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VACINAÇÃO COVID-19 NO
CMRRC-ROVISCO PAIS

A vacinação desempenha um papel central na preser-

b) preservar a resiliência do sistema de saúde, do

vação de vidas humanas no contexto da pandemia

sistema de resposta e do Estado.

COVID-19.

Dando cumprimento ao Plano, o CMRRC-RP iniciou

O Plano de Vacinação contra a COVID-19 foi apro-

a sua Campanha de Vacinação em janeiro, de nindo

vado e assente em valores de

a sua estratégia vacinal e os gru-

“…dos 283 pro ssionais
da Instituição, 85%
encontram-se vacinados
contra COVID19...”

universalidade, gratuitidade, aceitabilidade e exequibilidade, tendo como objetivos de Saúde Pública:
a) salvar vidas, através da redu-

disponibilização das vacinas e
critérios clínicos, de acordo com
as normas em vigor, de forma a
garantir a vacinação do maior
número de pessoas no menor

ção da mortalidade e dos internamentos por COVID-19 e da redução dos surtos,

fi

sobretudo nas populações mais vulneráveis,

fi

pos prioritários em função da

período de tempo possível.

No dia 12, 13 e 14 de janeiro foram administradas as
primeiras vacinas no CMRRC-RP, as segundas doses
decorreram nos dias 2, 3, 4 de fevereiro.
Os destinatários das doses sobrantes, destes e de outros dias de vacinação, foram decididos conforme
indicação da ARS Centro. Assim, foram administradas
vacinas com doses sobrantes a bombeiros da Corporação de Bombeiros Voluntários de Cantanhede e
utentes da USF Progresso e Saúde com mais de 80

• Informação pertinente prestada às pessoas a vacinar
e vacinadas
• Vigilância no local da vacinação, durante 30 minutos da pessoa vacinada
• Atos vacinais registados, no momento da vacinação,
na Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação – VACINAS
• Registo no cartão de vacinação (fornecido com a
própria vacina)
• As vacinas administradas na Instituição foram da

anos.

PFEIZER contribuindo assim para a redução dos
surtos e para a resiliência do SNS.
Dos 283 pro ssionais da Instituição, 85% encontramse vacinados contra COVID19, bem como 49 doentes
internados na Unidade de Cuidados Continuados de

Cumpriram-se todos os requisitos descritos na norma:
• Receção, armazenamento, preparação e distribuição das vacinas pela Farmácia

Convalescença durante este período de vacinação.
Pelo princípio da precaução e até serem conhecidos
mais dados de efetividade vacinal, as pessoas vacinadas contra a COVID-19 devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção.
Mais um passo dado para o Controlo desta Pandemia!
• Ponto de vacinação com pro ssionais de saúde com
treino e formação para a vacinação e para a atuação em caso de reações ana láticas
• Equipamento e medicamentos para o tratamento de
reações ana láticas
• Acesso à Plataforma Nacional de Registo e Gestão
da Vacinação – VACINAS
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• Utilização de máscara durante todo o ato vacinal
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Avaliar o desempenho de pessoas é algo
inevitável no mundo em que vivemos.
Avaliamos tudo o que nos rodeia e nas
organizações é exatamente a mesma coisa. Quando nos referimos a organizações,
a avaliação do desempenho é uma análise
sistemática da performance de cada pessoa no seu cargo.
Neste sentido, é importante abordar a cultura organizacional do CMRRC-RP, que é
constituída por todas as características das
atividades que são desenvolvidas na organização e que de nem a personalidade da
organização, distinguindo-a de todas as
outras.
Para que os objetivos do CMRRC-RP sejam atingidos, é importante implementar
o Sistema de Avaliação de Desempenho,
que oriente toda a organização para as
metas estabelecidas.
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A avaliação de desempenho pode ser entendida como uma prática formal que

determina o grau de e cácia dos trabalhadores e o seu desempenho. No CMRRCRP, estamos a terminar a avaliação dos
trabalhadores para o biénio 2019-2020
através do (SIADAP3) que consagra as seguintes prioridades:
• Privilegiar a xação de objetivos individuais, em linha com os dos serviços e a
orientação para obtenção de resultados;
• Permitir a identi cação do potencial de
evolução dos trabalhadores;
• Permitir o diagnóstico de necessidades
de formação e de melhoria dos postos e
processos de trabalho;
• Apoiar a dinâmica de evolução pro ssional numa perspetiva de distinção do
mérito e excelência dos desempenhos;
Reforçar a intervenção dos trabalhadores
no processo de xação de objetivos e de
avaliação dos serviços;
Existência e intervenção da Comissão Paritária.
Desta forma, o Conselho Diretivo pretende garantir a satisfação obtida com o aumento do envolvimento dos trabalhadores
e do poder das pessoas, que fará com que
o esforço despendido na administração da
avaliação de desempenho valha a pena,
assegurando que se realizem avaliações
mais e cazes no futuro.
O Conselho Diretivo olha para a gestão
das pessoas como uma questão fundamentalmente estratégica, pois dada a sua
criatividade, inovação e potencial, características que assinalam a diferença em
face de outros recursos organizacionais,
são elas que, com a sua atitude, competência e grau de envolvimento, mais contribuem como fator de diferenciação e
sucesso das organizações em que estão
inseridas.
Luís Pratas
Enfermeiro Diretor CMRRC-RP

ENTREVISTA

MANUEL INOCÊNCIO
Enfermeiro em funções de gestão no Serviço de Lesionados
Medulares do Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro - Rovisco Pais
No decorrer do primeiro trimestre do ano que precede o Ano Internacional do Enfermeiro, considerou-se pertinente entrevistar um enfermeiro em funções de gestão da Instituição, para que este apresentasse os grandes desa os da gestão e liderança enfrentados neste último ano.
Há quanto tempo é Enfermeiro e há quanto tempo

Qual o papel do cuidador informal do doente com

trabalha no Centro de Medicina de Reabilitação da

lesão medular?

Região Centro – Rovisco Pais?

O doente com lesão medular é muitas vezes acome-

Sou enfermeiro há 30 anos e trabalho no CMRRC-RP

tido pela instalação de sequelas incapacitantes im-

desde maio 2004. Assumi funções de gestão em de-

postas pela lesão medular, de que são exemplo as

zembro de 2014, as quais mantenho até ao momen-

limitações motoras, sensitivas e sensoriais, que po-

to presente.

dem implicar uma mudança acentuada na dinâmica

Considerando a sua experiência pro ssional, o que
destaca na mesma neste último ano?

da vida da pessoa, tornando-a dependente dos seus
familiares para os cuidados diários.

As alterações impostas pela pandemia de Covid-19

O cuidador informal é visto hoje como um elemento

implicaram mudanças abruptas nas políticas de saú-

fundamental no apoio e cuidado à pessoa em situa-

de e na dinâmica das organizações. Porém foi, sem

ção de dependência, nomeadamente no que respeita

dúvida, a mudança de estratégia para a capacitação

ao suporte emocional e à assistência nas atividades

do cuidador informal (CI) do doente com lesão me-

de vida diária (AVD).

dular, que mais exigiu de mim e de toda a minha

O ato de cuidar é uma capacidade inerente ao ser

equipa no Serviço de Lesionados Medulares do

humano mas, no caso do indivíduo com sequelas

CMRRC-RP, em tempos de pandemia.

graves, assume um processo complexo e dinâmico.

Os cuidadores informais assumem um importante

Pelas suas mais variadas formas de expressão e por

papel como aliados da equipa de saúde. A limitação

toda a responsabilidade que envolve, cuidar de pes-

das visitas ou mesmo a sua abolição e a impossibili-

soas dependentes a nível físico e emocional torna-se

dade dos doentes se ausentarem em m-de-semana

uma atividade desgastante se não for conveniente-

terapêutico para o domicílio, implicaram um corte

mente planeada e preparada.

abrupto com a parceria tão bem estabelecida com
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respetivos cuidadores informais.

