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A exposição itinerante designada Hansen Stories

cuja nalidade tem sido a recuperação do patri-

surge no âmbito do Projeto "Rovisco Pais old le-

mónio arquivístico, bibliográ co, fotográ co,

prosy - a museological nucleus and storytelling

cientí co e médico do antigo Hospital Colónia

website" – desenvolvido pelo Centro de Medici-

Rovisco Pais – a única leprosaria nacional – ma-

na de Reabilitação da

terializado no núcleo

Região Centro - Rovisco

museológico e arquivo

Pais com o apoio da Sa-

ali existentes, e integra-

sakawa Health Founda-

dos numa rede interna-

tion (Japão) –, o qual

cional de museus de

visou a criação de uma

antigas leprosarias in

coleção de histórias de

situ que faz parte das

ex-utentes e ex-funcio-

rotas do turismo de

nários ou visitantes do

saúde, da religião e da

antigo Hospital Colónia

ciência.

Rovisco Pais entre 1947

A exposição Hansen

e 1996, com base nos

Stories inclui uma sele-

arquivos e na recolha de

ção de quinze stories/

testemunhos/memórias

testemunhos da cole-

orais que têm sido dis-

ção publicada no web-

ponibilizadas no websi-

site supramencionado,

te Hansen Stories. En-

que revelam “na pri-

quadra-se numa das li-

meira pessoa” as diferentes vivências de outrora do Hospital Colónia

desenvolvido nos últimos anos por este Centro,

Rovisco Pais e que apresentam como caracterís-

fi

nhas de atuação de um projeto mais abrangente,

fi

fi

fi

EXPOSIÇÃO ITINERANTE
“HANSEN STORIES”

tica comum o facto de serem inéditas. Esta expo-

stories.pt/) e o Núcleo Museológico Digital do

sição tem como principais objetivos divulgar/co-

Hospital Colónia Rovisco Pais (https://www. ic-

nhecer a história da antiga Leprosaria, o contexto

kr.com/photos/memoriasroviscopais).

histórico e social em que foi criada, relacionando-a com temas atuais como Covid 19, nomeadamente, nos pontos de contacto existentes ao
nível das medidas, dos comportamentos e atitudes em torno da saúde versus doença e da morte.
Com vista a fomentar a partilha de conhecimentos sobre a história do antigo Hospital, o Conselho Diretivo do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais convida todos os colaboradores a visitarem a exposição
que irá estar patente nos locais e nas datas identi cados na página de Facebook Hansen Stories
(https://www.facebook.com/hansenstories),

fl

fi

o website Hansen Stories (https://www.hansen-

Sónia Fervença
(Gestora do Gabinete de Projetos e Investimentos)

locais ou situações de maior risco de
transmissão ou de vulnerabilidade, sendo
independente da situação epidemiológica
local. Fazem parte desta testagem, rastreios programados a populações vulneráveis
e em unidades de saúde, mas também em
contexto ocupacional.
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A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia,
no dia 11 de março de 2020. Atualmente,
mantém-se a necessidade de aplicar medidas extraordinárias que garantam uma
resposta oportuna à COVID-19, incluindo
a identi cação precoce de casos assintomáticos de forma ativa e o respetivo diagnóstico laboratorial, recorrendo a uma
estratégia de testagem intensi cada e dirigida, no sentido da minimização do risco
de transmissão nas organizações e na comunidade.
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Assim, para além da utilização de testes
laboratoriais para o diagnóstico da infeção
por SARS-CoV-2, quer em pessoas sintomáticas quer em contactos de pessoas
com COVID-19, importa, na atual situação epidemiológica, alargar e operacionalizar a testagem, realizando rastreios, em
pessoas assintomáticas e sem exposição
conhecida à SARS-CoV-2.
Em Portugal, o plano de promoção da
operacionalização da estratégia de testagem à COVID-19 divide-se em três eixos:
a testagem dirigida: visa o rastreio da doença em contextos comunitários ou ocupacionais, sendo dependente da situação
epidemiológica local;
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a testagem programada: pressupõe um
conjunto de ações de testagem, previamente programadas e determinadas, em

fi

fi

fi

EDITORIAL

a testagem generalizada: onde se incluem
os autotestes disponibilizados em farmácias e locais de venda de Medicamentos
Não Sujeitos a Receita Médica. Tendo esta
última como foco, o exercício de uma
cidadania ativa, voluntária, informada e
responsável.
O Conselho Diretivo do CMRRC-RP procura manter a segurança dos seus pro ssionais e doentes, avaliando a aplicabilidade das estratégias de testagem sugeridas
pelas referências nacionais e europeias.
Tendo em vista a implementação de procedimentos inovadores que permitam a
manutenção de um ambiente de cuidados
seguro e a continuidade de cuidados de
reabilitação de qualidade.
O Conselho Diretivo apela a todos os prossionais uma corresponsabilização no
que diz respeito ao controlo da pandemia
COVID-19. Incitando a que todos os prossionais se comprometam na cooperação
e participem ativamente no cumprimento
da estratégia de testagem quer a nível local, quer a nível nacional. Dando cumprimento às orientações da DGS, não só
no decorrer da atividade laboral, bem
como no quotidiano.
Assim, desejamos a todos os pro ssionais
que tenham umas Boas Férias em segurança!
Pois o vosso cuidado é a segurança de
todos nós!
Luís Pratas
Enfermeiro Diretor CMRRC-RP

EVENTOS E COMEMORAÇÕES
NO CMRRC-ROVISCO PAIS
DURANTE O 2º TRIMESTRE
No último trimestre (março a junho de 2021), foram desenvolvidas várias iniciativas, eventos e comemorações no CMRRC-Rovisco Pais. Estas são o espelho de uma instituição com pro ssionais empenhados em fazer mais e melhor, contribuindo para a união e bem-estar comum da organização,
dando ênfase às principais preocupações e temáticas da atualidade no que diz respeito aos cuidados
de saúde.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

do CMRRC-RP e direcionadas para todos os
seus pro ssionais.

O CMRRC-RP comemorou o Dia Mundial da
Saúde, assinalado a 7 de abril, com um conjunto de atividades de sensibilização e educação
para a saúde, dirigido a visitantes, utentes e prossionais. Sob o tema “Porque O Nosso Forte
São As Pessoas”, o grande objetivo foi despertar
para as desigualdades no acesso aos cuidados
de saúde.

fi

reção Postural, ministradas por

sioterapeutas

Cerca de uma centena de pessoas participaram
em sessões de avaliação e registo de tensão ar-
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Neste âmbito, foram realizadas Classes de Cor-
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Notícia

terial, peso corporal, altura e Índice de Massa

No sentido de sensibilizar para a importância

Corporal, com a realização de ações educativas

de uma alimentação saudável foi ainda ofereci-

pertinentes e encaminhamento para o Serviço

da uma maçã a todos os que neste dia visitaram

de Saúde Ocupacional (dos pro ssionais do

este espaço.

CMRRC-RP) e para o Centro de Saúde (dos
utentes e visitantes), realizadas por pro ssionais
de enfermagem.

SESSÕES DE RELAXAMENTO
Com o objetivo de proporcionar bem-estar aos
pro ssionais da instituição com alívio do stress,
durante o mês de abril (mês em que se comemorou o Dia Mundial da Saúde), foram realizadas pela Enfermeira do Serviço de Saúde Ocupacional sessões de relaxamento para os pro ssionais da Instituição.

Esta iniciativa fundamentou-se na necessidade
dos pro ssionais realizarem pausas para descomprimir do stress do dia-a-dia, valorizando o
“cuidar de si mesmo” para poder cuidar do ou-

fi

fi

fi

fi

fi

tro.

CMRRC-RP autorizou a continuidade deste projeto, cando estabelecido o seguinte horário de
atendimento:
• Terças-feiras das 8h30 às 14h00
• Quintas-feiras das 13h às 17h
• outro dia ou hora consoante disponibilidade.
As inscrições deverão ser realizadas via e-mail
para saude.ocupacional@roviscopais.min-sauPerante a taxa de adesão e o feedback positivo
dos participantes, o Conselho Diretivo do

de.pt indicando nome, dia e hora pretendida ou
pela extensão 25012.

DIA MUNDIAL DA HIGIENE

Segundos Salvam Vidas

DAS MÃOS

Higienize as suas Mãos!

O Dia Mundial da Higiene das Mãos, celebrouse a 5 de maio e o GCL-PPCIRA do CMRRC-

1 – Antes do
utente

Rovisco Pais não podia deixar passar esta data
em vão. Assim, foram divulgados um vídeo e
um cartaz de sensibilização para os pro ssio-

2

-Antes de
procedimento
limpo/assético

nais de saúde do CMRRC-Rovisco Pais, com

3 - Após risco

vista a salientar os principais momentos de hi-

de exposição a
fluídos
corporais

gienização das mãos e a importância da mesma
no controlo e prevenção de infeções e a qualidade dos cuidados prestados.

4 - Após
utente

5 - Após

fi

fi

ambiente

No dia 12 de maio de 2021, a Direção de En-

• visita simbólica do Enfermeiro Diretor aos vá-

fermagem do CMRRC-Rovisco Pais contribuiu

rios serviços da instituição felicitando os pro-

para as atividades comemorativas do Dia Inter-

ssionais de Enfermagem pelo exercício da

nacional do Enfermeiro através da organização
de várias iniciativas:
• a realização de um vídeo comemorativo, com
a participação de testemunhos, divulgado
para todos os enfermeiros da instituição em
forma de agradecimento pelo seu empenho e
dedicação;

• a a xação de cartazes nos serviços para recolha de mensagens das pessoas que por ali
passassem;
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DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO

sua nobre atividade.

