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INÍCIO DA OBRA DE EXPANSÃO
DA CAPACIDADE DO CMRRC-RP

Este ano de 2020, mais propriamente a 18 de Maio,

obra de expansão da capacidade do CMRRC-RP já

deu-se inicio à operacionalização do projeto de ex-

está adjudicada e tem o valor de 3.443.231€, com-

pansão da capacidade do Centro de Medicina de Re-

participada por fundos FEDER. Com a concretização

abilitação da Região Centro –
Rovisco Pais. Este plano de
expansão e inovação assenta
na concretização do projeto
de requalificação do maior e
mais emblemático edifício do

deste projeto, pretende-se

“…a abertura de mais 60
camas, irá certamente
melhorar a acessibilidade à
prestação de cuidados...”

campus hospitalar, que histo-

aumentar a taxa de cobertura
da população assistida às necessidades de cuidados diferenciados em Medicina Física
e Reabilitação. A abertura de
mais 60 camas irá, certamen-

ricamente assumia as funções de Edifício-Hospital na

te, melhorar a acessibilidade à prestação de cuidados

extinta Leprosaria Nacional, sendo também o edifício

diferenciados de reabilitação na nossa área de in-

que primeiro se avista ao entrar no CMRRC-RP. Esta

fluência e até mesmo no País.

Luís Pratas
Enfermeiro Diretor

EDITORIAL

FICHA TÉCNICA:
Direção:
Dr. João Paredes
Enf.º Luís Pratas
Dra. Margarida Sizenando
Núcleo redatorial:
Enf.ª Ana Sofia Matias
Enf.ª Ana Ventura
Enf.º Diogo Neves
Dra. Inês Lucas
Secretariado:
Sónia Oliveira
Edição:
Reabilita
Propriedade:
Centro de Medicina de
Reabilitação da Região
Centro - Rovisco Pais
Administração e Redação:
Serviço de gestão da
formação do CMRRC
Quinta da Fonte Quente,
3064-908 Tocha
Telefone: 231440900
Mail:reabilita@roviscopais
.min-saude.pt
Edição gráfica
Enf.º Diogo Neves
Distribuição e periodicidade
Suporte Digital - (Adobe
Acrobate Reader - PDF)
Trimestral (Junho/Setembro/Dezembro/Março)

As pessoas que tratamos merecem e
exigem o melhor de cada um de nós.
Concorrer para a reconstrução das
suas vidas, das suas famílias e das suas
comunidades é o nosso propósito, a
nossa tarefa, maximizando o potencial
de reabilitação e a promoção da maior
autonomia e funcionalidade com condições de pleno exercício da sua cidadania.
Em primeiro lugar quero saudar a
iniciativa de editar esta Newsletter,
que terá uma importância decisiva na
comunicação interna e externa da
Instituição, dando a conhecer as atividades dos vários setores profissionais e diferentes Serviços.
O conhecimento da vida - interna e
externa - da Instituição é um elemento fundamental para a coesão dos
trabalhadores e dos órgãos de gestão
no desenvolvimento de um verdadeiro espírito de equipa institucional.
Com informação adequada e transparente poderemos valorizar não só
o CMRRC-RP como um todo, mas
cada um dos profissionais que diariamente dão o seu melhor para o sucesso da Missão a que nos propusemos e do cumprimento dos objetivos
essenciais, de mais e melhores cuidados de reabilitação.
Procuraremos dar as informações
mais relevantes e apelamos a todos
os colaboradores que participem enviando sugestões, perguntas e dúvidas que possam existir e que queiram
ver respondidas.
Como Presidente do Conselho Diretivo e como Diretora Clínica envidarei os melhores esforços para transmitir o que mais relevante for acontecendo no CMRRC-RP, e no âmbito

mais geral da Saúde e das relações
institucionais.
Nesta fase inicial esta Newsletter irá
ter edição trimestral, sendo o nosso
propósito que, a breve trecho, possa
ser editada mensalmente.
Neste primeiro número, chamo a
vossa atenção para a entrevista realizada ao Sr. Enfermeiro Diretor Luís
Pratas, que de forma sintética dá
conta do que tem sido feito neste
nosso mandato que ainda não completou dois anos.
O Conselho Diretivo reafirma as suas
intenções da primeira hora: trabalhar
para a melhoria dos serviços do
CMRRC-RP, desenvolver a Medicina
de Reabilitação na Região e no País
e, como dissemos em Julho de 2018,
manter o nosso foco nas pessoas que
tratamos e na satisfação e valorização dos nossos profissionais.