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabili-

mal a assumir esta função tão importante?

tação (EEER), houve a necessidade de elaborar pro-

Os enfermeiros são elementos fulcrais na capacita-

gramas alternativos, para envolver o cuidador no

ção dos CI para o exercício da sua função. Para os

processo de reabilitação e para o capacitar para a

enfermeiros, os cuidadores informais/familiares são

promoção do seu empowerment e para a continui-

peças fundamentais, dado que asseguram a conti-

dade dos cuidados.

nuidade dos cuidados à pessoa dependente no do-

Conforme o Regulamento das Competências Especí-

micílio, assumindo assim o papel de parceiros no ato

cas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de

de cuidar.

Reabilitação da Ordem dos Enfermeiros, na sua esfe-

Procurando dar resposta às necessidades do cuida-

ra de atuação, o EEER promove a maximização das

dor, foram estruturados, nos últimos anos, programas

capacidades funcionais da pessoa, potenciando o

de intervenção com o objetivo de o ajudar a encon-

seu rendimento e desenvolvimento pessoal, utiliza

trar estratégias que permitam ter uma maior qualida-

estratégias, técnicas e procedimentos especí cos de

de de vida, facilitar a transição para o papel de cui-

reabilitação, prescreve produtos de apoio, identi ca

dador, e otimizar o processo de continuidade de

obstáculos à acessibilidade e intervém na educação

cuidados.

dos clientes e pessoas signi cativas em todas as fases

Com as limitações impostas pela pandemia
de Covid-19, os programas pre-

do ciclo de vida e em todos os contextos da prática
de cuidados.

viamente estabelecidos para

Na admissão, é elaborado um plano terapêutico di-

a capacitação do binó-

rigido ao doente/cuidador e é esquematizado um

mio doente/cuidador

conjunto de atividades nos diversos espaços de tra-

foram profundamente

balho, de acordo com um plano de trabalho. Desta

alterados.

forma, o doente passa grande parte do seu dia em

Pode destacar alguma
estratégia adotada para
a capacitação do cuidador informal do doente com lesão medular no
atual contexto?

programas de reabilitação, quer seja no serviço de
internamento onde procede a atividades como treinos de AVD (alimentar-se, vestir-se e despir-se, higiene e cuidados pessoais), treino de equilíbrio, de
transferências, reeducação intestinal e vesico-es ncteriana, deambulação, subir/descer escadas, posicionamentos e reeducação funcional respiratória, quer

Para os Enfermeiros e
principalmente
para os

seja nos vários departamentos existentes no CMRRCRP.
No sentido de preparar atempadamente a alta neste
panorama de con namento, foi elaborada uma proposta de protocolo de atuação que visa essencialmente o diagnóstico de necessidades habitacionais;
o agendamento de visita programada do cuidador de
referência, a disponibilização de um link para visualização de um vídeo alusivo às algaliações intermitentes masculina e feminina (em que consistem, material disponível no mercado e formas de aquisição,
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prevenção de infeções relacionadas com o proce-
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Como se planeia e prepara, então, o cuidador infor-

dimento e realização do procedimento) e, por m, a
elaboração de um guia ilustrativo com enfoque nos
cuidados ao doente com lesão medular que aborda:
• Bexiga neurogénica - Algaliações intermitentes: o
que é, material disponível no mercado e formas de
aquisição, prevenção de infeções relacionadas
com o procedimento e realização do procedimento, cuidados com a ingesta hídrica.
• Intestino neurogénico - Treino intestinal: o que
é, adaptação da dieta, hidratação, manobras de
facilitação de e cácia do treino.
• Cuidados com a pele: prevenção de ulceras por
pressão (material de prevenção disponível, auto
inspeção, posicionamentos no leito e na cadeira
de rodas, hidratação da pele); queimaduras (cuidados a ter na prevenção de queimaduras pelo sol,
por fontes de aquecimento como os radiadores,
água do banho).
• Disre exia autonómica: o que é, sinais e sintomas
e o que fazer em caso de ocorrência deste distúr-

fi
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bio.

ARTIGO

FORMAÇÃO EM SERVIÇO:
ELEMENTO CHAVE NO
DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DOS CUIDADOS
Nos dias de hoje, o conhecimento cientí co é algo que evolui e sofre mutações a uma velocidade
incrível. É com base neste conhecimento que os cuidados de saúde que prestamos se alicerçam,
permitindo a assistência à pessoa com a maior qualidade e segurança possível.
Para que estes critérios que tanto defendemos e almejamos se mantenham, torna-se imprescindível
acompanhar a evolução da ciência e espelhá-la no nosso dia-a-dia na prestação de cuidados de saúde. Para tal, a formação em serviço evidencia-se como uma ferramenta crucial para a aquisição e sistematização do conhecimento no seio das equipas de saúde.
Com o objetivo de enaltecer e reconhecer a referida importância dada pelos pro ssionais de saúde
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, a equipa editorial irá publicar três artigos desenvolvidos por pro ssionais desta instituição, que espelham dados muito relevan-
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tes no que concerne a esta temática.

FORMAÇÃO EM SERVIÇO NO
EMPOWERMENT DOS RECURSOS HUMANOS
Catarina Freitas (Enfermeira em Funções de Che

a na UCCC)

Clara Rodrigues (Enfermeira Especialista de Reabilitação na UCCC)

A formação é um processo contínuo, que

ticas do dia-a-dia”, pois os contextos da prática

acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua

são muito importantes enquanto fontes de enri-

história de vida.

quecimento do conhecimento e desenvolvi-

As rápidas transformações que se têm comprovado no mundo atual obrigam a que os indivíduos adquiram conhecimentos e os apliquem

mento de competências que não deixam de
considerar a experiência como saber, ao qual os
adultos se reportam.

de forma dinâmica, de modo a poderem resol-

A Ordem dos Enfermeiros refere “que uma Prá-

ver os novos e complicados problemas que lhes

tica Baseada na Evidência constitui um pré- re-

vão sendo colocados, com sentido e criativida-

quisito para a excelência e a segurança dos

de (Potra, 2015).

cuidados, assim como para a otimização de re-

Desta forma “formar pressupõe mudar, acrescentar valor no que respeita a competências,

sultados de enfermagem” (Ordem dos Enfermeiros, 2006, p.2).

atitudes, para que essa mais-valia se faça sentir

Velez (2009) salienta que esta deve ser “ade-

na melhoria contínua da qualidade dos cuida-

quada às diferentes exigências dos contextos de

dos, visando a obtenção de ganhos em saúde”

trabalho, valorizando as necessidades dos ele-

(Potra, 2015).

mentos dos serviços, e não ser uma combina-

Ao falar de formação fala-se também num processo “impulsionador de competências integra-

ção de temas soltos que cumpram uma calendarização”.

do num percurso individual e auto gerido, que

A formação em serviço atua como um dos prin-

se desenvolve segundo uma lógica de apropria-

cipais vetores para o aprofundamento e desen-

ção de saberes e não de acumulação de sabe-

volvimento de competências, que resultam da

res” (Canário, 1991). Assim sendo, a formação é

resolução de problemas decursivos dos contex-

um vetor de mudança, de capacitação e “em-

tos ou situações de trabalho contribuindo para a

powerment” pro ssional.

melhoria do desempenho e qualidade de cui-

Sousa (2003) refere que “a formação não se ad-

dados.

implementada a maior parte das ações de for-

cia, uma vez que permite aos pro ssionais no

mação, pela interação entre os saberes e as prá-

contexto elaborarem uma re exão sobre o que

fi

serviço se sobreveste de excecional importân-

fi

mas sim nos locais de trabalho onde “deve ser

fl

É nesta perspetiva, que a formação realizada em

fi

quire por acumulação de cursos e diplomas”,

fazem e porque o fazem. Consegue, ainda, ser

Na equipa de enfermagem quanto à distribui-

um meio capaz de dar resposta às necessidades

ção por categoria pro ssional 20% são especia-

sentidas pelos pro ssionais, constituindo uma

listas e 76% enfermeiros generalistas.

forma de atualização, prevenindo para a necessidade de manter um pensamento aberto à inovação e recorrendo à criatividade e responsabilidade individual.