E-SIMPÓSIO “A ENFERMAGEM NA ERA COVID19”
A 16 de abril realizou-se o E-Simpósio “A En-

contou com 161 pro ssionais inscritos e 15 pu-

fermagem na Era Covid-19”, um evento de cariz

blicações de pósteres cientí cos.

cientí co con gurado de forma particular, com
a pretensão de ir ao encontro dos Enfermeiros,
proporcionando um momento de partilha de

D

conhecimento e experiências nos diferentes
contextos durante a pandemia da COVID-19,

e-SIMPÓSIO

A ENFERMAGEM NA ERA
COVID-19

Inscrição gratuita

16 de abril de 2021

para o crescimento e valorização da pro ssão.
Os temas foram apresentados por um painel de
enfermeiros convidados, peritos nas áreas abor-

15h15 Impacto dos cuidados especializados da Enfermagem de

14h00 Sessão de Abertura
• Luís Pratas

Reabilitação durante a Era Covid-19

Enfermeiro Diretor CMRRC-RP

Conferencistas:
• Luis Jorge Rodrigues Gaspar - Presidente do Colégio da

14h15

Perspetiva da Enfermagem nos diferentes contextos na

Era Covid-19

dadas: “Perspetiva da Enfermagem nos diferen-

• Enfermeira Maria Loureiro – Equipa de Enfermagem de

• Enfermeira Maria Inês Lemos Santos - Especialista em
Enfermagem de Reabilitação no Serviço de Urgência COVID CHUC - Pólo Hospital Geral Covões

tes contextos na Era Covid-19” e “Impacto dos

• Enfermeira Gestora Manuela Campizes e

cuidados especializados da Enfermagem de Re-

• Professor Paulo Queiroz – Docente da ESEnfC

abilitação durante a Era Covid-19”. Em tempos
de pandemia o desenvolvimento desta iniciativa

Reabilitação do SMI-HG
• Enfermeira Clara Rodrigues – Especialista em
Enfermagem de Reabilitação no UCC - CMRRC-RP
• Enfermeiro Belmiro Rocha – Presidente da APER -

Enfermeira Viviana Sebastião - Especialista em

Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação

Enfermagem de Reabilitação no Serviço COVID do HDFF

Moderador: Luís Pratas
Enfermeiro Diretor CMRRC-RP

• Enfermeira Gestora Catarina Freitas - Serviço UCC do
CMRRC-RP e Enfermeira Carla Santos - Serviço de

16h15 Montra de Pósteres
16h45 Fórum de discussão no chat

Saúde Ocupacional do CMRRC-RP
Moderadora: Ana Sofia Matias

17h45 Sessão de Encerramento

Enfermeira Gestora do Pavilhão Dr. Santana Maia e Enfermeira
Coordenadora do GCL-PPCIRA

Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem dos
Enfermeiros

Conferencistas:

• Luís Pratas
Enfermeiro Diretor CMRRC-RP

em formato digital revelou-se um sucesso, tendo tido a participação de pro ssionais de várias
unidades hospitalares, como por exemplo,

Presidente do Simpósio: Comissão Organizadora:
• Luís Pratas
• Luís Pratas
• Ana Sofia Matias
• Andreia Sansana
• Diogo Neves
• Luciana Ribeiro
• Sónia Catarina Freitas

CMRRC-Rovisco Pais, CHUC, ULS Guarda e
Hospital Distrital da Figueira da Foz. O evento

DIA EUROPEU DA TERAPIA DA FALA
No dia 6 de março, assinalou-se o Dia Europeu
da Terapia da Fala. Reconhecendo o importante
contributo que estes pro ssionais têm no CMRRC-Rovisco Pais e na reabilitação dos seus doentes, a Comissão de Qualidade e Segurança
divulgou um email elucidativo da data come-
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morativa.

Comissão Científica:
• Luís Pratas
• Ana Abreu
• Ana Sofia Matias
• Manuel Inocêncio
• Pedro Paulino Santos
• Sónia Catarina Freitas

Para inscrições, submissão de pósteres e
mais informações acerca do evento consulte
www.roviscopais.pt/simposiocovid

MUDANÇAS DO APROVISIONAMENTO
No decorrer do mês de março e na sequência
da falta de espaço do Armazém, a equipa do
Serviço de Aprovisionamento encontrou uma
alternativa para solucionar este problema. No 1º
andar do mesmo edifício foi identi cado um
espaço disponível para o efeito, foi solicitada
autorização ao Conselho Diretivo para efetuar a
mudança, tendo sido deferido. O novo espaço
num passado recente funcionava como Capela
das Irmãs Filhas da Caridade de S. Vicente de
Paulo, tendo sido realocado noutra divisão,
mantendo assim o ambiente religioso e preservando parte daquela que é a história do CMRRC-Rovisco Pais. Os trabalhos de mudança/reabilitação foram realizados pela equipa do Serviço de Aprovisionamento, que doou a sua mão
de obra, no sentido de instalar os cinco postos
de trabalho nomeadamente, a instalação de cabos de rede para ligação de computadores, telefones, circuito de iluminação, tomadas elétricas

fi

e pintura das paredes, teto e portas.

Notícia

DISTINÇÃO HONORÍFICA AO
DR. JORGE LAÍNS
No passado dia 24 de junho, no âmbito das

dados Continuados e Pavilhão Santana Maia

comemorações do Dia da Cidade da Figueira da

(Consultas externas) e Diretor do Internato Mé-

Foz, realizou-se no auditório do Centro de Artes

dico.

e Espetáculos, a sessão solene e entrega de distinções honorí cas a diversas entidades e personalidades, presidida pelo secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.
Foram entregues cerca de 130 distinções honorí cas, repartidas entre coletividades, entidades
e personalidades gueirenses. Das quais destacamos a entrega da Medalha de Mérito Técnico/
Cientí co (em prata dourada) ao Senhor Dr. Jor-

O CMRRC-RP congratula-se e parabeniza o Dr.
Jorge Laíns por esta merecida distinção e reconhecimento do seu mérito Técnico e Cientí co,
que o prestigia e honra esta instituição.
O Conselho Diretivo deliberou em reunião de
30 de junho de 2021, atribuir um louvor pelos
serviços relevantes prestados ao CMRRC-RP e à
comunidade, associando-se desta forma ao reconhecimento público que o distinguiu.

ge Laíns, Diretor dos Serviços Unidade de Cui-
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FONTE: WWW.JUSTNEWS.PT

Notícia

LIMPEZA DOS TERRENOS
CIRCUNDANTES AOS
EDIFÍCIOS DO CMRRC-RP
Através da parceria com a junta de freguesia da
Tocha e o CMRRC-RP, o grupo sapadores orestais desta autarquia, está a proceder à limpeza
dos terrenos circundantes aos edifícios do
CMRRC-RP, no âmbito da prevenção dos incêndios

orestais, sem qualquer custo para a

nossa instituição. Assim, desta forma, vem o
Conselho Diretivo, agradecer a prestimosa colaboração, nesta ação de relevante importância,
evidenciando a mais valia da articulação do
CMRRC-RP com as instituições o ciais e parti-

fl

fi

fl

culares da comunidade.

ENTREVISTA

JOÃO PEREIRA
Médico em funções de Direção Clínica do Centro de
Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais
No decorrer do primeiro semestre do ano, surgiram alterações relevantes na Direção Clínica do
CMRRC-Rovisco Pais, tomando posse, após saída da Dra. Margarida Sizenando, o Dr. João Pereira. O
Médico Internista, agora também Diretor Clínico desta instituição, faz o balanço do que tem sido, até
aqui, os seus principais desa os e, principalmente, as suas principais motivações e ambições.
Há quanto tempo trabalha no CMRRC-Rovisco Pais?

diversas funções, nomeadamente, Monitor da Pres-

Em que funções?

crição Médica, Coordenador do GCL-PPCIRA,

Iniciei a minha atividade laboral no CMRRC - Rovis-

membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica,

co Pais em Setembro de 2016. Desde então tenho

membro da Comissão de Qualidade e Segurança e

exercido funções enquanto Assistente Hospitalar de Medicina Interna, dando apoio à

membro da Equipa para a Prevenção da Violência
em Adultos.

UCC e ao Serviço de RGA e fui incluído
na escala de permanência médica. Por

Como encarou o desa o de assumir a Dire-

várias vezes assumi, em regime de substi-

ção Clínica? E quais as principais motivações

tuição, a Direção de Serviço da UCC.

e di culdades/obstáculos que está a sentir?