Dra. Margarida Sizenando
Presidente do Conselho Diretivo
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LUÍS PRATAS
Enfermeiro Diretor do Centro de Medicina
de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais
Cumpridos quase dois anos do seu mandato, com alguns projectos já concluídos e outros lançados, o
Enfermeiro Diretor do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, Luís Pratas, faz um balanço do que foi feito até aqui.
Que balanço faz destes, quase,
dois anos de trabalho?
Quase a terminar o segundo ano
de mandato deste Conselho Diretivo, podemos começar a fazer
uma pequena avaliação do que foi
feito na gestão e desenvolvimento
do CMRRC-RP, porque o sucesso
de qualquer entidade no SNS e
não só, passa pela qualidade da
sua gestão, onde a qualidade dos
gestores e dirigentes depende da
sua formação, dos conhecimentos,
capacidades e competências que
detêm.
No início de mandato, ao fazermos o nosso diagnóstico inicial,
foram detetados vários problemas,
nomeadamente, um deficit de recursos humanos em algumas áreas
profissionais, com especial ênfase
nas classes de Enfermagem, Assistentes Operacionais e TSDTs; uma
dívida excessiva de horas extraordinárias aos Enfermeiros, com um
acréscimo de tempo em bolsa de
horas exagerado; horários pouco
adequados à orgânica do CMRRCRP; um inacabado processo de
integração de trabalhadores com
vínculo precário, no âmbito do
PREVPAP; o processo de avaliação
individual de muitos trabalhadores
por realizar desde 2013 e um
mapa de pessoal desatualizado.
Desde logo, as tarefas urgentes e

imprescindíveis de pagamento de
cerca de 50.000 euros em horas
extras (HE) em dívida, reforço de
profissionais, através do INA, ao
abrigo do despacho de autorização genérica e durante a época de
pandemia procedemos a contratos
no âmbito Covid-19, elaborámos
alteração a horários descontinuados por horários contínuos, adequamos e reforçamos equipas criando mobilidade nos profissionais
para ajustamento às necessidades
com a sua anuência, reorganizamos serviços, alargámos os horários de terapias, tudo isto sem recurso a trabalho suplementar. Todos
estes processos podem ser comprovados num comparativo em
período homólogo com a anterior
gestão, verificando-se uma poupança de cerca de 100.000 euros
em horas extraordinárias, apenas
nos profissionais de enfermagem.
Também foi feita a reformulação e
aprovação pela tutela, do mapa de
pessoal que se mantinha praticamente inalterado há vários anos e
não estava adequado às necessidades assistenciais e administrativas. Foi concluída a integração de
80 trabalhadores com vínculo precário, no âmbito do PREVPAP.
Como estratégia na gestão de pessoas e alinhando as políticas de
RH com a estratégia da organização, foram validadas as avaliações

dos trabalhadores do Centro desde
o ano de 2013, que se encontravam por regularizar, sendo que
atualmente todas as classes profissionais, exceto a carreira, médica
estão com o seu processo avaliativo individual atualizado.
Quais os projetos e investimentos
que considera com maior relevo e
impacto para o CMRRC-RP?
A nível de projetos e investimentos, a estratégia adotada, foi a de
dar continuidade aos projetos já
em curso, para não haver comprometimento na sua concretização e candidatura a novos projetos, tais como: Obra de expansão
da capacidade do CMRRC, esta
obra já está adjudicada e tem o
valor de 3.443.231€, comparticipada por fundos FEDER, os Projetos de Eficiência Energética dos
edifícios do Pavilhão Santana
Maia, serviço de RGA e LVM foram elaborados e aprovados no
âmbito do Programa POSEUR,
estando em curso os procedimentos para a sua implementação num
total de investimento de
1.444.367€, o SAMA I Requalificação digital do CMRRC-RP, num
total de investimento 323.790,03€;
mantém-se em execução o projeto
de recuperação da memória do
Hospital Colónia Rovisco Pais
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“Immaterial and Material memories of the Last Portuguese leprosarium – Hospital Colony Rovisco
Pais” (1947-1996), já na 2ª fase
com apoio da Fundação Sasakawa
Memorial health Foudation, como
projetos clínicos, encontrando-se
alguns em fase de conclusão, o
StrokeTherapy – plataforma terapêuticas para acidentes vasculares
cerebrais e o Exobike – Equipamento biomecânico para terapia
restauradora e apoio à reabilitação, o ReinventO (Reinvent the
way we build custom made Orthosis), entre outros, ainda no âmbito
da modernização e requalificação
administrativa, candidatámo-nos
ao SAMA II com aprovação do
projeto no valor de 578.879,18€ e
iniciámos também o levantamento
de necessidades e elaboração de
Plano de Segurança Interno, que
se prevê concluir em 2020.