pleno, é indispensável um processo de planeamento adequado e adaptado às necessidades
dos intervenientes. Nesta conjuntura, e porque
uma das apostas do serviço Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença - Rovisco
Pais (UCCC- RP) é potenciar e dar “empowerment” aos seus recursos humanos, apresentaremos de seguida os dados referentes à formação em serviço realizada no ano 2020.

sendo que foram planeados 3 momentos formativos, distribuídos em 7 dias. Sendo que os enfermeiros totalizaram 342 horas de formação e
os Assistentes Operacionais 161 horas. A taxa
de realização do plano foi máxima e a taxa de
participação também rondou valores máximos,

último entre 51-60 anos com 5%.
Relativamente aos anos de exercício pro ssional na UCCC- RP, veri camos que 68% situa-se
entre os 1- 5 anos, 32% entre os 6-10 anos.
Na equipa de Assistentes Operacionais a distribuição de formandos por idade, a faixa etária
entre os 51 - 60 anos é a maior, com 30%, seguida da faixa etária entre 21-30 anos, com
26%, a de 41- 50 com 22%, mais de 60 anos
9%. Esta distribuição demonstra um grupo heterogéneo quanto á idade bem como ca patente
a elevada faixa etária deste grupo pro ssional.
Relativamente aos anos de exercício pro ssional na UCCC- RP, veri camos que 51% situa-se
entre os 1- 5 anos, 49% entre os 6-10 anos.

veri cando-se apenas a ausência de um Assis-

A avaliação da formação torna-se necessária

tente Operacional.

para determinar o impacto que as mesmas
exerceram nos formandos, e para perceber se

Indicadores

Enfermeiros
(2020)

Assistentes
Operacionais
(2020)

Horas totais de formação

342 horas

161 horas

Dias de formação

4 dias

3 dias

Taxa de participação

100%

95,8%

citado o preenchimento do questionário de ava-

Taxa de realização

100%

100%

liação da formação, cujos resultados apresen-

Tabela 1 – Indicadores da formação em serviço da UCCC- Rovisco Pais
2020

A caracterização dos formandos integra a categoria pro ssional, idade e anos de exercício

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

pro ssional na UCCC- RP.

fi

com 41%, seguida da faixa etária entre 40 - 50

com 13% e por último entre 31-40 anos com

A formação decorreu ao longo do ano 2020,

fi

a faixa etária entre os 30 - 40 anos é a maior,
anos, com 29%, a de 21-30 com 25% e por

Para que a construção da formação funcione em

fi

Quanto à distribuição de formandos por idade,

foram ao encontro das expectativas dos mesmos. Permite também retirar dados para uma
melhor otimização das mesmas em ações futuras. Pelo que no m de cada formação foi soli-

tamos nas tabelas infra, por grupo pro ssional.

Indicadores de avaliação
da formação

Enfermeiros
Muito pertinente

Pertinente

Pouco Pertinente

Nada pertinente

Conteúdos da ação

68,9%

30,7%

0,4%

0%

Metodologia utilizada

54,1%

45%

0,9%

0%

Tempo dedicado à ação

52,8%

36,85%

4,7%

0,4%

Apreciação global

61,4%

36,85%

1,35%

0%

Tabela 2 – Indicadores da avaliação da formação enfermeiros 2020

Indicadores de avaliação
da formação

Assistentes Operacionais
Muito pertinente

Pertinente

Pouco Pertinente

Nada pertinente

Conteúdos da ação

87%

13%

0%

0%

Metodologia utilizada

87%

13%

0%

0%

82,6%

16%

1,4%

0%

87%

13%

0%

0%

Tempo dedicado à ação
Apreciação global

Tabela 3 – Indicadores da avaliação da formação assistentes operacionais 2020

Os dados recolhidos demonstram uma apreciação
global da formação realizada muito positiva, mais
evidenciado no grupo pro ssional de Assistentes
Operacionais, que realizaram pela primeira vez formação em serviço.

Em conclusão, damos nota que os dados apresentados relativos à formação em Serviço da UCCC- RP
demonstram o envolvimento e empenho de todos os
pro ssionais garantindo a sua concretização e impacto positivo.

No item tempo dedicado à ação ca patente em
ambos os grupos pro ssionais que será um aspeto a
melhorar em ações futuras, sendo que como sugestão de melhoria apontado o aumento de tempo de
simulação prática.

Estamos cientes que poderemos fazer mais e melhor,
mas também que a formação realizada cumpriu um
duplo objetivo, o de contribuir para o desenvolvimento pessoal e pro ssional dos elementos da equipa, assim como para a melhoria da qualidade dos
cuidados prestados.

Bibliogra a

SOUSA, Maria F. A. - A formação contínua em enfermagem. Revista Nursing. Lisboa. ISSN 0871- 6196. Ano 15, no 175 (março,
2003), p.28-33.

Canário, R. (1994). Centros de formação de associação de escolas: que futuro. In Escolas e mudança: o papel dos centros de
formação. Lisboa, Coleção Educa

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Ordem Dos Enfermeiros. (2006) Investigação em Enfermagem–
Tomada de Posição. In Ordem dos Enfermeiros Acedido em 12 de
janeiro de /2018.em: http://www.ordemenfermeiros.pt/tomadasposição/Documents/TomadaPosição_26Abr 2006.pdf

Potra, T. M. F. S. (2015). Gestão de Cuidados de Enfermagem: Das
Práticas dos Enfermeiros Chefes à Qualidade dos Cuidados de
Enfermagem. Dissertação de doutoramento em enfermagem. Universidade de Lisboa, Lisboa
Velez, L. (2009, novembro). Formação em Serviço uma Necessidade ou uma Calendarização. Coimbra: Revista Sinais Vitais, no
87, 44 - 46.

FORMAÇÃO EM SERVIÇO: O DESAFIO DE
DESCONSTRUIR MITOS
Liliana Jesus (Enfermeira Especialista de Reabilitação no Serviço RGA)

Num contexto de rápidas mudanças globais

prias produzam indicadores de qualidade para

urge a necessidade premente de actualização e

a instituição. Elsa Menoita (2011) refere-se ao

aperfeiçoamento pro ssional, de modo a atingir

conceito de “organização quali cante”, isto é,

a maximização da qualidade e excelência dos

instituições fomentadoras da aprendizagem e

cuidados de enfermagem prestados aos utentes

do desenvolvimento pro ssional, através do in-

e suas famílias.

vestimento no seu capital humano e da criação

Numa análise à organização interna e à governação dos hospitais em Portugal, Barbosa

A formação deve comportar três dimensões do

de saúde é decisiva no processo de mudança e

saber: o saber saber, o saber fazer e o saber ser

que se deve pautar pela fomentação dos conhe-

e estar. Espera-se resultados ao nível da aquisi-

cimentos técnico-cientí cos, das capacidades e

ção e aperfeiçoamento dos conhecimentos ge-

dos comportamentos, gerando maior diferenci-

rais/especí cos, das capacidades cognitivas e

ação de recursos humanos numa lógica de me-

motoras para o exercício das suas funções es-

lhoria contínua.

senciais ao sucesso no desempenho, bem como

de gestão orientado e alinhado com as metas
organizacionais, de nindo-se como um conjunto de experiências de aprendizagem estruturadas por uma organização, com o propósito de
inserir mudanças na capacidade, no conhecimento, nas atitudes e nos comportamentos dos
seus trabalhadores no âmbito das suas funções
(Rego et al., 2015). Como tal, a formação é fundamental na orgânica de uma unidade hospita-

das atitudes/comportamentos adequados às
funções e às necessidades da organização (Rego
et al., 2015). José Dias (2004) defende ainda
outra dimensão do saber: o saber aprender, que
se relaciona com a evolução das situações e a
permanente actualização/adaptação que estas
exigem. Este saber aprender conjugado com os
outros saberes formam um saber transformar,
que traduz uma interacção entre estes saberes e
uma adaptação aos contextos de trabalho que
podem conduzir ao desenvolvimento de com-

lar.
As instituições de saúde devem ser dinâmicas,
re exivas, facilitadoras e capazes de desenvolver metodologias formativas de forma sistemati-
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zada e estruturada, na medida em que elas pró-

fi

tências dos seus trabalhadores.