Desde Fevereiro deste ano, exerço em regime de substituição, as funções de

seja o primeiro nem o segundo Médico
Internista a desempenhar esta

Diretor Clínico.
Importa salientar que tive a
oportunidade de acompanhar
de perto a Dra. Margarida
Sizenando durante todo o seu
mandato, enquanto Presidente
do Conselho Diretivo e Diretora Clínica, período no qual tomei conhecimento da organização e gestão da instituição.

função na instituição, ser Diretor Clínico num Centro de
Reabilitação é um desa o
bastante aliciante. Considero que os anos aqui
passados, com as responsabilidades que referi anteriormente, me permitiram
alargar conceitos na área da reabilitação. A gestão de recursos e

da oportunidade de assumir

paixão e objecto de estudo, in-

fi

pessoas também sempre foi uma
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Durante estes anos tive ain-
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Não sendo eu Médico Fisiatra, e embora não

Exerço neste momento essas funções em regime de
substituição e espero estar a fazê-lo de uma forma
adequada. É uma aprendizagem diária em que procuro dar o meu melhor, auscultando sempre todos os
pro ssionais desta instituição, tendo como priorida-

Tenho consciência da di culdade inerente a esta
tarefa e enquanto exercer estas funções de Diretor
Clínico, irei fazê-lo com a máxima dedicação e responsabilidade, respeitando os padrões de qualidade
pro ssional e humana que coloco em todos os projetos com que me comprometo.

de máxima o utente, a sua saúde e o seu bem estar.
Não me desliguei da área assistencial, porque além

Não podemos esquecer a Pandemia que vivemos.

de ser a minha vocação, é para esse lado que um dia

Que balanço faz da ação do CMRRC-RP durante

voltarei. Quero com isto dizer que “estou” Diretor

esta pandemia e como perspetiva o futuro?

Clínico, não “sou” Diretor Clínico.

O CMRRC-RP é um caso de sucesso em termos de

A grande di culdade atual prende-se com a situação
do Conselho Diretivo, que se encontra em nal de
mandato, sem Presidente, o que di culta a tomada
de decisões prementes. Embora um cargo destes traga sempre novas di culdades, neste momento penso
ter capacidade de desempenhar essas funções e superar os obstáculos que forem aparecendo. Tenho
tido o apoio de todos e tem sido uma experiência
grati cante.

incidência da COVID-19 e é necessário enaltecer a
ação de todos os pro ssionais envolvidos, que tornaram isso possível. Respondendo agora como Coordenador do GCL-PPCIRA, quero dar os parabéns, em
especial, a todos os colaboradores do PPCIRA, assim
como do Serviço de Saúde Ocupacional, que zeram um excelente trabalho. Lidamos com um inimigo desconhecido, imprevisível, mas a abordagem da
equipa permitiu minimizar a incidência da
COVID-19 na instituição, e os pequenos focos que
surgiram foram e cazmente circunscritos, impedin-

A minha grande motivação é ter um Centro de Rea-

do a disseminação da doença nos utentes interna-

bilitação de referência e de qualidade. Não só qua-

dos.

lidade a nível cientí co, mas também qualidade de

Muitas vezes ouço dizer que a instituição teve muita

serviço. Toda a minha loso a e esforço estão neste

sorte no decorrer da pandemia, contudo sou dos que

conceito. Para que possamos ter uma estrutura rme

acha que a sorte dá muito trabalho, e digo-o, mas

de ideias, é essencial ter um modelo clínico e não

tenho a perfeita consciência que a pandemia ainda

apenas económico. O paradigma a adotar deve

não acabou. Não podemos festejar o passado e não

sempre girar em torno do utente, e da capacidade de

precaver o futuro. Temos que continuar a apostar em

o acompanhar em qualquer fase de vida. A nossa

medidas preventivas, adaptando e revendo os nossos

prioridade é e será sempre o utente, primando pela

procedimentos de acordo com as evidências cientí-

optimização do nível clínico, neuromotor e funcional. Para que essa seja a nossa assinatura, cabe-nos a
nós construir uma equipa competente, positiva e
acima de tudo com valores humanos vincados. É
esta a minha grande motivação, até porque sei perfeitamente que contamos com pessoas com excelentes capacidades cientí cas e humanas a trabalhar na
instituição, sendo essa a nossa grande mais valia.
Temos de inovar, temos de progredir, temos de mar-
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car a diferença.
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clusive, da minha formação pós graduada.

cas mais recentes.
Quanto à vacinação, a maioria esmagadora dos nossos pro ssionais já estão vacinados. Os utentes internados também estão a ser vacinados, o que são,
logicamente, boas notícias.

mais um estímulo para a motivação da equipa. Para
além do aumento da capacidade de resposta às solicitações, a melhoria do conforto das instalações foi,
como sabem, um dos objetivos principais para essas
obras de expansão. A con ança que a população
sempre depositou no nosso hospital merecia claramente essa resposta.

Quanto à dinâmica do Centro, obviamente que não
estamos a cem por cento, comparando com o que
estávamos pré-pandemia. Chegámos, por exemplo, a
ter o Serviço de Consulta Externa parado. Recebemos também a certa altura na UCC utentes de outra
Unidade de Saúde, onde vários vieram a testar positivo. E re ro o Serviço de Consulta Externa e a UCC,
como poderia referir os Serviço de RGA ou LM. Foi
um período muito difícil para todos, onde se teve de
fazer uma grande reorganização dos Serviços para
garantir a segurança dos pro ssionais e dos utentes e
onde foi preciso uma dedicação enorme de todos.
Jamais o Centro poderia responder bem se uma das
partes não o zesse.

A médio prazo compete-nos, por um lado, melhorar
o que já existe (tanto qualitativa como quantitativamente), e, por outro lado, criar novas ofertas, aumentando a diferenciação dos cuidados a prestar à
população.

A COVID-19 trouxe indubitavelmente um desa o
global, com necessidade de inúmeras adaptações,
onde o Sistema de Saúde realmente se transcendeu.
Mas estamos no bom caminho e espero que a médio
prazo se consiga, para bem de todos, voltar à normalidade, sendo que, até que chegue a imunidade, temos que apostar tudo na humanidade que nos une.

Nesta linha de pensamento, temos a consciência
que existem várias áreas em que serão necessários
mais pro ssionais e isso terá de ser uma das próximas preocupações e prioridades do novo Conselho
Diretivo.
Somos também um Centro onde a formação acontece diariamente nas mais diversas áreas, sendo uma

Para terminar, que perspetivas tem para o futuro do

das nossas prioridades. Quanto mais diferenciados

CMRRC-Rovisco Pais?

formos, mais apelativa será a instituição para que os

As melhores. As obras de um novo edifício encon-

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

tram-se agora em conclusão e espero que isso seja

pro ssionais possam exercer as suas atividades de
uma forma digna e compensatória.

Todos somos essenciais para um futuro risonho.
Como equipa interdisciplinar que somos, esse futuro
só se atingirá se estivermos focados na mesma direção e partilharmos os mesmos objetivos. Isso consegue-se quando os conceitos são acolhidos e percebidos por todos, e todos entendem que têm um papel a desempenhar. E tudo isto começa pela fundação: ajudar a melhorar a vida de todos os utentes
sob uma base de empatia e ética pro ssional. Nesse
capítulo, quero só deixar uma palavra a todos os
pro ssionais desta casa, que têm sido de extrema
importância para o sucesso deste Centro. Os pro ssionais, assim como a diferenciação das nossas respostas, serão sempre os pilares estruturais e a garantia de esperança para a nossa instituição.
“O caminho faz-se caminhando”, como disse Fernando Pessoa. Neste momento, todos sabem perfeitamente que temos caminhos desbravados e abertos
para a frente, mas é preciso caminhar.
Resta-nos aproveitar da melhor maneira, porque é o
nosso objetivo ser O Centro de Reabilitação de refe-

fi

fi

fi

rência a nível nacional.
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RESUMO:
A segurança dos cuidados de saúde baseia-se numa comunicação e caz, que é fundamental no processo de transição de
cuidados durante a passagem de turno. Este artigo sintetiza o trabalho realizado no âmbito do projeto ISBAR: Uma comunicação efetiva na transição de cuidados de saúde durante a passagem de turno, desenvolvido na equipa da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença A - Rovisco Pais (UCCCA – RP), com início em março de 2021.
Utilizando a metodologia de trabalho de projeto, e através da re exão-ação, metodologia exível, adaptada ao contexto de
trabalho cujo objetivo nal é obter mudanças de comportamento, foi identi cada uma necessidade de intervenção, no processo de comunicação na transição de cuidados, criaram-se estratégias para resolver o mesmo e implementaram-se mudanças de comportamento que culminaram com a elaboração de uma norma para a transição de cuidados durante a passagem
de turno e folha de suporte à passagem de enfermagem.
Este trabalho tem como objetivo instituir a uniformização da comunicação na transição de cuidados durante a passagem de
turno com recurso à metodologia ISBAR, tendo em vista uma promoção da segurança e qualidade de cuidados.
Tendo por base o normativo da Direção Geral de Saúde (DGS) de 2017 para uma comunicação e caz na transição de cuidados de saúde, pretendemos fomentar uma cultura de qualidade e segurança no serviço, indo também ao encontro do
objetivo estratégico “aumentar a segurança da comunicação, da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020
(Despacho n. 5613/2015 de 27 de maio de 2015, Ministério da Saúde.
PALAVRAS CHAVE: Comunicação; ISBAR; Passagem de Turno; Transição de Cuidados

1.INTRODUÇÃO

ocorrer lacunas durante o processo de comunicação, lacunas essas que “predispõem à exis-

Na atualidade, a segurança dos cuidados tem

tência de quebras na continuidade dos cuida-

cada vez mais assumido um papel de destaque

dos, tratamentos inadequados e colocam em

na Saúde a nível global. A literatura mostra-nos,

fi

fi

fi
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fi

fi
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causa a segurança da pessoa” (Cavaco et al,

pela realização de vários estudos, que podem

2014). Na Norma da DGS n.º 001/2017 é refe-

cuidados durante a passagem de turno com re-

rido em Portugal um estudo de 2012, onde se

curso à metodologia ISBAR, tendo em vista uma

veri cou que 50% dos casos tinham inexistên-

promoção da segurança e qualidade de cuida-

cia de comunicação e caz entre os pro ssio-

dos.

