
11

Isabel OlIveIra
“O EnfErmEirO  
dE família mOrrEu…?”

03 09 12

Triagem Canadiana 
já funciona em pleno 
no D. Estefânia 

04

JORNAL
ENFERMEIRO

c o nt ex to s ,  c o m p e t ê n c i as  e  n e c e s s i dad e s  da  e n f e r mag e m

www.jornalenfermeiro.pt

PrOfIssãO
incOntinência urinária
O fEnómEnO EscOndidO!

PrOfIssãO
PrOblEmáticas da alimEntaçãO  
nO dOEntE Pós-aVc

m
a

iO
 2

0
16

 |
 m

E
N

S
a

L
 |

 2
€

 



Cubitan, acelera a 
cicatrização das feridas

Cubitan é um suplemento nutricional oral, hiperproteico, 
enriquecido em arginina e micronutrientes (zinco, vitaminas 
A, C e E). 

Um suplemento específico, que regula o processo inflamatório 
e estimula a cicatrização da úlcera (escara) e outras feridas 
crónicas.

Pela sua eficácia, é possível diminuir o tempo de cicatrização 
das feridas e os custos associados, permitindo um aumento 
da sua qualidade de vida. 

De forma a aumentar a sua adesão à terapêutica nutricional, 
Cubitan está disponível em três agradáveis sabores: baunilha 
morango e chocolate.

Avenida D. João II Lote 1.17.01 3º Piso 
Torre Zen - 1990-084 Lisboa
Telf.: 21 425 96 00 . Fax: 21 418 46 19 

www.nutricia.pt  
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Conheça os resultados de estudos clínicos,
que comprovam a eficácia de Cubitan. O único
suplemento específico para as úlceras de pressão,
que demonstra os seus resultados em 8 semanas.
Resultados clinicamente comprovados.

EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA
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Enfermeiro de 
Família morreu…?” 
Colocaram-me a 
questão em tom 
quase assumido 
de quem já sabia a 

resposta: parece que sim… Bem, 
se não morreu, está certamente 
perdido em parte incerta, sem 
perspetiva de regresso, qual  
D. Sebastião, o Desejado!
Corria o ano de 2000 quando em 
Munique, a Organização Mundial 
de Saúde enaltecia a importância 
do Enfermeiro de Família 
enquanto pivô no seio de equipa 
multidisciplinar e responsável 
pelo contínuo de cuidados, desde 
a conceção até à morte e nos 
acontecimentos críticos.
Tardariam 14 anos até 
Portugal “transpor” para o seu 
ordenamento jurídico, a figura 
do Enfermeiro de Família. 
Apesar da publicação, em 
agosto de 2014, do Decreto-lei 
que estabelecia os princípios 
e enquadramento da atividade 
do Enfermeiro de Família, a 
implementar através  
de experiências- 
-piloto, apenas em outubro 
do mesmo ano é nomeado o 
Grupo de Acompanhamento 
das experiências-piloto que, 
curiosamente, não estavam 
definidas, nem na sua forma nem 
no conteúdo.
Só em janeiro de 2015 foi 
publicada a Portaria que 
estabelecia as 35 unidades 
funcionais onde seriam 
implementadas as experiências-
-piloto. O porquê daquelas 35 
unidades e quais os critérios 
para a sua seleção permanece 
uma incógnita para muitos, 
inclusivamente para algumas 
dessas unidades funcionais que 
apenas tiveram conhecimento de 
que seriam experiência-piloto 
no dia em que a Portaria foi 
publicada. Foi logo percetível 
que o nível de informação e 
o ponto de partida não eram 

Isabel Oliveira
Enfermeira
Unidade de Cuidados  
na Comunidade  
de Albergaria-a-Velha

OpINIãO

D. Sebastião, o Desejado

para todos os intervenientes 
no processo: para uns um “faz-
-tudo”, indiferenciado, para 
outros uma figura fundamental 
para potenciar os recursos 
das famílias, equipas de saúde 
e comunidade – enquanto 
metodologia de organização 
dos cuidados. Se num grupo de 
sete pessoas foi muito difícil 
conciliar conceitos, imaginem a 
tarefa hercúlea que seria passar 
essa discussão para todos os 
intervenientes e decisores das 
experiências-piloto!
O expectável é que, no futuro, 
todos os enfermeiros que 
desenvolvam a sua atividade 
tendo como alvo de intervenção 
a família, progressivamente se 
especializem e desenvolvam 
competências específicas em 
Saúde Familiar.
A Saúde Familiar vai muito além 
das questões de organização 
dos cuidados, permitindo uma 
avaliação e, consequentemente, 
uma intervenção especializada, 
com recurso a estratégias 
e métodos próprios. Se um 
enfermeiro de cuidados 
gerais prestasse os mesmos 
cuidados que um enfermeiro 
especialista em Enfermagem 
de Saúde Familiar, estes 
últimos seriam dispensáveis, 
o que não é verdade! O maior 
contributo para a entropia 
criada será, provavelmente, 
a falta de operacionalização 
da individualização das 
especialidades em Enfermagem, 
que fez com que a especialidade 
em Enfermagem de Saúde 
Familiar, apesar de definida 
desde 2010, não tenha saído  
do papel.
No entanto, toda esta discussão 
nunca foi além do nível 
conceptual… por vicissitudes 
várias, nomeadamente interesse 
de alguns, a mudança de governo 
e de mandato na Ordem dos 
Enfermeiros, o processo, 
aparentemente, morreu… 