(2011) relata que a formação dos pro ssionais

A formação apresenta-se como um instrumento

fl

de um clima propício à construção das compe-

petências.
Na área da enfermagem, trata-se de um processo que tem como objectivo trabalhar o binómio
teoria-prática na resolução de problemas reais

da prática dos cuidados de enfermagem, o que

não são conferidas regalias para a sua realiza-

signi ca que inevitavelmente se desenvolvem

ção, como tempo de serviço em horário;

em simultâneo com a prática pro ssional, através da re exão e partilha de experiências conjunta dos enfermeiros, tendo como objectivo
último a resolução de problemas especí cos
dos vários serviços.

enfermagem a legislação que a regulamenta
remonta ao Decreto-Lei nº 437/91 (antiga Carreira de Enfermagem). Este documento previu e
estabeleceu mecanismos que valorizavam a
formação em contexto de trabalho, de nindo a
noção de formação em serviço e criando a gura de enfermeiro responsável pela dinamização
da formação em serviço. Se por um lado, este
reconhecimento foi vantajoso para a enfermagem, a literatura da altura, como e.g. Costa e
Costa (1997) refere que terá tido um efeito pervertido, sendo mal apreendida e promovida pelas hierarquias, muito ancorada numa visão reducionista, resultado de uma provável estratégia
economicista. Os autores identi caram ainda,

vezes desfasada das práticas diárias, sem espílidade questionável;
• É uma forma de fazer currículo e garante de
sucesso nos concursos, que originou o modelo de “enfermeiros carreiristas” cuja preocupação era amontoar certi cados como se de
uma colecção se trata-se.
Santos e Rosário (2012) identi cavam uma “espécie de crise” ao nível da formação em serviço, sentido no descontentamento generalizado
por parte dos enfermeiros, expresso oralmente e
no desinteresse/ausências às sessões planeadas
nos serviços, apesar de reconhecer a importância desta tipologia de formação no aprofundamento e desenvolvimento de competências dos
enfermeiros.
Não obstante da tentativa de aproximação da

mação em serviço, que importa re ectir uma

formação com os contextos reais de trabalho,

vez que ainda subsistem em muitas organiza-

também Menoita (2011) referia que eram mui-

ções, nomeadamente:

tos os casos em que se veri cou apenas uma

rizando-se sessões pontuais, muitas vezes durante as passagens de turno e com carácter
essencialmente transmissivo;

simples descentralização dos processos formativos para os serviços, com recurso às mesmas
metodologias, pouco adequadas e incapazes de
criar uma dinâmica activa de resolução de problemas no contexto das práticas. Para a mesma

• É uma coisa inoportuna/má, necessária para
os mais jovens e concretizada quando existem
erros graves;

autora, a formação aparece ainda frequentemente como uma obrigação/sacrifício que se
traduz numa desvalorização das diferentes for-
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que necessariamente não cria nenhum valor,

fi

dentes da cultura organizacional, pelo que

fi

mas de aprendizagem no contexto de trabalho,

fi

• Os seus objectivos e resultados são indepen-
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com formação standard, na maior parte das

um conjunto de mitos relacionados com a for-

• Só devia ser feita nos “tempos mortos”, valo-

fi

são standard, logo, podem ser colmatadas

rito crítico ou re exivo, com interesse e qua-

Especi camente sobre formação em serviço na

fi

• As necessidades de formação dos enfermeiros

nem para a quali cação dos enfermeiros, nem

A pertinência da formação em serviço é inques-

para a instituição.

tionável, enquanto processo ancestral na valori-

Apesar de terem decorrido mais de duas décadas da identi cação destes mitos, persistem um
conjunto de constrangimentos enraizados nas
organizações sobre os quais importa re ectir e
agir no sentido da mudança, tornando-se emergente a sua desconstrução. Trata-se de um gran-

zação pro ssional e na aquisição de competências consideradas necessárias para um desempenho de qualidade, procurando a melhoria da
qualidade dos cuidados de enfermagem. Existe
criação de valor para a pessoa, o pro ssional, a
equipa, a instituição, os utentes e família.

de desa o.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E FORMAÇÃO
Luís Pratas (Enfermeiro Diretor do CMRRC-RP)

Num contexto de globalização e de mudança

vem atribuir as propostas de classi cação (refe-

acelerada, os recursos humanos têm um papel

rentes a 2019-2020), utilizando a opção apro-

cada vez mais importante nas organizações e

priada. Após inserção da classi cação relativa a

atualmente, têm uma enorme in uência no su-

cada objetivo e competência, é apurada a clas-

cesso organizacional. A quali cação e o desen-

si cação nal a propor, de acordo com as pon-

volvimento das competências dos trabalhadores

derações aplicáveis ao avaliado.

de uma organização são fatores determinantes
na produtividade e competitividade.

mação numa organização é algo imprescindível

ação e estímulo do desenvolvimento dos cola-

para motivar e inspirar os colaboradores, dan-

boradores que é realizado através da gestão do

do-lhes importância e mostrando que a empresa

desempenho e da avaliação de desempenho.

está disposta a investir para que estes possam

Além disso, esta utilização permite elaborar um

realizar as suas funções de uma forma mais

balanço do trabalho dos colaboradores, enten-

adequada.

cumpridos, de nir novos objetivos/metas para
os colaboradores de maneira a que eles se sintam empenhados, motivados, se tornem grandes
pro ssionais.

para o SIADAP 3 começou no início de 2021.
Todas as atividades a desenvolver nesta fase são
baseadas em comportamentos e objetivos traçados.

Existem várias organizações que não valorizam
como máquinas e não como pessoas. No entanto, são elas que fazem com que a organização
evolua, os empresários obtenham os lucros e a
haja uma maximização do capital investido
avaliação de desempenho é essencial para que

n.º 2 do artigo 63.º da LSIADAP) e tem como

os colaboradores se sintam motivados.

guido ao longo do biénio e permitir a identi cação e proposta de oportunidades de evolução
pro ssional, através da sua análise com o respe-
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tivo avaliador. De seguida, os avaliadores de-

fi

vimento contínuo das suas competências.

A autoavaliação é legalmente obrigatória (ver o

mento de re exão sobre o desempenho conse-
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nhos dos colaboradores e assegurar o desenvol-

numa fase inicial (Carvalheiro, 2011). Logo, a

objetivo proporcionar aos avaliados um mo-

fi

Estas duas práticas permitem gerir os desempe-

os seus recursos humanos, olhando para eles

A fase nal da avaliação do biénio 2019-2020,

fi

tem um forte impacto nos trabalhadores, a for-

Assim, é essencial um acompanhamento, avali-

der se os objetivos/metas de nidos estão a ser

fi

Mas, não é só a avaliação de desempenho que

Uma equipa de trabalho com boas competências e capacidades, mas também difícil de imitar
é, cada vez mais, uma arma fundamental contra
a concorrência. Por isso, a formação deve ser
um ponto essencial dentro da organização, de-

vendo ser encarada como algo bené co e de

desempenho podem não estar relacionados

extrema importância.

com o fracasso do trabalhador, mas sim com

A realização e estruturação de um sistema de

uma formação inicial desajustada.

avaliação de desempenho é o alicerce principal
para que o impacto da formação seja bem medido. Segundo (Saraiva, 2000), a avaliação de
desempenho e os programas de formação da
organização devem estar diretamente relacionados, pois ambos são desenvolvidos em função não só das necessidades das organizações
como também dos próprios colaboradores.
De acordo com (Costa, 2009), defende que
existem vantagens da relação entre a avaliação
de desempenho e a formação, uma vez que a