nais de saúde, de forma a garantir a continuidade informacional nos cuidados de saúde (DGS,
2017). Conhecendo a in uência da efetividade
da comunicação nos períodos de transição de

ISBAR – Uma metodologia de comunicação

cuidados na segurança do doente, podemos

A literatura mostra que a comunicação na área

a rmar que esta deve incluir informação atuali-

da saúde, é muitas vezes informal, desorgani-

zada considerando a situação do paciente, os

zada e variável, com uma série de barreiras a

cuidados necessários, o tratamento, a sua medi-

uma comunicação e caz. As interrupções fre-

cação, os serviços necessários, assim como

quentes, a hierarquia organizacional de cuida-

qualquer alteração recente do seu estado ou

dos de saúde, não e ciências no handover, so-

alterações que possam ser antecipadas” (Sousa,

brecarga de trabalho, as condições físicas dos

2013). Uma das técnicas de comunicação que

serviços, são alguns dos obstáculos relatados

permitem que a informação seja transmitida de

nos estudos, que in uenciam a e cácia da co-

uma forma estruturada, previsível e concisa é a

municação em saúde. (Brás & Ferreira, 2016)

técnica ISBAR (Randmaa, 2016). Esta técnica é
considerada como um instrumento que facilita
o entendimento entre pessoas que interagem,
frequentemente, mas possam comunicar da
mesma forma, criando um protocolo comum
entre pro ssionais (Silva et al, 2016).

sões de informação, erros nas informações, falta
de precisão e a falta de priorização das atividades (DGS, 2017), assim como a falta de uma
(Stewart, 2016).
O modelo de comunicação ISBAR (sigla que
corresponde a: Identi cação, Situação atual/

Este trabalho utiliza a metodologia de trabalho

causa, Background/ antecedentes, Avaliação e

de projeto, e visa a identi cação da necessida-

Recomendações) tem vindo a ser utilizado para

de de intervenção no processo de comunica-

a transmissão de informação relevante em am-

ção, na transição de cuidados durante a passa-

bientes complexos, como por exemplo indústria

gem de turno, e respetiva implementação de

nuclear, aviação e nos programas da NASA

estratégias que visem a resolução deste proble-

(Blom et al, 2015).
De acordo com alguns estudos realizados, a

Este trabalho tem como objetivo instituir a uni-
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formização da comunicação na transição de

fi

de transição de cuidados, nomeadamente omis-

metodologia ISBAR, que visa a uniformização,

ma.

fi

que se encontram relacionadas com o processo

metodologia de comunicação estandardizada

rante o período de transição de cuidados.

fi

São identi cadas outras falhas na comunicação,

Pelo exposto, tem vindo a ser implementada a
padronização e e cácia da comunicação, du-

fi

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

implementação da metodologia ISBAR, permitiu

melhorar a comunicação entre pro ssionais,

RP, dando cumprimento ao Normativo da DGS

promovendo um clima de segurança e reduzin-

001/2017, a partir de janeiro de 2020.

do os incidentes causados por erros/falhas de
comunicação (Randmaa et al, 2014), bem como
a uniformização do processo de passagem de
turno, e aumentou a satisfação e adesão dos
enfermeiros (Eberhardt, 2014). Ainda como

Objetivos especí cos:
- Identi car perceção dos Enfermeiros do Serviço UCCA – RP, acerca da comunicação durante
o Processo de passagem de turno;

pontos fortes desta metodologia, temos que,

- Capacitar os Enfermeiros do Serviço UCCA –

esta contribui para a rápida tomada de deci-

RP, relativamente à utilização da metodologia

sões, promove o pensamento crítico, diminui o

ISBAR na passagem de turno;

tempo na transferência de informação e promo-

- Uniformizar a comunicação na transição de

ve a rápida integração de novos pro ssionais

cuidados durante a passagem de turno através

(DGS, 2017).

da metodologia ISBAR;
- Elaborar norma “ISBAR: Uma comunicação
efetiva na transição de cuidados de saúde du-

3. METODOLOGIA
Neste trabalho foi utilizada a metodologia de
projeto. Esta, é considerada um plano de traba-

- Realizar formação à equipa de enfermagem no

lho que se organiza fundamentalmente para

âmbito do projeto de melhoria continua:

resolver/estudar um problema e que preocupa

“ISBAR: Uma comunicação efetiva na transição

os intervenientes que o irão realizar (Ferrito et

de cuidados de saúde durante a passagem de

al, 2010).

turno”.

Enquadra-se num estudo tipo quantitativo, de

O Diagnóstico da situação corresponde à pri-

carater descritivo que permitiu avaliar a perce-

meira fase de um projeto e visa a elaboração de

ção dos enfermeiros durante o momento de

um mapa cognitivo sobre a situação/problema

transição de cuidados na passagem de turno

identi cado, onde se encontra descrita a reali-

(PT), bem como a necessidade de mudar a me-

dade sobre a qual se pretende atuar e mudar

todologia de comunicação utilizada até então.

(Ferrito et al, 2010). Para estabelecer o diagnós-

As intervenções previstas serão na área da qua-

tico da situação podem ser utilizados diversos

lidade e segurança dos cuidados, nomeadamen-

instrumentos de diagnóstico, como: observação,

te da comunicação, na transição de cuidados

questionários, entrevistas, escalas etc. Neste

durante a PT.

projeto foi utilizada a observação, através da
qual durante uma semana, na passagem de tur-

Objetivo geral:

no (manhã/ tarde), através de uma Check-list se

- Garantir a utilização da metodologia ISBAR
na transição de cuidados na passagem de turno,

fi

fi

fi

fi

fi

por toda a equipa de Enfermeiros da UCCA –

fi

rante a passagem de turno”

veri cou a inexistência de um referencial estruturado da comunicação durante o processo de
transição de cuidados na passagem de turno

alusiva à perceção dos enfermeiros acerca do

cuidados. Bem como foi aplicado um questio-

processo de transição de cuidados durante a PT.

nário acerca da Norma 001/2017 da DGS, à
equipa de enfermagem, onde caram evidentes
o desconhecimento do normativo.

viço UCCA - Rovisco Pais, porque requerem na

situação que suscita interrogações, um mal-es-

sua prática pro ssional uma comunicação e -

tar ou uma inquietação que pede uma explica-

caz no processo de transição de cuidados, para

ção ou pelo menos uma melhor compreensão

a continuidade dos cuidados.
De forma a serem salvaguardados todos os pro-

Surge a questão a estudar: “É possível melhorar

cedimentos éticos e formais, foi pedido à Co-

a segurança dos cuidados através de um méto-

missão de Ética da Saúde do Centro de Medici-

do estandardizado de comunicação no momen-

na de Reabilitação da Região Centro – Rovisco

to de transição de cuidados na PT?”

Pais, parecer que foi favorável, relativamente à

O tratamento estatístico dos dados foi realizado,

de nição de objetivos a atingir e pesquisa bibli-

com recurso ao software SPSS-24.0 (Statistical

ográ ca. Finda estas etapas realizou-se uma re-

Package for the Social Sciences). A utilização da

exão acerca da estratégia a adotar, de forma a

estatística descritiva teve como objetivo a siste-

atingir os objetivos propostos e responder à

matização e realce da informação fornecida

questão de estudo tendo-se de nido como

pelos dados, nomeadamente frequências abso-

abordagem, a aplicação de um questionário aos

lutas (n) e relativas (%).

com o intuito de complementar o diagnóstico
da situação.

Após o diagnóstico da situação, nomeadamente
a perceção dos enfermeiros, acerca do processo
de transição de cuidados durante a PT, foi reali-

Relativamente à seleção do questionário, foi

zado o planeamento das estratégias a adotar, de

utilizado o questionário criado por O’Connell et

forma a dar resposta à problemática inicial.

al, 2008, e adaptado por Tranquada, 2013, já

Desta forma foram realizadas as seguintes ativi-

devidamente validado para enfermeiros da po-

dades:

pulação portuguesa. Neste questionário é utilizada uma escala de Likert, com quatro categorias: “Concordo Totalmente”, “Concordo Parcialmente”; “Discordo Parcialmente e “Discordo
Totalmente. É constituído por duas secções, a
primeira referente à caraterização sociodemo-

f

fi

fi

fi
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grá ca e pro ssional da amostra e a segunda

fi

realização deste estudo.

pas: identi cação da problemática em estudo,

enfermeiros que exercem funções no serviço,

fi

tucional, sendo que foram selecionados a parti-

O ponto de partida de uma investigação é uma

Desenho do estudo, englobou as seguintes eta-

fi

A população alvo selecionada é de cariz insticipar enfermeiros que exercem funções no Ser-

(Fortin, 2009).

fi

fl

com implicações na qualidade e segurança de

- Elaboração de norma “ISBAR: Uma comunicação efetiva na transição de cuidados de saúde
durante a passagem de turno”
-

Realização da formação à equipa de enfer-

magem no âmbito do projeto de melhoria contínua: “ISBAR: Uma comunicação efetiva na

transição de cuidados de saúde durante a pas-

amostra têm tempo de serviço entre os 1 a 5

sagem de turno”.

anos de serviço.

Os passos seguintes deste projeto, irão compre-

Por m, no que concerne à categoria pro ssio-

ender a veri cação da adesão por parte da

nal a equipa é constituída por um enfermeiro

equipa à metodologia ISBAR implementada na

em função de che a, que corresponde a 7,6%;

passagem de turno.

dois enfermeiros especialistas em enfermagem
de reabilitação, 15,4% e 77% de enfermeiros
generalistas.