Na área do financiamento o que
destaca neste mandato?
Na área do financiamento, podemos destacar o fato de conseguirmos sair do grupo A, grupo dos
Hospitais SPA e contribuir para a
criação do grupo hospitalar “G” e
das novas normas instituídas para
o financiamento dos Centros de
Reabilitação. Vimos aprovado o
orçamento proposto, agora baseado na produção prevista em internamento, aguardando-se para
2020 a contratualização em sede
de Contrato-Programa de acordo
com as novas normas estabelecidas pela ACSS.

A Investigação e Desenvolvimento
(I&D) está patente na sua ação
como Enf.º Diretor. O que tem
feito neste contexto?
Sim, é algo que, direta ou indiretamente, pesa em todas as minhas
decisões. Como Conselho Diretivo

tentamos potenciar o conhecimento científico e tecnológico, tendo
como objetivo sempre presente,
fazer mais e melhor Investigação,
promover mais e melhor Inovação.
Estabelecemos e dinamizamos
parcerias com Organizações de
Investigação, Universidades, Politécnicos, Escola Superiores de Enfermagem entre outras entidades,
com o intuito em apoiar estudos
de investigação que integrem o
CMRRC-RP e os nossos profissionais, bem como o apoio na formação especializada, avançada e
académica.

Valoriza a formação contínua dos
profissionais do CMRRC-RP. Que
atividades formativas tem desenvolvido?
O CMRRC-RP acredita que a aposta na formação é essencial para
manter os padrões de excelência
na prestação de cuidados de saúde, tendo oferecido formação diversa para os seus profissionais,
onde vou dar mais ênfase na área
assistencial. Nesta área, desenvolvemos um acordo com o IEFP para
um programa vocacionado para a
melhoria dos níveis de escolaridade e de qualificação profissional
num processo de RVCC, que é
um Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências,
adquiridas ao longo da vida. Este
processo tem uma forte carga horária para atribuição do nível IV de
Técnico Auxiliar de Saúde, nos
Assistentes Operacionais, a começar dia 1 de julho de 2020.
Ainda no âmbito da formação em
serviço, na área de enfermagem
fazemos anualmente um planeamento adequado, que visa colmatar as necessidades de formação
dos enfermeiros e promover o desenvolvimento de competências
nos contextos e para os contextos
de trabalho.

Relativamente a eventos desenvolvidos no CMRRC-RP, sabemos que
têm estado envolvidos ativamente.
Quer-nos falar sobre alguns?
No apoio a eventos, na área médica organizámos um curso externo
“curso de Ecografia em Reabilitação Neurológica – Membro Superior”, em 2018, para TSDT - Fisioterapeutas o “Curso Básico de Bobath - Avaliação e Tratamento no
Adulto com Condições Neurológicas”, em 2018/2019. Finalmente
na área de Enfermagem, a organização de 2 eventos, um, a participação no Congresso Internacional
de Enfermagem de Reabilitação,
com o programa cultural do evento realizado nas nossas instalações
em 2019 e, outro, o 1º Simpósio –
on-line do CMRRC-RP intitulado
“A Arte do cuidar em enfermagem”, em 2020.

Apoiámos ainda a comemoração
de eventos organizados no CMRRC-RP, tais como: O Dia Internacional do Enfermeiro, do Psicólogo, da Terapia da Fala, a despedida

e reconhecimento público às Irmãs
da Caridade de S. Vicente de Paulo
que desde 1947 acompanharam os
doentes de Hansen internados no

ENTREVISTA

antigo Hospital Colónia Rovisco
Pais.

No CMRRC-RP está em curso um
novo modelo organizacional.
Quais as evidências de ganhos
deste novo modelo?
Para implementar este novo modelo organizacional elaborámos um
novo regulamento interno, que já
obteve um parecer favorável da
ARS Centro, destinado a todos os
profissionais do CMRRC-RP e que
visa definir claramente as regras de
funcionamento dos diversos órgãos e serviços, a partir da definição de uma estratégia e políticas
que assegurem a concretização
eficiente, eficaz e com qualidade
da missão do CMRRC-RP, especialmente, a prestação de cuidados
de saúde. A nível assistencial mantivemos a elaboração e implementação de procedimentos e regulamentos internos dos serviços, elaboração de manuais de procedimentos dos setores administrativos, desenvolvimento das atividades da Comissão de Qualidade e
Segurança, Comissão de Ética,
Comissão de Farmácia e Terapêutica, GCL-PPCIRA e Comissão de
Humanização. Importa, ainda,
salientar os planos e procedimentos de prevenção e controlo de
infeção hospitalar, com ênfase
para os que foram elaborados com
vista a minimizar o risco de transmissão nosocomial da COVID-19,
redução da disseminação da infeção com medidas individuais e
comunitárias, garantindo o tratamento e apoio a todas as pessoas