O Enfermeiro 
de Família 
morreu…?” 
Colocaram-me  
a questão  
em tom
quase assumido 
de quem já 
sabia a resposta: 
parece que 
sim… Bem, se 
não morreu, 
está certamente 
perdido em 
parte incerta, 
sem perspetiva 
de regresso, qual 
D. Sebastião,  
o Desejado!

iguais para todos. Sem que 
os critérios de seleção das 
unidades fossem claros e sem 
o profundo envolvimento e 
comprometimento de todos os 
intervenientes, colocaram-se, 
logo à partida, dificuldades  
na definição de estratégias  
para a sua implementação. 
Arrancavam assim as 
experiências-piloto… no papel!
Mas o mais complicado veio a 
seguir. Depressa se percebeu 
que Enfermeiro de Família 
não tinha o mesmo significado 

É este o balanço possível. 
Objetivamente nada mudou de 
significativo em consequência 
da publicação em 2014 deste 
Decreto-lei. O tão desejado 
Enfermeiro de Família, apesar de 
ter nascido rei, pouco ou nada 
reinou. A expectativa foi grande, 
mas antes de qualquer feito 
notável, o rei desapareceu.
Divergências à parte, a 
importância de implementação 
da metodologia de trabalho 
por Enfermeiro de Família é 
inquestionável pelos ganhos 
em saúde em que se traduzirá 
para as famílias e comunidades, 
pelo que não se pode deixar 
desaparecer no nevoeiro…
O anterior ministro da Saúde 
partejou o rei, esperemos que  
o atual ministro o faça reinar.
Aguardemos o seu regresso.
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introduzido pela primeira 
vez em portugal em 2008 
no serviço de Urgência de 
pediatria do Hospital de s. 
João, no porto, o canadian 
paediatric triage acuity scale 
(cptas), está a funcionar 
desde o início de abril no 
Urgência pediátrica do 
Hospital de dona estefânia 
(Hde), unidade integrada  
no centro Hospitalar  
de Lisboa central.

Um processo que acontece depois 
da acreditação do sistema em 
vigor no Porto, em outubro de 
2015, pela Canadian Association 
of Emergency Physicians (CAEP) e 
pela National Emergency Nurses 
Affilliation (NENA) e que consistiu 
na certificação de potenciais 
formadores e na recertificação dos 
triadores atualmente em atividade.
Definido pela NENA como “um 
processo de classificação em 
que um enfermeiro experiente, 
utilizando o pensamento crítico, 
avalia utentes rapidamente após 
a sua chegada ao serviço de 
urgência para avaliar e determinar 
a gravidade dos problemas 
que apresentam; atribuir uma 
categoria de triagem aos utentes; 
determinar o acesso a tratamento 
adequado e designar de forma 
efetiva e eficiente, recursos 
humanos de saúde adequados”, o 
CPTAS é um sistema de triagem 
exclusivamente pediátrico. “Tem 
como objetivo atribuir níveis de 
prioridade de atendimento às 
crianças de acordo com o grau de 
gravidade da sua situação clínica, 
garantindo que os doentes sejam 
atendidos num prazo considerado 
seguro”, começa por explicar 

Hospital de D. Estefânia 

Triagem Canadiana  
já funciona em pleno

alterados, estamos perante uma 
situação de nível um, emergente, 
isto é, se a criança estiver 
inconsciente ou com alteração de 
comportamento, ou se apresentar 
um aumento do seu esforço 
respiratório ou se a cor da pele 
estiver alterada, com cianose ou 
má perfusão periférica estamos 
perante uma situação de nível 2 – 
muito urgente”, explica  
Helena Henriques. 
Tal como acontece na triagem de 
Manchester, também na CPTAS, 
a cada nível de priorização 
é atribuída uma cor, que no 
caso mais grave é o vermelho 
e no extremo menos grave, das 
situações não urgentes, o azul… 
E tempos de intervenção que vão 
desde a assistência imediata a 120 
minutos de espera.
“Todas as crianças às quais seja 
atribuída pulseira vermelha são 
imediatamente encaminhadas 
para a sala de emergência. Nestas 
situações, a nossa preocupação 
é garantir a intervenção 
imediata em fatores críticos, 
como a função respiratória, por 
exemplo”, acrescenta.
2.ª Fase: avaliação da queixa/ 
/motivo do recurso à urgência
A segunda fase do processo de 
triagem consiste na recolha de 
dados (queixas) de uma lista 
que integra 17 discriminadores 
das queixas principais, com 
parâmetros específicos que 
permitem isolar a queixa 
principal bem como informação 
complementar relevante para 
a abordagem do caso concreto. 
Não se trata, salienta-se, de uma 
repetição do olhar crítico que 
enforma o Triângulo de Avaliação 
Pediátrico, mas de uma recolha 
extensiva de informação, cuja 
necessidade um enfermeiro com 
experiência deteta de imediato. 
Esta fase inclui, entre muitos 

O CPTAS é um 
processo de 
classificação que 
avalia utentes 
rapidamente após 
a sua chegada  
ao serviço  
de urgência  
para avaliar  
e determinar  
a gravidade  
dos problemas 
que apresentam

Helena Henriques, Enfermeira 
Chefe da Urgência Pediátrica 
do HDE. Quanto tempo pode esta 
criança esperar em segurança? é a 
questão, colocada pelo enfermeiro, 
a que a aplicação da CPTAS deve 
dar resposta”, sublinha.