4. RESULTADOS
A Aplicação dos questionários à amostra de estudo decorreu no mês de abril 2021. Foram entregues treze questionários aos enfermeiros do
Serviço UCCCA-RP, tendo-se obtido uma taxa
de resposta de 100%.

Relativamente à perceção dos enfermeiros acerca do processo de transição de cuidados durante a PT, de forma a ser mais fácil visualizar os
dados obtidos, após a aplicação do questionário, as respostas às perguntas estão agrupadas
na tabela 1, em frequências absolutas e relati-

Sendo o questionário composto por duas secções, a primeira de caraterização sociodemográ ca e pro ssional da amostra e a segunda da
perceção dos enfermeiros acerca do processo
de transição de cuidados durante a PT.

vas.
Na tabela 1 veri ca-se a existência de alguns
tópicos, a reunirem consenso, da amostra. Esses
tópicos referem-se ao fato de conseguirem esclarecer a informação transmitida, a manter a
concentração enquanto a informação esta a ser

Relativamente à caraterização sociodemográ ca

transmitida, ao facto da informação ser atuali-

e pro ssional da amostra esta é constituída por

zada; relativamente a ser proporcionada infor-

treze enfermeiros, sendo 77% do género femi-

mação su ciente para assegurar a prestação de

nino e 23% do género masculino.

cuidados; a ter oportunidade de colocar ques-

Quanto à caraterização do grupo etário,
46,15% têm idades compreendidas entre os 4150 anos; segue-se com 30,76% idades compreendidas entre os 31-40 anos, 15,38% com idades inferiores a 30 anos e 7,69% com idade

to de ser transmitida a informação adequada
acerca de todos os doentes internados; da concordância relativamente a já ter sido necessário
contatar o/a enfermeiro(a) anteriormente responsável pelos doentes de modo a obter mais
informação; de ser transmitida informação irre-

transmitida; na concordância em referir que

serviço; 30,76% entre os 21 e 30 anos de servi-

existe di culdade da informação a transmitir

ço, 46,15% dos enfermeiros têm entre 11 a 20

referente a doentes com histórico de saúde mais

anos, que corresponde à moda, e 15,38% da

complexo e/ou extenso; e na concordância em

fi

corresponde a 7,69% com mais de 30 anos de

fi

que existe informação relevante que não é

fi

oridade a equipa apresenta um elemento que

fi

levante para os cuidados dos doentes; de sentir

fi

No que diz respeito ao tempo de serviço / seni-

fi

fi

fi

fi

fi

fi

superior a 60 anos.

tões sobre assuntos não compreendidos; ao fac-

Tabela 1: Frequências absolutas e relativas das respostas ao questionário
Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

(N)

(%)

(N)

(%)

(N)

(%)

(N)

(%)

Consigo esclarecer a informação que me foi transmitida

9

69,3

4

30,7

0

0

0

0

Consigo manter me concentrado (a) na informação, quando está ser
transmitida

2

15,4

9

69,2

2

15,4

0

0

A forma como a informação é transmitida é fácil de acompanhar

4

30,7

6

46,1

3

23,0

0

0

A informação transmitida é atualizada

7

53,8

4

30,7

2

15,5

0

0

É proporcionada informação su ciente para assumir a prestação de cuidados dos doentes

8

61,5

3

23,0

2

15,5

0

0

Tenho oportunidade de colocar questões sobre assuntos que não compreendi

11

84,6

2

15,4

0

0

0

0

A duração da passagem de turno é adequada

11

84,6

2

15,4

0

0

0

0

Tenho oportunidade de discutir informações con denciais referentes aos
doentes

8

61,5

3

23,0

2

15,5

0

0

É possível obter a informação da passagem de turno através do processo
do doente

3

23,0

8

61,5

2

15,5

0

0

A informação transmitida é subjetiva

2

15,5

6

46,1

5

38,4

0

0

É proporcionada informação adequada sobre todos os doentes internados

3

23,0

8

61,5

2

0

0

0

A informação é transmitida de forma estruturada

3

23,0

7

53,8

3

23,0

0

0

Já tive de contatar o/a enfermeiro (a) anteriormente responsável pelos
meus doentes, para obter mais informação sobre estes

2

15,4

6

46,1

5

38,5

0

0

A passagem de turno é sujeita a interrupção por outros eventos e/ou
atividades do serviço

3

23,0

8

61,5

2

15,5

0

0

É possível avaliar os doentes durante as passagens de turno

4

30,7

7

53,8

2

15,5

0

0

É importante poder avaliar o doente durante as passagens de turno

2

15,5

3

23,0

8

61,5

0

0

É bené co realizar a passagem de turno junto do doente

2

15,5

3

23,0

8

61,5

0

0

Durante a passagem de turno é transmitida informação irrelevante para
os cuidados dos doentes

3

23,0

5

38,5

3

23,0

2

15,5

Sinto que há informação importante que não é transmitida

3

23,0

5

38,5

3

23,0

2

15,5

Durante as passagens de turno sinto que sou pressionado(a) para terminar rapidamente

3

23,0

5

38,5

4

30,8

1

7,7

Leio sempres a totalidade da informação escrita, referente aos doentes
que me é fornecida nas passagens de turno

2

15,5

5

38,5

3

23,0

3

23,0

Conheço o procedimento multissectorial da instituição para a realização
da passagem de turno

1

7,7

8

61,5

4

30,8

0

0

Tenho di culdade em organizar a informação transmitida, referente a
doentes com historial de saúde mais complexo e/ou externo

4

30,7

2

23,0

7

53,8

0

0

É importante reformular a estrutura das passagens de turno

5

38,5

8

61,5

0

0

0

0

Questões

admitir a necessidade de reformulação da estru-

locaram reservas quanto à sua realização junto

tura das passagens de turno. A salientar que a

do doente.

equipa foi consensual em não achar importante

fi

fi

fi

fi

avaliar os doentes durante a PT, bem como co-

Entre os assuntos que mais divide a opinião dos
enfermeiros destaca-se a forma como a infor-

mação é transmitida ser fácil de acompanhar; a

tes com historial de saúde mais extenso e/ou

duração da PT; o facto da informação transmiti-

complexo. Destes itens, que podem revelar a

da ser subjetiva; a informação ser transmitida de

existência de uma comunicação ine caz na

forma estruturada; e os elementos sentirem

transição de cuidados durante a PT, retiramos

pressão para terminar a PT rapidamente.

também que pela resposta da nossa amostra,
considera-se existir necessidade de intervenção
no processo/ estrutura de comunicação na tran-

5. DISCUSSÃO

sição de cuidados.

Após a apresentação, a sua discussão pretende
fazer a sua análise retirando as respetivas re exões.
Assim, veri cou-se a concordância da amostra

cer a informação transmitida, mantendo a con-

na identi cação de alguns fatores que contribu-

centração durante este processo; a informação

em para uma comunicação pouco e caz duran-

ser atualizada; ser proporcionada informação

te a transição de cuidados, de acordo com a

su ciente para assegurar a prestação de cuida-

bibliogra a consultada, entre os quais: a neces-

dos; a oportunidade de colocar questões sobre

sidade de alguma vez ter sido necessário conta-

os quais não foram compreendidos; ser possível

tar o enfermeiro anteriormente responsável pe-

obter informação sobre a PT através da consulta

los doentes, de forma a obter mais informação;

do processo clínico e ser proporcionada infor-

o facto de a PT ter sido sujeita a interrupções

mação adequada sobre todos os doentes inter-

por outros eventos e/ou atividades; de ser

nados no serviço.

dados dos doentes durante as passagens de turno; de existir o sentimento de que existe informação importante que não é transmitida durante a PT; bem como o sentimento generalizado
de que é importante alterar a estrutura da PT .

intervenção. Pelo que a equipa foi alvo de formação em serviço sobre “ISBAR: Uma comunicação efetiva na transição de cuidados de saúde
ma no mesmo âmbito.

transmissão de informação subjetiva; a informação ser transmitida de forma estruturada; existir
pressão durante as passagens de turno para estas terminarem mais rapidamente e a di culda-

fl
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fi
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fi

de em organizar a informação referente a doen-

fi

dos pela nossa amostra, são assim motivo de

senso da nossa amostra, e por isso revelaram a

ser fácil de acompanhar; o facto de ocorrer

fi

risco a e ciência da comunicação, reconheci-

durante a passagem de turno” e elaborada nor-

vam: a forma como a informação é transmitida

fi

O facto de existirem fatores que colocam em

Existiram alguns itens, que não reuniram connecessidade de intervenção. Entre estes consta-

fi

considera existir uma comunicação e caz, nomeadamente: no facto de conseguir-se esclare-

transmitida informação irrelevante para os cui-

fi

Existem ainda itens, nos quais a nossa amostra

De referir que os resultados obtidos, são apenas
válidos para a população estudada, devendo a
leitura e análise do estudo ter essa ressalva em
consideração.