que dele necessitam, mantendo
em simultâneo a continuidade dos
cuidados e outros serviços essenciais. Hoje fazemos uso da comunicação correta para garantir uma
melhor adesão dos recursos humanos às ações da organização,
evitando erros de interpretação e
de avaliação. Quanto ao fator motivacional, tem sido prática desta
gestão o reconhecimento do bom
desempenho recorrendo ao reforço positivo junto dos trabalhadores.
É esta a forma de estar deste CD,
com uma gestão baseada na qualidade, promovendo um trabalho
sistematizado e entre as melhorias,
destacando: redução de desperdício, melhor desempenho, maior
segurança para os doentes, familiares, visitantes e colaboradores e
maior nível de organização interna, porque hoje a complexidade
da estrutura de um Centro de Reabilitação com este nível já
inclui diversas especialidades médicas,
elevado desenvolvimento tecnológico, novas
formas de cuidar o doente
e mudanças
no ambiente
externo, que
requerem um
exercício de
gestão estratégica visando a
sobrevivência
e sustentabilidade, tendo a
noção que muitas vezes “Os
resultados provêm
do aproveitamento
das oportunidades e
não da solução dos
p r o b l e m a s ” ( Pe t e r
Drucker).

CRÓNICA

CUI(DA)DOR!
Todos nós cuidamos uns dos outros! Porém, ser verdadeiramente “cui(da)dor” e cuidar da dor dos
outros é privilégio na-tu-ral só de alguns. Atrevo-me a dizer que é um dom.
O cuidador afaga a alma com mãos de delicado algodão puro; olha docemente com os olhos transparentes do coração impoluto; fala com a voz muda da bondade; vê muito além do barro engelhado,
disforme, desgastado pelo cobro da idade impiedosa e também aplaca com mansidão, com carinho e
com as palavras da fada esperança os gritos desesperados dos corpos ainda jovens traídos pelo destino desalmado escondido atrás das curvas malditas, ou escondido atrás da traição da vida à vida marcada nos genes fatídicos e nas células assassinas e enlouquecidas. A todas estas circunstâncias responde com o eficaz antídoto do amor que de si brota como uma cascata límpida de cristalina e refrescante água da vida de inigualável pureza.
Mas…, depois…, e no final…, quem aplaca as muitas outras dores somadas às dores próprias do
cui(da)dor? Dores com as quais combate durante a vida inteira.
- Francamente?! Não sei! Para elas - para essas tantas dores - apenas conheço o mais poderoso antídoto: OBRIGADO - do fundo do meu coração - a todos anjos na terra trajados de CUI(DA)DORES!
PS:
1-Dedico este texto, com eterna gratidão, à Pi (minha cuidadora e mulher) e a todos os outros que
me têm aliviado tantas, tantas, tantas dores! Bem-hajam!
2- Este texto responde ao honroso convite que me foi feito para colaborar com a newsletter do Centro
de Medicina e Reabilitação da Zona Centro Rovisco Pais, repleto de tantos, tantos, tantos
CUI(DA)DORES.

Walter Ramalhete
Utente do CMRRC-RP

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

O PASSADO DO
FUTURO.
Esta obra é uma coleção fotográfica realizada pelo Diogo Neves, Enfermeiro do CMRRC-RP e também Fotógrafo, ao Edifício-Hospital na extinta Leprosaria Nacional, que pretende manter vivas as
memórias de um passado importantíssimo e marcante, não só para a medicina mundial, mas também
para a cultura de um povo, o nosso povo.
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DICAS DE SAÚDE

RECOMENDAÇÕES PARA
UM DESCONFINAMENTO
SEGURO
Se não está COVID-19 positivo, ficar em isolamento, à espera, não é solução.
A principal forma de transmissão da infeção ocorre por via respiratória, por contacto próximo. Não
temos de ficar confinados, mas temos de usar a regra dos três C:
evitar close contacts (contactos próximos),;
evitar closed spaces (espaços fechados);
evitar crowded spaces (espaços lotados).
O nosso comportamento social é fundamental para construir a tão desejada imunidade de grupo,
protegendo todos, em especial os grupos de risco.