1.ª Fase: impressão clínica  
de gravidade
O CPTAS inclui três passos, o 
primeiro dos quais a impressão 
clínica de gravidade, avaliada 
pelo Triângulo da Avaliação 
Pediátrica (TAP). “O primeiro 
passo consiste numa avaliação 
rápida (entre 3 a 5 segundos) 
por parte do enfermeiro triador 
destinada a identificar situações 
críticas, que necessitem de 
intervenção imediata. Esta 
primeira avaliação centra-se no 
chamado TAP que incide sobre 
a aparência geral da criança, a 
respiração e a circulação. Se os 
três lados da pirâmide estiverem 

helena henriques
Enfermeira Chefe  
da Urgência Pediátrica do HDE
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outros procedimentos, a entrevista 
ao cuidador e à própria criança, 
modelando a linguagem em função 
da idade da mesma, a perceção dos 
pais sobre a doença e antecedentes, 
os eventos que envolvem a 
doença e os sintomas, entre outra 
informação que permite identificar 
eventuais problemas não detetados 
na Fase 1.
Helena Henriques avança com um 
exemplo: “A dor: trata-se de um 
grupo de queixas onde não existe 
classificação de nível 1 (pulseira 
vermelha), dado que por si só, 
nenhuma dor é emergente. Na 
avaliação da dor são utilizadas 
várias escalas, entre as quais a 
numérica, a de faces, a qualitativa e 
a FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, 
Consolability). A Escala numérica 
consiste numa régua dividida em 
onze partes iguais, numeradas 
de 0 a 10, em que o zero traduz 
nenhuma dor e o 10 a dor máxima. 
Se a criança referir uma dor entre 
oito e 10 – dor severa – é-lhe 
atribuída pulseira laranja. Ou seja, 
critério de muito urgente. Se a dor 
se encontrar entre os números 
4 e 7 da escala (dor moderada), a 
pulseira será a amarela, ou seja, 
critério urgente. Já se se tratar de 
uma dor leve (entre 1 e três), a cor 
verde (critério pouco urgente). De 
salientar que a par com a avaliação 
que é feita com recurso à escala 
numérica, também é realizada 
uma avaliação comportamental. 
Não posso ter uma criança que 
me diz que a sua dor é de nível 8 
e que ao mesmo tempo brinca e ri 
aparentando excelente disposição. 
Da mesma forma, não posso ter 
uma criança que assinalou como de 
nível 3 a sua dor e que se contorce 
em sofrimento evidente” explica 
a responsável de enfermagem da 
Urgência do HDE.
Um outro exemplo desta fase de 
avaliação é o da febre, uma das 
principais razões que motivam 
o recurso às urgências. “A febre 
encontra-se dentro do grupo da 
infeção. Neste grupo temos desde a 
criança que entra na urgência em 
choque séptico (pálida, cianosada, 
sem movimentos, com bradipneia, 
etc…), com critérios de emergência 
e que é imediatamente observada 
e cuidada (pulseira vermelha) 
passando por situações intermédias 
que exigem algum tipo de cuidados 

À criança com 
febre e com idade 
compreendida 
entre os 3 e os 36 
meses é atribuída 
classificação de
nível 3 pulseira 
amarela (urgente)
e se tiver mais de 
36 meses, o nível
4 (pulseira verde)

e situações não urgentes. Por 
exemplo, se a criança tem menos de 
três meses de idade e tem história 
atual de febre é classificada com 
situação de nível 2 (muito urgente). 
À criança com febre e com idade 
compreendida entre os 3 e os 36 
meses é atribuída classificação de 
nível 3 pulseira amarela (urgente) e 
se tiver mais de 36 meses, o nível 4 
(pulseira verde)”, elucida 
Helena Henriques.
É evidente que uma criança sem 
febre pode ser classificada como de 
nível 1, como no caso de situações 
clínicas que ponham em causa o 
risco de vida imediato, como por 
exemplo compromisso da via aérea.