PENHO
Avaliar o desempenho de pessoas que realizam
tarefas numa organização tem os seus prós e
contras. Assim, é importante apurar quais as
limitações que esta prática pode trazer para
uma organização.
Segundo (Rocha, 1997), as principais fontes de
problemas do processo de avaliação, são:

realização da avaliação de desempenho permite

• O julgamento humano, que segundo (Lara &

que seja efetuada uma sondagem das necessi-

Silva, 2004), o avaliador tende a avaliar de-

dades de formação e, consequentemente uma

masiado alto ou baixo, ou classi car todos os

validação das ações de formação e de desen-

colaboradores de igual forma.
• Os avaliadores, muitas vezes não trabalham

volvimento.
Posto isto, a che a consegue reconhecer quais
as necessidades e expectativas de formação dos
colaboradores, percebendo de que forma as
ações de formação estão a contribuir para a melhoria do desempenho. Por outro lado, o colaborador reconhece os seus pontos fracos mencionando aqueles que poderão ser ultrapassados com a formação e estimula o seu autodesenvolvimento identi cando em que medida a
formação contribui para a melhoria do seu desempenho (Costa, 2009).

penho tem um forte impacto na elaboração das
ações de formação, sendo bastante útil para detetar os problemas que existem na organização
e sobre os quais se deve atuar. É crucial ter em
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atenção que, por vezes, os fatores críticos de

fi

da melhor forma, dando uma informação inadequada, ou seja, o avaliador nem sempre
está presente para observar o comportamento
dos colaboradores (Lara & Silva, 2004).
• O processo de avaliação, é fulcral que exista
uma adaptação da avaliação sempre que necessário, pois os parâmetros podem não estar
sempre de acordo com aquilo que se espera
do colaborador. Segundo (Rocha, 1997), a
falta de um feedback adequado irá afetar o
comportamento e a produtividade do colaborador.

Assim, veri camos que a avaliação de desem-

fi

AS LIMITAÇÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEM-

• A política de organização, de acordo com
(Rocha, 1997), para muitas organizações, o
processo de avaliação constitui uma perda de
tempo tanto para o avaliador como para o
avaliado ou é usado exclusivamente como
base para de nir a remuneração e/ou para

atribuir um pequeno prémio aos melhores

as competências das pessoas, seja enquanto

colaboradores. Segundo (Pereira, 2013), esta

candidatos em processos seletivos, a partir

situação cria con itos e competição entre os

de dinâmicas e entrevistas, ou enquanto cola-

avaliados colocando de parte a importância

boradores já efetivados, a partir de avaliações

do trabalho em equipa.

de desempenho.

• Os requisitos legais, que segundo (Rocha,
1997), existem alguns fatores legais (salários,
conteúdos funcionais e promoções no sistema
de carreira) que impedem que a avaliação de
desempenho seja um instrumento de gestão,
passando assim a ser um mero ritual.
• A in exibilidade, que de acordo com (Rocha,
1997), o processo de avaliação nem sempre
tem em conta o dinamismo do conteúdo funcional, o que pode levar a resultados falsos. É
importante ter em atenção que a avaliação da
equipa não deve ser baseada no comportamento individual dos indivíduos, mas sim no
seu todo.

vezes ser inadequado e injusto, com pouca
transparência e objetividade, não sendo por isso
motivador, contribuindo desta forma para o individualismo, o sistema de quotas para “diferenciar o mérito” é um exemplo disso mesmo,
este SIADAP 3 também não está preparado para
a avaliação de trabalhadores em teletrabalho.
Por tudo isto, é meu entendimento que o estado
deveria partir para um novo sistema de avaliação (ex. SIADAP 4) onde se possa avaliar os trab a l h a d o r e s e m t e l e t ra b a l h o e a s s o f t
skills e hard skills, medindo e desenvolvendo
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skills e hard skills, garante-se processos mais
e cientes, tanto no momento de recrutamento e
seleção quanto nas avaliações de
desempenho dos colaboradores.
O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação
do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) é suportado pela seguinte legislação:
• Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro,
(PDF, 411KB) – Aprova os modelos de chas a
utilizar no processo avaliativo, bem como as
listas de competências .
• Despacho Normativo 4-A/2010, de 8 de fevereiro (PDF, 50.9KB) – Estabelece os critérios a

No meu entendimento o SIADAP 3 pode por

fi

Sabendo o conceito e a diferença entre soft

aplicar na realização da ponderação curricular prevista no artigo 43.º da Lei n.º 66-B/
2007, de 28 de Dezembro, bem como os
procedimentos a que a mesma deve obedecer.
• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro (PDF,
256KB), alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de
31 de dezembro e Lei n.º 66/2012, de 31 de
dezembro (PDF, 241KB) – Institui o sistema
integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) aplicando-se ao desempenho dos serviços públicos, dos respetivos dirigentes e demais trabalhadores.
Lara, J. F., & Silva, M. B. (2004). Avaliação de desempenho no
modelo de gestão por competências: uma experiência de utilização.
Rocha, J. A. (1997). Gestão de Recursos Humanos. Editorial Presença.

Artigo de Opinião

HUMANIZAÇÃO DA DISFAGIA
Joana Perdigão(Terapeuta da Fala do CMRRC-RP)

“A forma mais rápida de ser empurrado até a morte é intrometer-se entre os portugueses e a
sua refeição.”

O ato de comer ou beber é, acima de tudo, um

panhia certa!).

ato social.

Para uma alimentação segura e e caz, é neces-

Quando pensamos em juntar família, amigos,

sário um controlo neuromuscular, capaz de

colegas, a maior parte das vezes está envolvida

manipular e transportar os alimentos/bebidas

uma refeição, uma bebida (ou várias!).

até ao estômago. Este processo, requer várias

É também, a partir dos aromas e sabores, que

etapas descritas exaustivamente na literatura,

viajamos através das nossas memórias e recor-

contudo, é premente falar sobre o impacto que

damos momentos e pessoas. A comida pode-

as alterações neste processo (Disfagia), podem

nos fazer sentir “em casa”.

ter na qualidade de vida das pessoas e de quem

A gastronomia portuguesa é das mais ricas e

as rodeia.

diversi cadas, envolvendo diferentes cores,

Para mim, enquanto Terapeuta da Fala, levan-

aromas, sabores, texturas, temperaturas e formas

tam-se questões cruciais: por um lado, é impor-

de confeção.

tante promover a segurança alimentar da pessoa

“Café cheio”; “Café curto”; “Café com açúcar”;

com Disfagia, quer através de estratégias com-

“Café sem açúcar”; “Café pingado”; “Café com

pensatórias, sejam elas alterações na consistên-

gelo”; “Café com canela”...tantas formas de pe-

cia dos alimentos e das bebidas, recurso a ma-

dir o mesmo alimento ou bebida, tudo depende

nobras, controlo da velocidade de ingestão,

de pessoa para pessoa, do nosso estado de espí-

controlo da quantidade ingerida, produtos

rito e de quem nos acompanha.

adaptados (como copo recortado ou colher de

A forma como nós portugueses, levamos tão a

sobremesa, palhinha, etc...), quer através da

sério estes momentos, torna a refeição um even-

sensibilização e consciencialização para os ris-

to rico e especial de partilha...uma garfada e

cos; por outro lado, poder-se-á estar a privar a

dois dedos de conversa! Até porque, é à mesa

pessoa de um momento de interação social por

que surgem os melhores assuntos (com a com-

excelência, levando mesmo, nalguns casos, ao

fi
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A Small Death in Lisbon, Robert Wilson

Deve-se garantir que as pessoas com Disfagia,

estima e, por conseguinte, a uma diminuição da

que não apresentam segurança alimentar, por

qualidade de vida.

via oral, sejam incluídas o máximo possível nos

Queremos garantir que a pessoa viva, mas que

momentos de interação/socialização - Privação

mantenha saúde emocional, algo que é posto

na alimentação não é sinónimo de privação na

em causa quando se tem este diagnóstico. Não

socialização.

