (Tuna Universitária da Figueira da
Foz) e a Bagatuna (Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior).

Estudantes colaboraram no projeto “Saúde sobre rodas”
Estudantes da EsENFC receberam, no dia 7 de
julho de 2011, certificados de colaboração no projeto “Saúde
sobre rodas”, no âmbito do qual fizeram vários giros de rua
noturnos com as equipas da associação Integrar responsáveis por ações de educação para a saúde e de despiste
de doenças junto de populações de risco. A atribuição dos
certificados realizou-se durante a festa do 17º aniversário
da Integrar. Participaram no projeto os estudantes Ana Filipa
Matos da Costa, Liliana Isabel Domingos do Prado, Tiago
Jorge Paiva Loureiro, Sílvia Marina Carvalho Leite Gonçalves,
Micaela Denise da Silva Rodrigues, Susana de Fátima Freitas
da Silva, Ana Margarida Castanheira, Daniela Patrícia Santos
Costa e Carlos Jorge da Silva Pereira. Este grupo de estudantes foi coordenado pela professora Marina Montezuma.
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[Produção científica de janeiro a dezembro de 2011]
Doutoramentos concluídos
CORDEIRO, Maria Paula Assis de Almeida (2011) “Atitudes e conhecimentos dos estudantes do ensino superior de Coimbra sobre a velhice - Influência de experiências de vida e académicas” [Universidade de
Extremadura (Espanha), junho
DUARTE, Susana Filomena Cardoso (2011) “Continuidade em Cuidados Domiciliários: o Papel do Enfermeiro”, Universidade de Lisboa, julho
FERNANDES, Ananda Maria (2011) “Eficácia do canguru materno, sacarose e chupeta na redução das
respostas de dor dos recém-nascidos pretermo à punção venosa”, Universidade de Lisboa, janeiro
FERREIRA, Paulo Alexandre Carvalho (2011) “Enfermagem em Cardiologia: Contributos Sociopsicológicos e Profissionais para a Melhoria dos Cuidados”, Universidade de Extremadura (Espanha), junho
LOUREIRO, Helena Maria Almeida Macedo (2011) “Cuidar na ‘Entrada na Reforma’: Uma intervenção
conducente à promoção da saúde de indivíduos e de famílias”, Universidade de Aveiro, março
MORAIS, António José Pinto de (2011) “Adesão ao regime terapêutico:Transição da Oxigenoterapia para
a Ventilação Não Invasiva nos doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica”, Universidade de Extremadura (Espanha), junho
PEDROSO, Rosa Maria Correia Jerónimo (2011) “A amamentação de mulheres trabalhadoras e alunas
de instituições do ensino superior público de Coimbra”, Universidade de Extremadura (Espanha), dezembro
Publicação de Monografias/Livros
MELO, Rosa; Silva, Maria (2011) “Formas de aprendizagem: papel das variáveis pessoais e profissionais”
- Suplemento Atas e comunicações da XI Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem, Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, p200 - 200, ISBN/ISSN: 0874.0283
MENDES, Isabel (2011) “Transição para a parentalidade e gravidez: ligação materno-fetal” - Referência, XI
Conferência Ibero-americana de Educação em Enfermagem organizada pela Associação Latino-americana de
Escolas e Faculdades de Enfermagem, pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e pela Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem, Coimbra, p814 - 814, ISBN/ISSN: 0874.0283
MONTEIRO, Ana (2011) “Migração e Saúde Mental” - PSICOSOMA,Viseu, ISBN/ISSN: 978-972-8994-20-4
Publicação de capítulos de livros
GONÇALVES, Rui (2011) “Investimento corporal da pessoa portadora de PAF” - Projetos e percursos
2008/2011 - Coletânea de Comunicações, Ordem dos Enfermeiros, Coimbra, p221 - 224, ISBN/ISSN: 978-98997291-0-0 Depósito Legal: 326148/11
JOHNSTON, Celeste; FERNANDES, Ananda; CAMPBELL-YEO, Marsha (2011) “Procedural pain
management with non-pharmacological interventions.” - Neonatology, A practical approach to neonatal diseases, Springer Verlag, Siena, p206 - 209, ISBN/ISSN: 8847014042
MARTINS, José; APÓSTOLO, Jorge; BATALHA, Luís (2011) “Pesquisa em Enfermagem Oncológica
Pediátrica - Organizador Willliam Malagutti “ - Oncologia pediátrica - Uma abordagem multiprofissional, Martinari, S. Paulo - Brasil, p77 - 84, ISBN/ISSN: 978-85-89788-82-3
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