3.ª Fase: Avaliação dos sinais  
vitais (modificadores)
Trata-se de uma fase muito 
importante da triagem que 
contrariamente ao que possa 
sugerir a sua posição no 
alinhamento da CPTAS não é o 
último passo do processo. “Nesta 
fase avaliam-se os sinais vitais, em 
função da situação clínica concreta, 
que determinou o recurso à 
urgência e também em função do 

validadas cientificamente, dos 
intervalos considerados normais 
para cada faixa etária”, explica.
Os modificadores avaliados são os 
da função respiratória (frequência 
respiratória, e/ou SpO2); da 
circulação, em que é verificado o 
eventual compromisso circulatório 
e frequência cardíaca e finalmente 
o modificador aparência, em que 
é avaliado o nível de consciência, 
irritabilidade e outras alterações 
de comportamento.
É evidente que todo o processo 
parte de um pressuposto: a 
triagem tem que ser realizada 
por enfermeiros altamente 
experimentados na área da 
urgência pediátrica. Com olho… 
“Um bebé a dormir não se encaixa 
na classificação de inconsciente que 
determina uma resposta de nível 
1. E também surgem situações em 
que muito embora não exista uma 
sintomatologia muito definida, 
algo nos diz – fruto da experiência 
– que há qualquer coisa que não 
está bem com aquela criança; que 
é necessário agir rapidamente” 
sublinha a Enfermeira Chefe, com 
mais de 30 anos de experiência em 

desenvolvimento da criança. Em 
cada estádio de desenvolvimento 
há parâmetros que é necessário 
avaliar com recurso a tabelas, 
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enfermagem pediátrica, que faz 
questão de salientar que um dos 
aspetos vitais para o sucesso da 
intervenção é o trabalho de equipa 
realizado por médicos  
e enfermeiros.
Outro aspeto valorizado por Helena 
Henriques é o de que mesmo 
após a conclusão do processo de 
avaliação, “se eu considerar que 
aquela criança precisa que lhe seja 
atribuído um nível de priorização 
superior ao que resultar da 
aplicação da CPTAS, posso sempre 
fazê-lo, justificando as razões que 
me levaram a tomar essa decisão”.

Para além das pulseiras… Também 
há espaços específicos em função 
da prioridade
Outro aspeto distintivo entre a 
triagem de Manchester e a CPTAS 
reside no facto de nesta os doentes 
serem encaminhados para salas 
de espera distintas em função da 
prioridade. “Quando a criança 
chega é imediatamente triada e 
de acordo com a priorização que 
for definida é encaminhada para 
diferentes locais. Como já referi, 
se for classificada em nível 1, 
segue de imediato para a sala de 
emergência. Se for classificada 
em nível 2, considerado muito 
urgente, recebe uma pulseira 
laranja e é encaminhada para uma 
sala específica onde de acordo com 
o protocolo deverá ser atendida 
no espaço de 15 minutos. Se a 
situação for classificada como 
urgente (nível 3, pulseira amarela), 
a criança tanto poderá ir para 
uma sala específica como para 
a sala de espera para onde são 
encaminhadas as crianças com 
situações pouco urgentes (pulseira 
verde) e não urgentes (pulseira 
azul). Esta diferenciação, dentro 
de um mesmo nível (no caso, o 
amarelo) reflete uma das vantagens 
do CPTAS, que é a de permitir que 
o juízo crítico do enfermeiro seja 
comtemplado no processo”.
São diversas as situações que se 
enquadram neste meio-caminho 
entre o amarelo e o laranja, em 
que as crianças são colocadas por 
precaução do enfermeiro. “Um bebé 
muito pequenino, por exemplo, 
pode-me suscitar a necessidade 
de uma maior vigilância; de o ter à 
vista; numa zona dentro do serviço 
de urgência… Mesmo que seja 

classificado pela CPTAS em nível 3” 
justifica Helena Henriques.

Reavaliação… Contínua!
A avaliação do estado de saúde 
de uma pessoa é um processo 
dinâmico, que deve ser repetido 
para efeito de reavaliação da 
prioridade com que deve ser 
atendida no serviço de urgência. 
“Esta reavaliação é feita de várias 
formas. Desde logo em resultado 
do local onde se encontram 
os doentes. Uma criança com 
priorização de nível 1 e também as 
crianças do nível 3 ou 4, pela sua 
idade e/ou condição clínica, podem 
ser colocadas em locais com mais 
vigilância de enfermagem e mais 
perto de recursos técnicos (fontes 
de oxigénio, de aspiração, etc.). 
Por outro lado, o próprio modelo 
preconiza que as crianças sejam 
retriadas, fixando os tempos 
para que tal aconteça”, explica a 
responsável, para logo acrescentar: 
“ultrapassado o tempo limite 
considerado na primeira triagem 
para a criança ser atendida, 
procede-se a nova avaliação 
através da qual se procura saber 
se houve qualquer alteração do 
quadro clínico inicial. É evidente 
que esta reavaliação não é limitada 
pela rigidez dos tempos fixados, 
sublinha”. De facto, muito embora o 
número de crianças que recorrem 
aos serviços de urgência com 
situações que colocam em risco a 
sua vida seja inferior ao de adultos, 
a verdade é que muitas vezes os 
sinais e sintomas que levam os 
mais pequenos à urgência, embora 
pouco exuberantes, podem evoluir 
rapidamente para situações graves 
relativamente às quais se impõe 
uma intervenção mais urgente do 
que a inicialmente considerada.