6. CONCLUSÃO

Como limitações deste estudo, mencionamos o

A implementação de uma metodologia de comunicação na transição de cuidados, durante a
PT, é uma realidade, que vários estudos e bibliogra a disponível, mostram como uma estratégia com benefício para segurança dos cuidados
de saúde prestados. Das diversas metodologias
existentes, a ferramenta de comunicação ISBAR
tem tido um papel de destaque, reunindo con-

facto de existirem poucos estudos para esta
problemática para a realidade portuguesa. A
população em estudo também é de pequena
dimensão, o que poderá não traduzir na íntegra
a opinião dos enfermeiros relativamente ao processo da comunicação da transição de cuidados
durante a PT, aspetos a considerar em estudos
futuros.

senso internacional e engloba a orientação da

Em síntese, este trabalho e esta metodologia de

DGS em Portugal. Esta metodologia, tem como

projeto foram sem dúvida enriquecedores para

pontos fortes, ser uma ferramenta que permite a

a equipa que se mostrou motivada para a temá-

padronização, uniformização e e cácia da co-

tica e na adoção de novos comportamentos,

municação, especialmente nos momentos mais

promovendo desta forma uma cultura de segu-

críticos, como seja na transição de cuidados,

rança no que diz respeito à comunicação e caz

sendo a PT um desses exemplos.

dos cuidados.
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ARTIGO

SESSÕES DE RELAXAMENTO
PARA OS PROFISSIONAIS DO
CMRRC-ROVISCO PAIS
Carla Santos (Enf.ª do Serviço de Saúde Ocupacional, CMRRC-RP)

RESUMO:
O Serviço de Saúde Ocupacional pode e deve contribuir para o desenvolvimento de ambientes de trabalho seguros e saudáveis através de um processo de melhoria contínua. A promoção da saúde e bem-estar é um dos objetivos. As vivências de
prazer e satisfação são fatores que contribuem para a saúde mental do trabalhador pois permitem uma gestão mais e caz do
stress. A implementação de sessões de relaxamento dirigidas aos pro ssionais da Instituição é uma forma de contribuir para
a sua saúde e bem-estar e consequentemente para a sua saúde mental contribuindo para trabalhadores da saúde, saudáveis
e seguros.
PALAVRAS CHAVE: Sessões de relaxamento; pro ssionais; saúde mental; bem-estar

1.INTRODUÇÃO

e garantem a sua segurança, em prol da susten-

A DGS, no Programa Nacional de Saúde Ocu-

tabilidade do trabalho.

pacional, defende que a saúde dos trabalhado-

Encontra-se integrada neste conceito a seguinte

res será potenciada no contexto de trabalho, se

vertente:

se garantir que os trabalhadores:

• Recursos que apoiem e incentivem a saúde

• Sentem bem-estar e segurança no local de
trabalho, e estão aptos para a atividade pro ssional, para além de motivados e realizados
pessoal e pro ssionalmente; (…)

individual no trabalho;(…)
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho enfatiza que, quando ao trabalho
estão agregadas perceções de valorização e de

O “Ambiente de trabalho saudável” é aquele

reconhecimento que conduzem a vivências de

em que os trabalhadores e os gestores/empre-

prazer, satisfação e segurança para o trabalha-

gadores colaboram conjuntamente no processo

dor, consideram-se que são fatores que, no tra-

de melhoria contínua quanto à proteção e pro-

balho, contribuem para a saúde mental.

fi

fi

fi

fi

fi

moção da saúde e bem-estar dos trabalhadores

A gestão do stresse constitui não só uma obri-

que contribuem para a ansiedade, de uma for-

gação moral e um bom investimento para as

ma mais e caz (Elias, 2014). O objetivo destas

entidades empregadoras como também um im-

técnicas prende-se com a redução dos estímu-

perativo legal estabelecido na Diretiva-Quadro

los e as perceções associadas ao sistema senso-

89/391/CEE.

rial do corpo. Elas promovem descontração

Além disso, o Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar reconhece a mutação das solicitações e a intensi cação das pressões no local
de trabalho e incentiva as entidades empregadoras a implementar medidas voluntárias suplementares para a promoção do bem-estar

muscular e proporcionam um reequilibro emocional. Quando se inicia o relaxamento, o indivíduo percebe a descontração muscular e a tensão dos feixes musculares vai-se dissociando.
Além disso, o relaxamento promove a regulação do tónus muscular, fazendo com que o sistema nervoso autónomo produza hormonas

mental.
Nos tempos que decorrem, de pandemia, os
níveis de stress aumentaram, não só para as
pessoas em geral como também para os pro ssionais de saúde que estão na linha da frente
desta pandemia, que têm que cuidar dos uten-

como a endor na, por exemplo, atingindo assim a sensação de bem-estar.
Relaxar não é apenas dar vazão ao cansaço,
mas signi ca tomar consciência do momento
presente e prestar atenção no próprio corpo.

tes, dos familiares, mas também de si próprios,

Os efeitos do relaxamento quando continuado,

pondo em causa não só a saúde física como a

evidencia-se, entre outros:

saúde mental.

• na dissolução de tensão acumulada;

Com o objetivo de proporcionar bem-estar aos
nossos pro ssionais com alívio do stress, foi
proposto ao Conselho Diretivo a realização,

• na diminuição da pressão arterial;
• na ação anti-stress;

durante o mês de abril, mês em que se come-

• no aumento do autoconhecimento;

mora o Dia Mundial da Saúde, de sessões de

• no equilíbrio das emoções.

relaxamento para os pro ssionais da Instituição,
evidenciando a necessidade de realizar pausas
para descomprimir do stress do dia-a-dia, valorizando o “cuidar de si mesmo” para poder cuidar do outro.

A Técnica de relaxamento escolhida foi a Técnica de Relaxamento Muscular Progressivo de
Jacobson (1938) que tinha como objetivo levar
o indivíduo a um estado profundo de relaxamento muscular. Acreditava que essa técnica
poderia reduzir a grande ativação da parte cen-

2. ENQUADRAMENTEO TEÓRICO
As técnicas de relaxamento têm benefícios a

do sistema nervoso e assim, restaurar ou promover bem-estar (Novais et al, sd).

fi

onde se localizam as tensões musculares e rela-

fi

a capacidade para lidar com os sintomas físicos,

fi

A técnica prepara o indivíduo para identi car

fi

os terapêuticos. Ajudam a pessoa a desenvolver

fi

fi

fi

fi

nível físico e psicológico, objetivando benefíci-

tral do sistema nervoso e da divisão autónoma

xá-las. Segundo Jacobson, através da descontra-

As sessões, individuais para que haja o mínimo

ção muscular, alcança-se alteração no estado

de estímulo possível e uma ação dirigida e per-

emocional. É basicamente a contração e des-

sonalizada, tiveram a duração de cerca de 15

contração muscular, aumentando o grau de

minutos, em sala com pouca luminosidade e

auto-observação e consciência corporal a m

realizadas pela enfermeira do Serviço de Saúde

de obter a sensação de bem-estar.

Ocupacional.

Os componentes básicos do relaxamento são:

As inscrições eram dirigidas ao Serviço de Saúde Ocupacional por e-mail, sendo marcada nos

• a respiração;
• a postura relaxada de membros e músculos;
• a repetição de algum som para minimizar as
distrações.

dias estipulados para o efeito e na hora desejada/disponível.
No nal das sessões, era oferecido um folheto
informativo sobre a técnica realizada para que

Foi então associado a esta Técnica de Relaxa-

pudessem realizar em casa e um questionário

mento Muscular Progressivo:

de avaliação da sessão para preencher.

• Inspirações lentas e profundas nas contrações
e as expirações lentas e profundas nas descontrações. Exercícios de respiração lenta
podem ativar a conexão entre mente e corpo
para relaxá-lo mental e sicamente, de acor-

rio, permitiu extrair a seguinte informação:
Entre o dia 15 e o dia 30 de abril de 2021, fo-

seus efeitos (Zaccaro et al, 2018).

ram realizadas 34 sessões; a análise grá ca se-

nados tipos de música podem favorecer a
manutenção da saúde mental, reduzir ou prevenir o stress, aliviar o cansaço físico e induzir emoções, o que nos leva a re etir sobre
sua utilização como recurso terapêutico. Ela
tem capacidade de se inserir também como
um importante instrumento para a indução de
relaxamento promovendo o bem-estar físico e
psicológico da pessoa. Músicas com determinadas características capazes de induzir o relaxamento podem, portanto, ser utilizadas
como ferramentas de redução de stress (Silva

fi

fi
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et al, 2012).

fi

A recolha de dados obtida através do questioná-

do com estudo sobre técnicas de respiração e

• Música calma. Estudos revelam que determi-

fi

3. RESULTADOS/DISCUSSÃO

guinte permite visualizar quais as categorias
pro ssionais que aderiram, qual o horário escolhido pelos pro ssionais para realizarem as sessões, a idade e o sexo:

• Foram preenchidos 32 questionários para ava-

As sugestões colocadas foram essencialmente

liação das sessões (dois dos pro ssionais repe-

sobre a necessidade de mais tempo de realiza-

tiram a sessão) e o feedback foi bastante posi-

ção:

tivo:

• “Como sugestão de mudança, entendo que a
sessão tem um tempo muito limitado, mas
entendo que neste contexto, tenha que ser
assim;
• Sugiro continuar e aumentar o nº de sessão e
de tempo de sessão;
• Nada a mudar, apenas acho que sabe a pouco, deveria ser mais tempo pelo bom que é e
pelo bem que faz;
• Se possível prolongar;

fi

• Aumentar o tempo de cada sessão”.

muito exigente. Deveria haver mais propostas
Os comentários muito positivos:

destas;
• Quando possível repetir a sessão com alguma

• “Ótima iniciativa, obrigada;
• Implementar estas sessões mensalmente no

regularidade, ajudará no stress ao trabalho;
• Bem hajas! Foi ótima a ideia e se der para