Como desconfinamos?
Somos uma sociedade complexa e plural, pelo que é difícil a criação de regras funcionais e transversais. No entanto existe uma regra que funciona e temos provas disso: o distanciamento. As infeções
aumentaram assim que a sociedade começou a relaxar esta regra.
O potencial pandémico é maior agora do que no início da pandemia. O vírus SARS-CoV-2 tem uma
capacidade de transmissão muito elevada e está disseminado por todo o país e por todo o mundo.
A maioria da população portuguesa e mundial ainda é suscetível à infeção. Portanto, não podemos
dar um passo atrás, ou iremos confinar outra vez.
O regresso depois do fim do estado de emergência, requer atenção redobrada em todos os momentos
do dia.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES

Ao sair de casa:

Nos Transportes Públicos

Evite tocar no rosto ou na máscara;

Uso obrigatório de máscaras em todos os

Privilegie o cabelo preso;

transportes públicos;

Evite usar acessórios;

Se possível, posicione-se de costas para ou-

Mantenha o distanciamento físico (2 metros

tras pessoas;

pelo menos);

Mantenha o distanciamento dos outros pas-

Evite tocar em objectos desnecessariamente;

sageiros;

Se precisar de tossir ou espirrar, utilize lenços

Evite colocar as mãos nas superfícies de

de papel para o fazer e deite fora de imedia-

apoio;

to, na sua ausência faça-o para o interior do

Não entre se a lotação do transporte estiver

cotovelo;

completa, aguarde pelo próximo.

Lave frequentemente as mãos com água e
sabão na sua impossibilidade desinfete-as
com SABA;
Evite pagar em dinheiro;

Nos táxis/ubers:
Sente-se sempre no banco de trás;
Use máscara.
No seu local de trabalho:

Respeite a lotação máxima de 5 pessoas por
100m2 nas instalações fechadas;

Lave de imediato as mãos ou desinfete-as

Use máscara em todos os espaços fechados;

com gel desinfetante à chegada e antes de

Utilize apenas máscaras certificadas;

sair;

A máscara deve tapar sempre a boca e o na-

Avalie diariamente, a temperatura corporal

riz;

antes de ir para o trabalho;

Não ultrapasse as outras pessoas nas escadas

Mantenha o distanciamento social;

– ocupe toda a largura nas escadas rolantes;

Reduza os contactos diretos;

Os elevadores devem ser utilizados apenas

Privilegie reuniões e trabalhos de grupo não

por uma pessoa de cada vez.

presenciais;

Se possível:

Evite confraternizações sociais;
Estabeleça pausas de trabalho para higienizar

Priorize as opções de mobilidade que assegu-

as mãos, por pelo menos 20 segundos;

rem o distanciamento social, evite transportes

Evite usar equipamentos e dispositivos de

públicos – previra o transporte particular;

outros trabalhadores. Se possível, deverá de-

Evite transportar mais do que uma pessoa

sinfetá-los, antes e depois de os usar. Caso

para além do condutor – evite boleias;

não seja possível, lave as mãos imediatamen-

Limpe o carro com alguma regularidade.

te antes e após a sua utilização;
Higienize frequentemente a sua zona de trabalho.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES
Ao chegar a casa:

Lave ainda as mãos com água e sabão:

Deixe tudo (o que é possível) à porta ou na en-

antes e após remover a máscara;

trada de casa;

após tocar em maçanetas, corrimãos, locais e

Se usa máscara:

objetos de contacto frequente;

descartável, após a sua utilização deite fora no

após um contacto com secreções respiratóri-

contentor de lixo

as;

reutilizável, coloque-a para lavar, isolada da

antes e após comer;

restante roupa

antes e após de ir ao wc;

Coloque os objetos diários, chaves, carteiras e

após tossir ou espirrar.

telemóvel, numa caixa na entrada;
Troque de calçado antes de entrar em casa;
Se trouxer coisas da rua para dentro de casa, desinfete-as;
A roupa que usa na rua deve ser lavada separada
da restante;
Limpe as patas dos seus animais de estimação
sempre que os leve a passear;
Não toque em nada antes de lavar as mãos com
água e sabão durante pelo menos 40 a 60 segundos;
Higienize o telemóvel;
Tome banho.

É verão, é altura de apanhar sol! Pode fazê-lo na praia, no parque, no seu jardim, na sua varanda.
Faça-o em segurança!
Crie rotinas, alimente-se bem, durma bem, faça exercício físico!
Reúna com poucos amigos/família de cada vez, prefira o espaço privado, arejado e limpo!
Proteja-se e proteja-nos… Se puder ficar em casa, fique!
Enf.ª Ana Sofia Matias, Dra. Inês Lucas e Enf.ª Carla Santos
GCL-PPCIRA e Saúde Ocupacional do CMRRC-RP