Processo de formação…  
Em exercício
A formação da equipa de 
enfermeiros e também de 
médicos – num total de cerca 
de 50 formandos – da Urgência 
do D. Estefânia foi realizada em 
Lisboa, tendo como formadores 
três enfermeiros do Serviço 
de Urgência de Pediatria do 
Hospital de S. João, no Porto, 
certificados pela CAEP e pela 
NENA. Ao longo dos três dias de 
formação foi possível conjugar 

módulos de formação teórica e 
de formação prática realizados 
em sala e ainda de verificação da 
correta aplicação do modelo nos 
postos da triagem, que começou 
a ser aplicada logo no segundo 
dia de formação. O suporte dos 
especialistas do S. João manteve-
se para além do período em que 
estiveram em Lisboa: “Durante 
um mês o suporte manteve-se, 
via telefone, para retirar dúvidas 
que entretanto fossem surgindo”, 
recorda Helena Henriques.
A transição para o novo modelo 
não foi difícil, desde logo porque 
os enfermeiros que trabalham 
na Urgência Pediátrica do HDE 
têm uma experiência de décadas 
no que diz respeito à triagem 
do utente pediátrico. “Foi um 
processo que decorreu muito 
bem e que veio conferir maior 
segurança à triagem, já que se 
trata de um modelo validado a 
nível internacional. Os aspetos 
subjetivos que muitas vezes se 
associam à avaliação encontram-
-se devidamente enquadrados no 
CPTAS. Por outro lado, como se 
trata de um processo validado,  
os próprios utentes começam- 
-se a aperceber que a atribuição 
do nível de prioridade é feita de 
acordo com a gravidade do estado 
de saúde da sua criança”, conclui 
a Enfermeira Chefe da Urgência 
Pediátrica do HDE.

O CPTAS é 
um sistema 
de triagem 
exclusivamente 
pediátrico. “Tem 
como objetivo 
atribuir níveis 
de prioridade 
de atendimento 
às crianças 
de acordo 
com o grau de 
gravidade da sua 
situação clínica, 
garantindo 
que os doentes 
sejam atendidos 
num prazo 
considerado 
seguro”
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Anabela Simões
Enfermeira Especialista 
em Enfermagem  
de Saúde Comunitária;
Mestre em Enfermagem 
de Saúde Comunitária;
Coordenadora  
da Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) 
D’Alagoa - ACES do 
Algarve II – Barlavento; 
integra a Direção de 
Enfermagem do ACES do 
Algarve II – Barlavento

OpINIãO

Apostar nas UCC é assegurar  
uma visão salutogénica no SNS

para a parentalidade, dirigidos 
às grávidas/casais, os múltiplos 
projetos e atividades desenvolvidos 
nas escolas com especial enfoque 
na promoção dos estilos de vida 
saudável, entre tantos outros. 
O desempenho e a resiliência destas 
unidades funcionais, coordenadas 
por um Enfermeiro Especialista que 
planeia e programa as atividades 
da unidade e das várias equipas 
multiprofissionais que a compõem, 
que assegura o funcionamento 

eficiente da unidade e os objetivos 
programados e que em conjunto com 
as várias equipas multidisciplinares 
implementam e consolidam boas 
práticas, têm sido enormes. Muito foi 
já alcançado pelo desempenho diário 
das UCC que acrescentam valor à 
saúde do cidadão e cuja sua tradução 
se faz em ganhos em saúde para o 
indivíduo, populações e comunidades, 
que contribuem inequivocamente 
para melhores índices de saúde. 
Contudo, muito há ainda para fazer 
neste processo, e importa referir que 
as UCC se confrontam diariamente 
com inúmeras dificuldades, tanto 
ao nível da prestação de cuidados 
que, atendendo à especificidade dos 
mesmos e população abrangida, 
constitui um enorme desafio para 
todos os profissionais que nelas 
desempenham funções, como ao 
nível da gestão, dado ser ainda 
difícil a estas unidades aferir os 
seus resultados em comparação 
com outras unidades funcionais, 
tronando-se portanto imprescindível 
colmatar estas dificuldades. 
Neste contexto, surge o nosso 
compromisso enquanto profissionais 
de saúde e, essencialmente, enquanto 
Enfermeiros com responsabilidade 
direta sobre estas unidades 
funcionais, para que sob a liderança 
de um corpo profissional coeso e 
com uma visão estruturante levemos 
a cabo não só ações que promovam, 
difundam e deem a conhecer o 
trabalho desenvolvido nas UCC, 
nomeadamente através da divulgação 
das boas práticas, de modo a que 
possam ser replicadas nas várias UCC 
do país, aumentando a equidade no 
acesso a cuidados cada vez com maior 
qualidade e diminuindo assimetrias 
na sua prestação, mas também  
(e muito importante) se atue ao nível 
das políticas de saúde na adoção 
e aposta mais robusta da visão 
salutogénica para que a restruturação 
seja realmente efetiva… “Mais Saúde” 
para todos ao longo do ciclo vital!