Rovisco Pais;
• Iniciativa muito boa e deveria ocorrer com

continuar voltarei.
• Um ambiente de relaxamento ótimo. Através

maior frequência;
• Parabéns pela iniciativa, espero que seja para
continuar. Sugiro novas terapias de relaxamento em grupo;

do método utilizado conseguiu induzir relaxamento que reduziu o estado de cansaço em
que me apresentava por ter feito o turno da
noite;

• Foi ótimo e deverá haver mais sessões ou dar
continuação a este projeto. Muito bom. E
obrigada;

• Era importante manter esta prática a longo
prazo no Hospital de forma a garantir e proporcionar bem-estar aos pro ssionais;

• Muito bom. Senti que relaxei. Ótima iniciativa, obrigada;

• É bom podermos parar um pouco e sentir que
alguém também se preocupa comigo (pro s-

• Gostei muito da iniciativa. Tendo em conta
todos os desa os do trabalho e a aceleração
do tempo e vida pessoal, acho muito importante a promoção destas iniciativas para os
colaboradores que diariamente cuidam de

sional) cuidando de mim;
• Foi muito agradável e soube a pouco;
• É de louvar a pessoa que idealizou visto que o
nível de stress que sofremos diariamente é
elevado;

outras pessoas;
• Excelente iniciativa que deve ser replicada

• Devemos manter estas sessões para mantermos uma boa qualidade de vida e melhorar o

sempre que possível;
• Eu achei espetacular não mudava nada saí

rendimento no trabalho;
• Adorei e gostaria que continuasse por muito

relaxadíssima;
• Será importante continuar a apostar no autocuidado dos pro ssionais e falar com cada
setor sobre como podem contribuir para o
autocuidado de todos. Trabalho em equipa;
• Dar continuidade a este projeto. Foi muito

tempo. Faz muito bem;
• Deveríamos ter estas sessões com regularidade;
• Gostei muito. Penso que este tipo de atividades são sempre uma mais valia. Que este projeto se mantenha sempre e não só no mês de

grati cante. Obrigada;
• Proporcionar algo assim aos funcionários é
muito grati cante pois o nosso trabalho é

abril”.
As sessões de relaxamento realizadas, permiti-

fi

fi

fi

fi
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fi
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ram proporcionar aos pro ssionais que as expe-

importantes no seu local de trabalho, manifes-

cando com vontade de repetirem novamente

tando a vontade de terem disponíveis estas ses-

as sessões.

sões sempre e não só no mês de abril.

O método utilizado permitiu conduzir o pro ssional a um estado de relaxamento intenso ajudando no combate ao stress do dia-a-dia a que

O objetivo proposto inicialmente com a reali-

do, como está descrito na literatura consultada,

zação destas sessões no mês de abril foi atingi-

que o método utilizado é e caz na produção de

do: proporcionar bem-estar aos nossos pro s-

sensação de bem-estar através do relaxamento

sionais com a realização de sessões de relaxa-

muscular progressivo associado a uma respira-

mento para os pro ssionais da Instituição, evi-

ção coordenada e a uma música calma. As ses-

denciando a necessidade de realizar pausas

sões individuais permitiram uma ação dirigida e

para descomprimir do stress do dia-a-dia, valo-

personalizada permitindo não só uma maior

rizando o “cuidar de si mesmo” para poder cui-

partilha como a ausência de estímulos.

dar do outro.

Alguns pro ssionais repetiram as sessões pelo

A Instituição, através do Serviço de saúde Ocu-

bem-estar que sentiram da primeira vez. Alguns

pacional, consegue proporcionar vivências de

procuraram estas sessões fora do seu horário de

prazer e satisfação contribuindo assim para a

trabalho. Todos os que as experienciaram referi-

saúde e bem-estar dos seus trabalhadores.

ram que eram muito relaxantes, grati cantes e
A proteção da saúde e o bem-estar dos traba-

dado que trabalhadores da saúde, saudáveis e

lhadores da saúde são requisitos imprescindí-

seguros, garantem o funcionamento do Serviço

veis à qualidade da atividade prestada e impor-

Nacional de Saúde e a prestação dos cuidados

tantes condições para mais ganhos em saúde,

de saúde à população em geral.

BIBLIOGRAFIA

Silva et al, 2012. A música para indução de relaxamento

ELIAS, 2014. As Técnicas de Relaxamento como Instru-

na Terapia de Integração Pessoal pela Abordagem Direta

mento Terapêutico de Enfermagem em Pessoas com Sofri-

do Inconsciente - ADI/TIP. Disponível em: http://pepsic.bv-

mento Mental. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/

salud.org/scielo.php?

bitstream/10400.26/16277/1/Relat%C3%B3rio%20Tere-

script=sci_arttext&pid=S1983-34822012000200004

sa%20%2805-05-2014%29%2016h23.pdf

ZACCARO et al, 07 September 2018. How Breath-Control

NOVAIS, et al (SD). Técnicas de relaxamento. Disponível

Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-

em: https://edisciplinas.usp.br/plugin le.php/5415862/

Physiological Correlates of Slow Breathing. Disponível em:

mod_resource/content/1/T%C3%A9cnicas%20de%20Re-

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

laxamento.pdf

fnhum.2018.00353/full

ponível em: https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosoci-

fi

fi

fi

fi

fi

fi

al-risks-and-stress

fi

4. CONCLUSÃO

os pro ssionais estão sujeitos. Ficou comprova-

OSHA (sd). Riscos psicossociais e stresse no trabalho. Dis-

fi

fi

rienciaram sensações de prazer e bem-estar,

Artigo de Opinião

QUANDO O PERIGO ESPREITA
EM DOENTES COM LESÃO
MEDULAR
Cristina M. Santos (Enf.ª Esp. em Enf. de Reabilitação do SLM, CMRRC-RP)
Luís Matias (Enf.º Esp. em Enf. de Reabilitação do SLM, CMRRC-RP)

A disre exia autonómica é uma condição po-

visando vasodilatação e diminuição da

tencialmente grave, que afeta doentes com le-

frequência cardíaca. O principal leito vascular

são medular cervical ou torácica, sobretudo

do corpo humano é o leito esplâncnico (das

acima ou ao nível de T6. O seu início é súbito,

vísceras abdominais) e, por isso, a vasodilatação

resultante de vários estímulos nocivos abaixo do

do leito vascular de lesões acima de T6 não será

nível de lesão o que, por sua vez, aciona uma

su ciente para compensar a vasoconstrição no

hiperatividade do sistema nervoso simpático. A

território abaixo do nível da lesão, levando a

disre exia autonómica é um síndrome compos-

hipertensão arterial e todos os sintomas relata-

to por uma crise hipertensiva, de nida como

dos previamente (Kathrin & Stephen, 2021;

aumento de 20 mmHg na pressão arterial sistó-

Morgan, 2020; Novak, 2018; Ministério da

lica e diastólica basal. A tensão arterial destes

Saúde, 2013).

doentes, em especial os tetraplégicos, tende a
ser baixa (pela vasoplegia). A manifestação clínica mais comum é caracterizada por intenso
desconforto geralmente associado à cefaleia,
sudorese, piloereção, dilatação das pupilas e

Deste modo, cabe aos enfermeiros e enfermeiros especialistas de reabilitação manterem-se
atentos a esta complicação, tendo em conta
todo o seu conhecimento cientí co para que o
utente/cliente não tenha complicações.
ESTÍMULOS NOCIVOS QUE DESENCADEIAM

ceptivo abaixo do nível da lesão é desencadea-

A DISREFLEXIA

da uma reação adrenérgica (simpática). Esta re-

As manifestações são variáveis e incluem:

ação leva a uma vasoconstrição importante de

• Cefaleias;

todo leito vascular e consequente elevação da

• Bradicardia;

tensão arterial. Os centros baroceptores (seios

• Hipertensão arterial moderada ou grave;

carotídeos), acima do nível da lesão, serão ati-

• Rubor facial;

vados, desencadeando resposta parassimpática

• Sudorese;

fi

medular acima de T6. Após um estímulo noci-

fi
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rubor facial, ocorrendo em doentes com lesão

• Piloereção acima do nível de lesão;

NÚMERO DE DOENTES COM LESAO ACIMA

• Visão turva;

DE T6 NO SERVIÇO DE LESIONADOS VERTE-

• Congestão nasal;

BRO MEDULARES (LVM) NO ANO 2020

• Sensação de arrepio;

De acordo com os dados colhidos do programa

• Náuseas e ansiedade (Kathrin & Stephen,

SClínico, no serviço de LVM do CMRRC-RP,

2021; Novak, 2018).

foram internados cerca de 105 doentes no ano
2020, entre os quais 12 com lesão medular até

INTERVENÇÕES
A intervenção na disre exia autonómica precisa
de ser rápida e decisiva, eliminando o estímulo
nocivo e controlando a hipertensão arterial.
Deste modo, os enfermeiros e enfermeiros especialistas em reabilitação deverão agir prontamente. Como medida imediata, sentar o doente ajudará ortostaticamente a baixar a pressão

T6. Mediante estes factos, foram realizados ensinos e esclarecidas dúvidas, com instrução destes doentes e cuidadores sobre como agir em
caso de disre exia, sendo acompanhados por
um folheto explicativo no qual consta um cartão com todas as diretrizes a seguir na necessidade de se deslocar a um hospital.