é difícil chegarmos a esta conclusão, se pen-

Deve ser um propósito comum, a sensibiliza-

sarmos como iríamos reagir, se soubéssemos

ção, consciencialização e cumprimento das

que tínhamos de comer a comida, na consis-

indicações necessárias para uma alimentação

tência pastosa, bem menos apelativa, que preci-

segura e e caz, porque o risco de não fazer

sávamos de a comer com uma colher de so-

uma dieta adequada e segura é tão grande,

bremesa, que não poderíamos comer determi-

como o de falhar a toma da medicação. É

nados alimentos, que necessitávamos de colo-

igualmente crucial, existir conhecimento por

car espessante ou palhinha nos líquidos e que,

parte dos pro ssionais de saúde, acerca das ca-

por cada vez que deglutíssemos, tivéssemos de

racterísticas e riscos desta patologia, bem como

fazer exão de cabeça. – E fazer tudo isto, en-

do impacto psicológico e emocional que esta

quanto temos que lidar com olhares indiscretos

pode ter.

e desinformados? Tudo isto, quando é possível
fazer uma alimentação segura, por via oral. Se
falarmos nos casos de Disfagias mais severas, a
situação piora. Como é que conseguimos garantir que estas pessoas, que são alimentadas por
via alternativa, Sonda Nasogástrica ou PEG, podem usufruir de momentos de socialização, sem
se sentirem desconfortáveis e excluídas, daquela que é considerada uma atividade social,
“simples e automática” do nosso quotidiano? –
Como podemos garantir que estas pessoas continuam a ter o seu lugar à mesa?
É de extrema importância que o momento da
alimentação, independentemente do contexto,
seja o mais natural possível. Deve ser tida em
conta a segurança, a componente social e o
prazer alimentar.
Os alimentos, mesmo que numa consistência
diferente, devem ser mais diversi cados e ape-
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lativos.
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isolamento social, a uma diminuição da auto-

O papel do Terapeuta da Fala e dos outros prossionais de saúde assume assim, extrema importância, não só para a pessoa com Disfagia
(que se sentirá mais segura e con ante, sabendo
quais as necessidades e cuidados a ter), familiares/cuidadores, mas também para a população
no geral, por forma a que estas di culdades sejam normalizadas e estas pessoas se sintam inseridas o melhor possível numa sociedade mais
empática.

Artigo de Opinião

INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Paulo Margalho (Médico Fisiatra do CMRRC-RP)

A incontinência urinária (IU) de ne-se como a

estudos apontam que existam cerca de 500 000

perda involuntária de urina pela uretra.

doentes com esta patologia em Portugal, dos

Durante largos tempos aceite como uma situação normal, relacionada com o envelhecimento

quais só cerca de 10% recorre ao médico para
obter ajuda.

ou os esforços do parto, e como tal até um pouco escondida, tem vindo progressivamente a ser
abordada como um problema médico bastante
prevalente, causando enorme impacto na qualidade de vida, ou até levando à evicção social.
É neste contexto que surge o Dia Mundial da
Incontinência Urinária, celebrado a 14 de Mar-

não modi cáveis, outros, felizmente, passíveis
de correcção.

esta patologia, alertando para os meios de iden-

mais avançada, maior probabilidade do apare-

ti car o problema, bem como o aconselhamen-

cimento da IU), a raça (mais frequente na cau-

to dos tratamentos mais apropriados para cada

casiana, logo seguida pela negra), a incidência

situação.

familiar e algumas alterações anatómicas congénitas.

sempre uma situação pato-

Nos modi cáveis, sobressaem os traumatismos

lógica, resultante da alteração do normal arma-

de parto, as alterações do posicionamento ute-

zenamento e eliminação da urina. Traduz-se por

rino, e as consequências de algumas cirurgias

perdas urinárias involuntárias, que podem ir de

pélvicas, sejam elas ginecológicas ou urológicas

pequenos pingos de urina que passam quase

Também algumas outras doenças presentes po-

despercebidos, até perdas importantes e emba-

dem contribuir para o aparecimento ou agra-

raçosas. É uma patologia com maior incidência

vamento da IU: a obesidade, a obstipação, a

nas mulheres, e segundo dados da Associação

diabetes mal controlada, o tabagismo e as in-

Portuguesa de Urologia, 33% das mulheres e

fecções urinárias devem ser factores a corrigir

16% dos homens, com mais de 40 anos têm

na abordagem do tratamento.

fi

é

sintomas da doença, e em termos absolutos os

fi

da IU, uns inatos ao próprio doente, portanto

Entre os primeiros destacam-se a idade (quanto

próprio paciente,

fi

São vários os fatores de risco para a instalação

ço, no sentido de sensibilizar o público para

A IU, embora habitualmente desvalorizada pelo

fi

Factores de Risco

tante é a impossibilidade de controlar a mic-

des categorias:

ção pela uretra.

• Incontinência urinária de esforço - É caracte-

Outros tipos menos frequentes de IU são a In-

rizada pela perda de urina ao realizar algum

continência por extravasamento, na qual a be-

tipo de esforço físico, por vezes mínimo,

xiga consegue acumular grande quantidade de

como sejam o tossir, rir, espirrar, fazer exercí-

urina, e a pressão no seu interior aumenta de tal

cios, pegar em algum peso, entre outros. A

forma que provoca o extravasamento (frequente

causa mais frequente é um enfraquecimento

na lesão neurológica periférica) e a Incontinên-

dos músculos do pavimento pélvico, que le-

cia funcional, motivada por incapacidade moto-

vam a que o suporte que oferecem à bexiga e

ra do doente, como acontece na demência ou

uretra se perca progressivamente. Assim, o

lesão neurológica grave, como por exemplo

esfíncter uretral (músculo responsável pela

doença de Parkinson.

manutenção da urina na bexiga) não é e caz,
e quando há um aumento da pressão abdominal, como nos esforços descritos anterior-

Diagnóstico

mente, acaba por deixar sair alguma quanti-

Como noutras áreas da Medicina, o diagnóstico

dade de urina. É o tipo de IU mais prevalente

desta situação baseia-se numa história clínica

em mulheres entre os 45 e 65 anos, e nos

minuciosa (sintomas, mecanismos desencade-

homens submetidos a cirurgia prostática.

antes, horário das perdas, exame físico preciso,

• Incontinência urinária de urgência ou imperiosidade - Acontece quando aparece a von-

incluindo manobras que possam desencadear
as perdas).

tade súbita de urinar no decorrer das ativida-

Para complemento, poderão ser necessários al-

des de vida diária, ocorrendo perda antes de

guns exames, como análises de sangue e urina,

chegar WC. Pensa-se que seja consequência

ecogra a reno-vesical, e por vezes estudo uro-

de contrações não inibidas da bexiga, cau-

dinâmico, que melhor caracterizarão o tipo de

sando urgência de urinar.

incontinência especí co de cada doente.

Mais frequente com o avanço da idade podendo, no entanto, surgir em idades mais jovens, usualmente associada a doenças neuro-

Na incontinência urinária por imperiosidade, o

cáveis. A imperiosidade da incontinência uri-

tratamento de eleição é a medicação com fár-

nária

macos estabilizadores do músculo vesical – o

por vezes incapacitante, dado interfe-

rir na rotina diária do individuo, levando-o

detrusor - inibindo a sua contrac

mesmo a exclusão social quando não se certi-

ria. Em alguns casos, por intolerância aos efei-

ca da possibilidade de acesso rápido ao WC

tos secundários ou por refractariedade a esta
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dois tipos, sendo que o sintoma mais impor-
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Tratamento

lógicas, mas muitas vezes sem causas identi -

• Incontinência urinária mista - É a junção dos

é

fi

Habitualmente classi camos a IU em três gran-

medicação, podemos recorrer

o involuntá-

aplicação de

Toxina Botulínica directamente na bexiga, com
muito bons resultados a longo prazo.
Na incontinência urinária de esforço a primeira
abordagem recorre à reabilitação do pavimento
pélvico. Na falência deste, ou nos casos mais
graves, a cirurgia é uma opção, tanto na mulher
como no homem. Este tratamento, com o aperfeiçoamento dos procedimentos, e a opção por
técnicas cada vez menos invasivas, tem vindo a
tornar-se cada vez mais uma solução a ter em
conta.
Quer a opção seja pela medicação, por um
programa de reabilitação ou pela cirurgia, a
mudança do estilo de vida do paciente é uma
etapa fundamental: o controlo da ingestão de
líquidos, o ensino da micção por horário, o
abandono de alimentos excitantes para a bexiga, dos quais se destaca a cafeína, um programa
de exercício físico regular, vão contribuir para
que em cerca de 90% dos casos a terapêutica
tenha sucesso na correcção deste “pesadelo”
silencioso.