s cuidados de saúde 
primários (CSP) são 
uma componente dos 
sistemas de saúde 
importantíssima na 
melhoria do estado 

de saúde da população em 
todo mundo. Neste contexto, a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) tem vindo a referir a elevada 
importância, no reforço que é 
necessário efetuar nomeadamente 
ao nível dos CSP, transitando-
-se de um sistema centrado no 
hospital e na doença em que 
todas as ações têm como objetivo 
e alvo o doente, para um sistema 
centrado nas pessoas e na saúde, 
onde os cidadãos são parceiros na 
promoção da saúde e nos cuidados 
de saúde. Esta nova visão vem 
implementar o aconselhamento e 
os serviços de elevada qualidade, 
não só em hospitais e centros 
especializados, mas também na 
comunidade e no domicílio.
Em Portugal, a última reforma 
dos CSP implicou a criação e 
reorganização de novas estruturas, 
como sejam os agrupamentos de 
centros de saúde (ACES) e unidades 
funcionais que os compõem. De 
entre as unidades funcionais que 
surgiram, constam as unidades 
de cuidados na comunidade 
(UCC), que representam 
uma novidade de carácter 
organizacional e são unidades 
fundamentais na identificação e 
resolução das necessidades em 
saúde das populações, através 
de abordagens de intervenção 
apropriadas, implicando por isso a 
necessidade de planear, abraçando 
uma perspetiva proativa, de 
proximidade e de acessibilidade, 
e não unicamente de resposta à 
procura de cuidados de saúde.
As UCC dão resposta não só a 
diversos programas nacionais de 
saúde, nomeadamente à Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) através das 
criação das Equipas de Cuidados 
Continuados Integrados (ECCI) 
e Equipas Coordenadoras Locais 
(ECL), na constituição de Equipas 
Comunitárias de Suporte em 
Cuidados Paliativos (ECSCP), 
participam no Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce na Infância 
(SNIPI) através da criação de 
Equipas de Intervenção Direta (EID) 
e Equipas Locais de Intervenção 
(ELI), participam no Programa 
Nacional de Saúde Escolar e 
Programa Nacional de Saúde Oral, 
através das suas Equipas de Saúde 
Escolar, respondendo também às 
necessidades de saúde regionais 
e locais através do planeamento 
e implementação de projetos 
no âmbito da promoção da 
saúde, prevenção da doença e de 
reabilitação, aos cidadãos/grupos 
mais vulneráveis ou em situações de 
maior risco ou dependência física e 
funcional. A sua intervenção ocorre 
nos mais diversos contextos, como 
sejam o domicílio, escolas, locais 
de trabalho e/ou de lazer, sempre 
numa dinâmica de articulação, de 
desenvolvimento intersectorial, com 
uma perspetiva de continuidade de 
cuidados, complementaridade de 
funções e em rede.
As UCC promovem a acessibilidade 
aos cuidados de saúde, a 
rentabilização dos recursos 
existentes na comunidade, o 
enfoque na educação para a saúde 
através da implementação de 
projetos inovadores no âmbito da 
literacia em saúde que permitem o 
aumento dos níveis educacionais, 
das competências e capacidades 
para a promoção, proteção, 
manutenção e reabilitação da 
saúde individual e coletiva. São 
disso exemplo os projetos de 
capacitação dirigidos aos cuidadores 
informais/formais e familiares com 
dependentes a cargo para melhor 
cuidarem, projetos de preparação 
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Hipertensão Arterial

 
hipertensão arterial é 
uma doença que afeta 
quase 25% da população 
adulta mundial, ou 
seja, um em cada 
quatro indivíduos. 

Em Portugal, existem cerca de 
dois milhões de hipertensos, dos 
quais 50% têm conhecimento da 
patologia; 25% estão tratados; 11,2% 
têm a pressão arterial controlada. 
Daí a importância imperiosa de 
dar atenção aos valores da pressão 
arterial como forma preventiva de 
todas as doenças cardiovasculares. 
A hipertensão arterial é uma doença 
crónica determinada por elevados 
níveis de pressão sanguínea nas 
artérias, o que faz com que o coração 
tenha de exercer um esforço maior 
do que o normal para fazer circular o 
sangue através dos vasos sanguíneos. 
Simplificando, podemos afirmar 
que a hipertensão é a elevação da 
pressão arterial acima dos valores 
considerados normais. Ocorre 
quando o coração ao bombear 
sangue, exerce uma força excessiva 
contra a parede das artérias. 

Enfermeira  
Dídia Campos
Especialista em SMO

pROFIssãO

Por pressão arterial entende-se 
como a pressão que o sangue 
exerce sobre a parede das artérias 
durante a sua circulação. A pressão 
arterial envolve duas medidas: a 
sistólica e a diastólica, referentes 
ao período em que o músculo 
cardíaco está contraído (sistólica) 
ou relaxado (diastólica). 
Após um longo consenso, a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
juntamente com a Sociedade 
Internacional de Hipertensão 
(ISH), fixou valores abaixo de 
140/90 mmHg sendo considerados 
normotensos. Para que os valores 
de pressão arterial sejam fiáveis, 
a medida deve fazer-se após 
um período de repouso de 5-10 
minutos num ambiente calmo. 
A hipertensão está relacionada 
com várias doenças que podem 
provocar graves problemas de 
saúde e, inclusivamente a morte. É 
um dos principais factores de risco 
para as doenças cardiovasculares, 
nomeadamente para o acidente 
vascular cerebral (AVC), para a 
doença isquémica do coração e 
doença arterial periférica. Razão pela 
qual se dedica tanta importância 
ao tema. Felizmente, os valores 
da pressão arterial podem ser 
eficazmente controlados, reduzindo 
em grande medida a probabilidade 
destas doenças terem complicações 
graves. O AVC é a primeira causa 
de mortalidade e morbilidade 
em Portugal. Mesmo moderado, 
o aumento da pressão sanguínea 
arterial está associado à redução 
da esperança de vida. Segundo a 
American Heart Association é a 
doença crónica que ocasiona o maior 
número de consultas nos sistemas 
de saúde, com um importantíssimo 
impacto económico e social.