arterial e remover qualquer roupa apertada ou

CONSIDERAÇÕES FINAIS/SUGESTÕES

dispositivos constritivos, tal como se recomenda

Sendo a disre exia autonómica ainda pouco

a algaliação vesical intermitente, veri car se o

reconhecida por pro ssionais de saúde, fora da

doente se encontra com fecalomas, havendo

área da reabilitação, cabe-nos a promoção dos

por vezes necessidade estimulação digital para

ensinos ao doente e cuidador alertando-os de

sua remoção, veri car se o doente apresenta

que, esta situação pode ser uma potencial
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CRÓNICA

A LEITURA DOS NOSSOS
UTENTES
Paula Bronze (Assistente Operacional da UCCC, CMRRC-RP)

A partilha livre do que cada um lê é uma forma de prevenir o isolamento e o desconforto da hospitalização. Assim, esta crónica é baseada em factos reais, mas uma vez que se torna difícil enumerar as
diversidades literárias de cada utente, irei usar nomes ctícios de forma a preservar a identidade de
cada um. Nesta descrição irei utilizar nomes começados com a letra A, sendo que qualquer semelhança com o nome e pessoas é pura coincidência.
Atualmente consegue-se ter um grande público literário na Unidade. De quarto em quarto vamo-nos
deparando com diferentes géneros literários, embora os romances ganhem um especial destaque.
Muito além da leitura, o senhor Abel pondera a hipótese de editar o seu livro intitulado “As minhas
viagens”, pois como ele refere: “já dei muitas voltas ao mundo, ele está preparado no computador e
gostava de o ver em papel mas com tanto internamento e operações, agora está parado”.
Ao lado, o colega de quarto participa na conversa. O
senhor Antero, apesar de ser invisual, adorava cozinhar e, habitualmente, a rma que adorava ler e tem
uma coleção de livros de culinária: -“Sempre que ia
registar o totoloto comprava uma revista, a senhora já
sabia que quando chegava um livro
novo o guardava para mim.”
Sem intromissão exterior, o único ruído
que se ouvia no quarto era o barulho
do virar da página, a senhora Anabela
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está embrenhada na ação do seu ro-

mance. A rma que já o leu, mas não se importa de voltar a ler livros repetidos. Consegue estimular
duas memórias: a memória do enredo da história e a memória da primeira vez que o leu. Descreve
entusiasticamente a forma como ordena os livros da sua biblioteca. Sabe pormenorizadamente não
só onde tem cada um, mas também todos os que tem. Para a senhora Anabela, ler um livro é como
voar, atenua a dor e é uma inspiração para o dia-a-dia.
Pelo corredor, a senhora Amélia suspira pelo seu Dalai Lama. Incomoda-a o facto de estar tão perto e
não o poder ter. Sob empréstimo leu “Fraturado” da autora Karin Slaughter. Pelo resumo que foi feito
alguns dias depois, pareceu gostar deste policial tendo dado a seguinte explicação: -“Os ricos são os
que menos tem, esta miúda nunca teve amor de uma família, foi adotada e colocada num colégio
para os pais poderem ir de férias descansados, acabou por ser assassinada por um professor.”
São muitos os géneros literários e é necessário conhecer um pouco o leitor para perceber o tipo de
livro que o cativa.
A leitura contribui para a melhoria da qualidade de vida do utente aquando do seu internamento e,
sobretudo, diminui o stress do isolamento.
No seu quarto, encontro a senhora Anastácia a ler um folheto que lhe tinha sido dado no hospital.
Pergunto se quer um livro ao observar a ânsia de ler e ouço um sim tão momentâneo que a sua expressão facial muda totalmente colocando um sorriso de brilho nos olhos. “O Rapaz que Venceu Salazar” de J.F. Matias foi o livro que lhe trouxe recordações de um tempo rigoroso. Descreve que reviveu muitos acontecimentos descritos naquele livro dizendo: -“Foram tempos de muita fome e muito
medo! Era muita pobreza junta.”
A estimulação cognitiva também é trabalhada através da leitura. Consegue-se treinar a memória e
reabilitar as funções mentais. Permite seguir um raciocínio e alimentar uma conversa desenvolvendo
a linguagem e até mesmo a auto estima, o que se revela extremamente bené co para a recuperação
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do utente.

CRÓNICA

RESERVA NATURAL DA SAÚDE
Eduardo Sá (Psicólogo Clínico e Psicanalista, Professor Universitário)

Como se transforma um hospital que nasceu como um gueto, a céu aberto, de acordo com a política
de saúde higienista da época, e se assume o desa o de o transformar num lugar com rosto humano,
aberto à inclusão e à diversidade, aberto à inovação, atento às pessoas, comprometido com a descoberta de novos caminhos para a saúde, e desa ador nas respostas que encontra e nos atalhos a que
aponta: esse parece-me ser o fascinante projecto que o Hospital Rovisco Pais tem pela frente para
ganhar o futuro.

O espaço sico, em si, é duma beleza difícil de descrever. Nos seus cento e quarenta e quatro hectares, convive uma biodiversidade única. Que precisará de reencontrar a harmonia de ligar a identidade arquitectónica original com as respostas que a modernidade lhe trouxe. Mas que encontra nos
seus longos espaços verdes um atmosfera bucólica que tem na Lagoa da
Mata um recanto, quase secreto, que trarão a este lugar - um dia, depois dos desvios pandémicos - respostas para que todos estes espaços sejam abertos, com comedimento, e sem obstáculos de
mobilidade, à comunidade. Como forma de trazer a vida “normal” e o boliço sereno das pessoas a quem, por força das suas
limitações de saúde, se encontra privado da liberdade de ter a
vida mais ao pé de si.

O espaço físico, no dia em que, por força do
mecenato ou por compromisso dos poderes
públicos, puder ter passadiços e caminhos

fi

fi

fi

adequados - para que ele seja usufruído,

em segurança, pelos utentes - passará a ter zonas de enamoramento com a fome de viver. E será devolvido, de pleno direito, às pessoas. Que, por ora, o têm à sua mercê. Mas, ainda, com obstáculos
que se multiplicam e que o afastam de o tornar seu, por força das limitações da sua mobilidade. Que
poderá ser acrescido de repostas de turismo, de turismo sénior, de turismo de saúde e de turismo social que capitalizem verbas para o próprio hospital, sem ferirem a sua natureza de reserva natural de
vida saudável. A que se associem centros educativos e assistenciais: de jardins de infância, a ateliês
de tempos livres ou a uma escola do primeiro ciclo, que dêem às crianças o sentido vivido da inclusão e da diversidade humana com que se tornem melhores pessoas; e centros de dia, que tragam vida
e vida para dentro do próprio hospital.

As respostas assistenciais dos hospital têm nos seus recursos humanos um potencial único. Que precisará de um investimento permanente e empenhado no sentido de o transformar no centro de reabilitação de referência de nível internacional. Com condições excepcionais, até pela sua condição geográ ca e pela natureza institucional da sua natureza societária, para parcerias universitárias com
centros de investigação de ponta. Seja o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. A Fundação Champallimaud. A Associação para Investigação Biomédica e Inovação
em Luz e Imagem. O Instituto Pedro Nunes. As universidades de Coimbra e de Aveiro. Ou os institutos politécnicos e as escolas pro ssionais de referência da região centro. Que - desde a saúde à engenharia, da arquitectura à psicologia, da actividade física à reabilitação - inovem e desenvolvam
respostas criativas, a todos os níveis, que potenciem o valor deste hospital para patamares que o catapultem para o protagonismo cientí co, assistencial e de ruptura com os modelos vigentes que podem ser seus. E que façam com que ele deixe de ser “só” um hospital e se transforme numa Cidade
da Saúde. Feita de soluções inovadoras. Dos cuidados à promoção da saúde, à integração e ao desporto (que, muito rapidamente, mereceria, também - até pela força da sua geogra a e da con guração morfologia - que se instalasse nele um Centro Nacional de Desporto Adaptado) que, da sioterapia, à enfermagem e à actividade física zessem com que este hospital desse ainda mais crédito e
pujança ao seu lema: “O nosso forte são as pessoas”.

O Hospital Rovisco Pais tem sobre si - de forma única, a nível nacional - o desa o de se transformar
numa verdadeira Reserva Natural da Saúde. Reivindicando, em nome do futuro, a inovação que foi
trazendo às respostas assistenciais. Com paixão. Com garra. Com inteligência. E com o coração de
quem reconhece que é nas pessoas que lhe dedicam o melhor de si e às pessoas sobre quem se debruça o melhor que sabe que se constrói a mobilidade das instituições de saúde com que se ganha o
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futuro.

Dica em Saúde

APESAR DE VACINADO
MANTENHA O CUIDADO!
A vacinação não elimina a necessidade de manter a adoção de medidas de proteção. Perante a situação pandémica atual e não existindo certezas sobre o grau e duração da proteção individual conferidas pelas vacinas contra a COVID-19, nem da sua e cácia sobre as novas variantes é fundamental
manter a prevenção.
Todas as pessoas, mesmo com esquema vacinal completo, devem manter as orientações da DGS:

Importa realçar que nenhuma vacina confere uma e cácia de 100%. Estudos realizados, obtiveram
como resultados valores médios de e cácia superiores a 65%, podendo atingir os 95%. Contudo,
não se exclui a possibilidade de que uma pessoa vacinada contra COVID-19 possa car infetada pelo
SARS-CoV-2, com ou sem sintomas, e contribuir para a transmissão do vírus.
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LEMBRE-SE!