Notícia

VOTAÇÃO ANTECIPADA PARA
AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE
2021 NO CMRRC-RP
Joana Monteiro(Técnica Superior de Serviço Social do CMRRC-RP)

No dia 11 de janeiro de 2021, pelas 14:30h,

O direito de voto é um direito pessoal e consti-

decorreu a votação antecipada para as Eleições

tui um dever cívico assente numa responsabili-

Presidenciais de 2021, no Centro de Medicina

dade de cidadania. Sendo cumpridas todas as

de Reabilitação da Região Centro -

normas de segurança no âmbito da pandemia

Rovisco

Pais (CMRRC-RP).
A Ex.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de

de COVID-19 emanadas pela DGS, cinquenta e
quatro doentes internados nas unidades funcionais do CMRRC-RP (Reabilitação Geral de

Cantanhede, Dr.ª Helena Teodósio e a Ex.ª Sr.ª

Adultos, Lesionados Medulares e Unidade de

Ana Maria Rodrigues, Coordenadora Técnica

Cuidados Continuados de Convalescença)

Da Secção De Atendimento, Taxas e Licenças,

cumpriram o seu direito de voto.

deslocaram-se ao CMRRC-RP para a recolha do
voto dos doentes internados, que dentro do
prazo manifestaram a intenção de votar antecipadamente.

Numa breve comunicação, a Dr.ª Helena Teodósio manifestou imenso agrado por participar
nesta iniciativa, louvando o envolvimento dos
doentes internados nesta votação, que se destacou fortemente em termos de adesão, comparativamente a anos anteriores.

Crónica

Com os dias chuvosos a melancolia apodera-se do quarto! O isolamento deixa de ser apenas o de
quarentena, para fomentar também o isolamento social. O dia custa mais a passar e a monotonia
começa a manifestar-se. Como comportamento gera comportamento, cabe-nos a nós contrariar a
chuva e romper o silêncio. “Boa tarde, com licença!” já é um bom começo, mas não é o su ciente
“está tudo bem por aqui?”, e começamos a ter o contato visual e uma resposta, “precisa de alguma
coisa?” e aqui sim, mesmo que nos digam que não, já temos uma passagem para uma pequena conversa, um sorriso ou um desabafo! Mesmo que não se obtenha nenhuma resposta, não podemos interpretar como sendo indiferença. O respeito também está no silêncio do outro. Basta compreender
um olhar.
Por vezes há a ânsia de falar. São assuntos do nada ou os mais pessoais, queixumes ou a descrição do
mundo visto pela pequena janela do quarto. Aos mais humorísticos, os coelhos que circundam o edifício são histórias que vêm de uma imaginação até uma anedota na hora do jantar.
Semanalmente, é renovado o jornal da mesinha de cabeceira, apesar de ter uma data ultrapassada
para um jornal diário mas, mesmo assim, as eleições são motivo de conversa muito antes do novo
jornal chegar. É uma das formas de se manter atualizado no tempo e acerca das novidades do exterior. Abertamente, vai defendendo o seu jornal preferido – “O Correio da Manhã é o nosso país.
Há um estigma para quem lê O Correio da Manhã,
mas as notícias só dizem a verdade.” Continua a
descrever a atualidade e a apelidar as personagens,
vai resumindo de uma forma tendenciosa enquanto
faz a sua higiene. “Sabe o que é que eu digo a esses
que me falam mal do Correio da Manhã? Se quisesse ler romances, comprava um livro!”.
Numa leitura diferente…
Não eram os dias em isolamento que
a deixavam entediada. Era a falta das
suas agulhas e linhas! Sabia que as-

fi

sim que possível, numa das encomen-

das vindas de casa, vinha um pedaço da sua história. Sempre bem humorada nunca demonstrou frustração por não conseguir expressar o pensamento ou a vontade.
Não tardou a chegar! E com as agulhas e linhas ela mostra a todos o seu trabalho. Mesmo os mais
despercebidos se renderam a apreciar. Lindos panos em renda muito na e, juntamente, dois recortes
de jornal com um artigo feito sobre o seu contributo no artesanato da terra. Os seus olhos redondinhos espelhavam luz de tanta alegria por nalmente nos poder mostrar o seu trabalho! E, com a sua
afagia, nunca se inibiu de comunicar com a equipa nem com outros doentes! Um simples crochê
serviu de tema de conversa e interação durante o seu internamento. E corredor acima e abaixo, entre
o quarto e a sala, com a saca cor de laranja carregada de autoestima, lá vai ouvir o terço.
Numa porta mais à frente, entrego em mão um livro saidinho de quarentena “A Propósito de Nada”
Autobiogra a de Woody Allen, e observo o entusiasmo de quem o recebe. Confesso que até eu co
entusiasmada quando se trata de ver a reação do doente quando recebe algo do exterior. Essa comunicação faz-lhes sentir que, do lado de fora do hospital, têm alguém que conhece os seus gostos, que
continuam a ser acarinhados, sempre à distância mas com a esperança de uma boa recuperação.
O entusiasmo e o à-vontade são tão espontâneos que, para o utente, é como se fossemos cúmplices.
Um dia alguém pergunta: “já leu o Poema em Linha Reta de Álvaro de Campos? ” e, desta vez, não
fui eu a começar uma conversa, mas termino a partilhá-lo.
“ Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;
(…)
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia”
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(…)

Um pouco de história…

DIA MUNDIAL DA
HANSENÍASE
Carla Santos (Enfermeira do Serviço de Saúde Ocupacional do CMRRC-RP)

No dia 31 do mês de ja-

O diagnóstico das diferentes formas da doença

neiro celebrou-se o Dia

é baseado em dados clínicos, histológicos, bac-

Mundial contra a Hanse-

teriológicos e de imunidade celular.

níase. Esta data foi instituída pela Organização
das Nações Unidas
(ONU), em 1954, a pedido de Raoul Follereau,
Apóstolo dos Leprosos,
com o objetivo de alertar
a população mundial para as condições de sofrimento e de miséria em que viviam milhões de
pessoas atingidas pela doença de Hansen (Lepra), sob o mote “combater a Lepra e todas as
lepras”, sendo que por todas as lepras entendiase “todas as causas de sofrimento e de exclusão

A classi cação de 1997 da Organização Mundial de Saúde (OMS) é bastante simpli cada,
dividindo-a em paucibacilar e multibacilar, de
acordo com o número de lesões cutâneas (menos ou mais de 5) e a presença ou ausência de
bacilos nos esfregaços da pele e/ou muco nasal
(a presença de bacilos classi ca-a automaticamente como multibacilar).
O tratamento antibacteriano recomendado atualmente pela OMS é a terapêutica tripla: dapsona + rifampicina + clofazimina, durante 12
meses nas formas multibacilares e durante 6

social”.

meses nas formas paucibacilares.

A lepra, doença de Hansen ou Hanseníase é

Existem relatos de casos de lepra desde o ano

uma doença infeciosa cujo agente patogénico é
o Mycobacterium leprae ou «bacilo de
Hansen», em homenagem ao norueguês Amauer Hansen que identi cou o bacilo em 1873.
Mycobacterium leprae é um bacilo álcool-ácido

3000 a.C. Há dúvidas em relação à origem da
doença, se em África ou na Ásia. Admite-se a
possibilidade de ter sido introduzida na Europa
pelas tropas de Alexandre «o Grande» no ano
300 a.C. sendo a sua incidência elevada duran-

resistente intracelular obrigatório, de crescimen-

te a idade média.

to lento, que afeta o sistema nervoso periférico

A ausência de tratamento e caz e o temor do

e posteriormente a pele e outros tecidos.

contágio conduziram à ostracização dos doen-
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tes, tanto pela sociedade, como pela família,

por polícias, passaram o país a pente no

cia as leprosarias, destinadas ao isolamento dos

e internaram dezenas de pessoas. As or-

doentes. No século X estes estabelecimentos

dens eram muito claras: depois de identi-

difundir-se-iam por toda a Europa.
Esta doença motivou um tratamento desumano
ao longo dos séculos, sendo os supostos doentes obrigados a usar campainhas que anunciavam a sua passagem e roupas destinadas a serem reconhecidos pela restante população.

cados e colocados na carrinha, todos os
bens do leproso eram queimados. Se tivessem

lhos saudáveis deviam ir para

instituições de solidariedade social ou car em casa de familiares” (Osório citado
por Fernandes, 2002, p.48).