CAusAs

Na maior parte dos casos a causa 
da hipertensão é desconhecida 
e raramente é acompanhada de 
sinais ou sintomas. O diagnóstico 
usualmente surge de um rastreio 

ou durante uma consulta de 
rotina. Em apenas alguns casos, 
a hipertensão tem causas 
identificáveis, tais como doenças 
renais, perturbações hormonais ou 
a utilização de alguns fármacos. 

PREvEnção

Em muitos casos, as complicações da 
hipertensão ocorrem em pessoas sem 
diagnóstico, mas que reconhecem 
manterem, ao longo do tempo, 
hábitos de vida pouco saudáveis… 
Assim, torna-se imperioso reduzir 
as consequências da hipertensão, 
reduzindo assim os tratamentos com 
anti-hipertensores. 
Como prevenção primária da 
hipertensão recomendam-se as 
seguintes alterações ao estilo de vida:
• Manter um Índice de Massa 

Corporal entre 20-25 Kg/m2;
• Reduzir o consumo de sódio;
• Praticar atividade física de 

forma regular;
• Limitar o consumo de álcool 

(três unidades/dia para o 
homem e duas unidades/dia 
para a mulher);

• Manter dieta rica em frutas  
e vegetais;

• Não fumar;
•	 Não esquecer que, 

habitualmente, as alterações 
dos hábitos de vida, por si só 
e quando feitas corretamente, 
podem normalizar os 
valores da pressão arterial, 
muito próximos do regime 
medicamentoso. Se combinados 
com medicação podemos ter 
resultados muito melhores. 

Como ChEgAR  
Ao diAgnósTiCo

A única forma de saber se é 
hipertenso é através da medição 
da pressão arterial, que é rápida 
e indolor. Recomenda-se que a 
pressão arterial seja medida por 
um profissional de saúde com 
regularidade. Não esqueça que 
uma medição acima de 140/90 
mmHg indica que a pressão está 
alta naquele momento, mas não 
é suficiente para diagnosticar 
hipertensão. Para este diagnóstico 
são necessárias várias medições e 
em circunstâncias diferentes. 
A hipertensão arterial não tratada 
não desaparece por si, mas pode ser 
adequadamente controlada se seguir 
escrupulosamente as indicações dos 
profissionais de saúde. O tratamento 
da hipertensão arterial deve ser um 
compromisso para a vida.

Classificação da pressão arterial
ClASSiFiCAçãO MáxiMA MíNiMA

Normal Até 120 Até 80

Pré-hipertensão 120 – 139 80 – 90 

Hipertensão nível 1 140 -149 90 – 99

Hipertensão nível 2 > 160 > 100

Existem cerca de 
dois milhões de 
hipertensos, dos 
quais 50% têm 
conhecimento 
da patologia; 25% 
estão tratados; 
11,2% têm a 
pressão arterial 
controlada
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Problemáticas da alimentação  
no doente pós-AVC

 
acidente vascular 
cerebral (AVC) é a 
terceira causa de morte 
na maioria dos países 
e uma das principais 
causas de incapacidade 

a longo prazo. Em Portugal, a 
taxa de mortalidade por doença 
cerebrovascular encontra-se acima 
da média dos estados membros da 
União Europeia, podendo potenciar 
uma perda de 12,4 anos. Os custos 
(individuais e coletivos) associados 
a esta doença, devido ao elevado 
número de mortes e à eventual 
incapacidade permanente nos 
sobreviventes e na sua repercussão 
sobre a família. Estes custos 
poderão ser ainda mais elevados 
dado o AVC estar associado ao 
desenvolvimento de demência, 
depressão e epilepsia.
Estes dados, reforçam a 
necessidade de ações voltadas 
primeiramente para a prevenção e 
vigilância e, posteriormente, para 
a reabilitação, de forma a otimizar 
a qualidade de vida. Na prevenção, 
é importante informar e orientar 
para hábitos alimentares e estilos 
de vida saudáveis, nomeadamente 
no que ao consumo de sal, gorduras 
(especialmente as saturadas), álcool 
e tabaco concerne.
Um terço dos doentes 
desenvolvem algum tipo de 
incapacidade, pós-AVC, podendo 
interferir na capacidade de 
se alimentar e na ingestão 
nutricional. É apontado que 
80% destes doentes apresentam 
alguma dependência em 
alimentar-se, podendo ter 
divergentes comportamentos 
alimentares, com dificuldade no 
manuseamento dos alimentos 
no prato, no seu transporte para 
a boca, na manutenção de uma 
posição sentada funcional, com 
diminuição da capacidade de 
mastigar e disfagia. O enfermeiro 