Muitos viram as casas e bens pessoais incendi-

Numa área extensa, com um verde invejável e

ados e foram mesmo condenados à morte.

água natural, distribuíam-se vários pavilhões
com atividades diversas: Dispensário central,
com funções pro láticas, observação e tratamento em ambulatório; Hospital, destinado ao
tratamento de doenças intercorrentes e ao tratamento dos doentes que necessitem de qualquer intervenção ou tratamento especial; Asilos
para os doentes inválidos; Casas para os trabalhadores; Núcleos familiares para as famílias
doentes; Preventório e casa de educação, desti-

O Prof. Bissaya Barreto, em 1931, após ter sido
abolida a assistência aos leprosos no Hospital
da Universidade de Coimbra, resolveu tirar o
problema da lepra do ponto morto em que se
encontrava. Aliando a sua in uência política à
herança do benemérito Rovisco Pais, que deixou toda a sua herança aos Hospitais Civis de
Lisboa com o desejo que fosse entregue à área
da saúde, foi possível criar, pelo Decreto-Lei n.º

nados ao internamento e à educação dos lhos
dos doentes; Pavilhão-prisão destinado aos doentes indisciplinados. Funcionava ainda um
Centro de estudos e investigação cientí ca; uma
Capela com caraterísticas singulares, construída
em “V”, um altar comum com duas alas distintas, uma para homens outra para mulheres; Serviços Administrativos e Bairro Residencial para
funcionários.

29.122 de 15 de novembro de 1938 a Leprosa-

A vida dentro da Instituição tentava igualar-se à

ria Nacional Rovisco Pais “destinada ao inter-

vida lá fora. Havia jogos ao ar livre, atividades

namento e tratamento de leprosos de ambos os

recreativas como teatro, cinema e folclore. Iam

sexos, de todo o país e ao estudo da pro laxia e

à missa e até se enamoravam (o que era expres-

cura da lepra".

samente proibido).

Inaugurada a 7 de setembro de 1947, com o
nome de Hospital Colónia Rovisco Pais, localizada na Tocha (Cantanhede), foi considerada
nessa data a maior obra de assistência portuguesa.
“O regime ordenou que todos os leprosos
fossem internados no mesmo sítio. Deze-
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nas de brigadas médicas, acompanhadas
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pelo que no século IV terão surgido na Capadó-

coordenadas pelos serviços centrais da recém

hectares, com uma vida intensa e regras bem

criada Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde

de nidas. Havia normas e regulamentos impos-

Primários, cujo

tos: separação mãe- lho (as crianças acabadas

desde 1976, o repositório o cial das chas clí-

de nascer e os lhos saudáveis eram separadas

nicas de todos os casos de lepra noti cados em

das mães); separação dos casais (aqueles em

Portugal a partir de 1890.

que apenas um estava doente eram separados
compulsivamente); vigilância constante (todos
os internados eram vigiados por funcionários
que vigiavam toda a área hospitalar vulgarmente chamados por “guardas de pau” por empunharem um enorme bastão de madeira); uso
obrigatório de moeda própria (não circulava a
moeda nacional sendo substituída por chapas).
As ligações estabelecidas com outros países e
com a OMS contribuíram para o intercâmbio e
formação de pro ssionais de saúde e permitiram a atualização constante de conhecimentos
no diagnóstico e terapêutica. A solução terapêutica de nitiva surgiu apenas em 1977 com a
proposta de abandono da monoterapia sulfónica e a administração combinada de dapsona
(sulfona) com dois antibióticos, a rifampicina
(bactericida) e a clofazimina (bacteriostático,
anti-in amatório e ligeiramente bactericida). No
entanto, só em 1982 esta poliquimioterapia
começou a ser utilizada em programas de controlo da lepra, continuando em vigor à data
atual. Após a primeira toma, o risco de contágio
desaparece e a transmissão do Mycobacterium
leprae é interrompida.
Entre 1976 e 1977, a descentralização da luta
contra a lepra, designada o cialmente por «doença de Hansen», institui o m do internamento
compulsivo dos doentes. A assistência bem
como o exame e a vigilância dos contactantes
passa a ser assegurada por consultas hospitalares especializadas (HRP, Porto, Faro) e pelas
consultas de dermatologia e de doenças infeciosas dos Hospitais Centrais e Distritais.
Em 1984, foram integradas as ações de controlo
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da doença nos cuidados de saúde primários,
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Era uma aldeia em ponto pequeno cerca de 150

cheiro central passou a ser,

Perante estas transformações e com a diminuição progressiva de doentes internados no Hospital Rovisco Pais e o desaproveitamento inerente de boa parte das instalações, em 1985 foi
concedida alta coletiva aos doentes internos e
externos que, até então, estavam sob vigilância
epidemiológica neste hospital.
Alguns internados optaram por sair outros por
car por variadas razões. Durante a reconversão
do Hospital Rovisco Pais em Centro de Medicina de Reabilitação do Centro - Rovisco Pais, em
1996, foram acautelados os interesses dos doentes que optaram por

car, determinando a

obrigatoriedade da prestação de cuidados por
parte da nova instituição enquanto deles careçam.
Mantém-se em funcionamento neste Centro de
Reabilitação, o Serviço de Ex-Hansenianos,
onde ainda habitam dois ex-doentes que nele
recebem cuidados médicos, de enfermagem e
restante assistência necessária a uma população
geriátrica, com uma média de idades de 87
anos. São pessoas idosas com sequelas físicas e
psicológicas, fruto de uma doença estigmatizante. O isolamento obrigatório conduziu-os à ru-

casos todos importados, em doentes adultos de
ambos os sexos.

tura de vínculos afetivos e perda de papéis, refugiando-se em si próprios experienciando insegurança, baixa autoestima, carência afetiva,
desmotivação e revolta. São pessoas que criaram novos laços afetivos que sempre procuraram palavras amigas e que zeram desta Instituição a sua casa.
Fernando, um dos ex-doentes residentes hoje
com 88 anos, faz um balanço positivo desses
tempos: “Ninguém vinha de vontade. Fazia
muitas análises, trabalhava e assim o tempo foi
passando e fui-me acostumando de tal forma
que já eram uma segunda família…”.
Atualmente:
A doença de Hansen continua a ser de noti cação obrigatória, de acordo com a legislação em
vigor. É ainda um problema de saúde pública
sendo os países de clima tropical e subtropical,
com baixos índices socioeconómicos, os mais
atingidos.
A incidência em 2017 era de 211009 casos registados em 15 países, sendo a Índia, Brasil e
Indonésia os mais afetados, com predomínio de
formas multibacilares.
Com a crescente imigração proveniente de países de prevalência signi cativa da doença, verica-se o surgimento de novos casos de lepra em
Portugal, incluindo mulheres em idade fértil e
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portadoras de outros estados de imunode ciên-
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cia. Entre 2012 e 2015 foram noti cados 10

Dica em Saúde

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER!
CQS e SSO do CMRRC-Rovisco Pais

- DIGA SIM À SUA SAÚDE!
• FÍSICA
• Rastreios periódicos:
• do cancro do colo do útero
• do cancro da mama
• Programa de vacinação para HPV (Vírus do Papiloma humano),
como prevenção de patologia do colo do útero
• MENTAL
• SOCIAL
• Pratique EXERCÍCIO FÍSICO! (a OMS recomenda pelo menos 150
a 300 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada)
- E NÃO À VIOLÊNCIA
• SOS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
• 800 202 148. 24 horas por dia / 365 dias por ano gratuita e con dencial
• Linha SMS 3060, gratuita e con dencial
• violencia.covid@cig.gov.pt.
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ORGULHE-SE DE SER MULHER!