desempenha um papel crucial 
no reconhecimento e avaliação 
deste problema e na prevenção 
de complicações associadas: 
pneumonia por aspiração 
e desnutrição, sentimentos 
negativos e isolamento social. 
De forma a otimizar as medidas 
preventivas e/ou de tratamento 
é importante o trabalho em 
equipa, multidisciplinar, com clara 
definição de papéis.
Estima-se que a incidência de 
desnutrição no doente com AVC 
se situe entre os 8 a 49%. Neste 
sentido, deverá ser efetuado um 
adequado rastreio e avaliação 
nutricional, com recurso a 
ferramentas validadas, avaliando a 
capacidade de se alimentar, apetite, 
estado dentário, observação cuidada 
da boca, condição física e mental.
Do mesmo modo, os doentes 
deverão ser rastreados por défices 
na deglutição, por profissionais 
treinados, com recurso a 
ferramentas validadas, antes da 
ingestão da dieta, de líquidos ou da 
administração de medicação oral. 
Este rastreio deverá ser realizado 
nas primeiras 24 horas, de forma a 
os detetar precocemente (estima-
se que entre 24 a 65% apresentem 
disfagia). Doentes que, da aplicação 
destas ferramentas, apresentem 
défice, deverão ser encaminhados 
para o terapeuta da fala, para 
efetuarem um exame completo: 
aproximadamente metade 
recuperam a função normal de 
deglutição num curto espaço  
de tempo.
Nestes é reportado o sentimento de 
medo aquando da tosse associada 
ao ato de deglutição. Neste sentido, 
a alteração da consistência da dieta 
poderá auxiliá-los e/ou oferecer 
líquidos “à colher”. Do mesmo 
modo, as fórmulas comercias 
espessantes demonstram ser 
intervenções custo-efetivas no 

tratamento, hospitalar, do doente 
com disfagia. As alterações da 
textura e fluidez das dietas são 
intervenções comuns nestes 
doentes, apesar de assentes numa 
base empírica. Do conjunto destas 
medidas parece haver efeito 
positivo na redução da pneumonia 
por aspiração, no entanto algumas 
dúvidas ainda subsistem, dadas as 
diferentes metodologias usadas 
nos estudos. 
Diferentes atitudes podem ser 
adotadas, consoante a dependência 
do doente, podendo enumerar-
-se o auxílio nas refeições, total 
ou parcialmente, com recurso 
a equipamentos adaptativos, 
supervisionando e estimulando o 
ato de alimentar-se. Dever-se-á 
encorajar o doente a alimentar-se 
num local destinado às refeições, 
promovendo um ambiente 
confortável e socialmente agradável 
e sem restrições de tempo.
Nalguns casos, poder-se-á iniciar 
suporte nutricional por via 
entérica, com recurso a sonda 
nasogástrica ou gastrostomia 
percutânea endoscópica. A 
gastrostomia percutânea 
endoscópica é recomendada, de 
acordo com os mesmos autores, 
quando se prevê um tempo de 
administração nutrição entérica 
superior a quatro semanas.
Assim, como conclusão, sugere-se: 
•	 Trabalho em equipa, 

multidisciplinar, com clara 
definição de papéis; rastreio 
nutricional e de disfagia, nas 
primeiras 24 horas, com recurso 
a ferramentas validadas;

•	 Avaliação global do doente, 
visando reconhecer limitações 
que dificultem o ato de comer; 

•	 Individualização das 
orientações/planos  
de tratamento; 

•	 Investigação assente em: 
epidemiologia da disfagia e 

desnutrição, no doente  
com AVC; 

•	 Resultados sensíveis aos 
cuidados de enfermagem, no 
doente no pós-AVC; 

•	 Validação de escalas de 
avaliação da disfagia, qualidade 
de vida e dependência do 
doente pós-AVC.

Enfermeiro Abílio 
Cardoso Teixeira
Serviço de Cuidados 
Intensivos 1; Centro 
Hospitalar do Porto, 
Hospital Santo António 
Coordenador Grupo 
Trabalho “Prática 
Baseada na Evidência”
Grupo de Trabalho 
de Enfermagem da 
Associação Portuguesa 
de Nutrição Entérica  
e Parentérica (APNEP)

pROFIssãO

NOTA: a bibliografia está disponível  
on-line – www.jornalenfermeiro.pt
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Úlceras de Pressão  
Conceito, prevenção e tratamento

egundo o European 
Pressure Ulcer Advisory 
Panel (EPUAP), “uma 
úlcera de pressão é 
uma lesão localizada 
da pele e/ou tecido 

subjacente, normalmente sobre uma 
proeminência óssea, em resultado da 
pressão ou de uma combinação entre 
esta e forças de torção. Nas úlceras 
de pressão, também estão associados 
fatores contribuintes e de confusão, 
cujo papel ainda não se encontra 
totalmente esclarecido”.

ConCEiTo 

Baranoski & Ayello, 2004 definem 
como sendo qualquer lesão causada 
por pressão não aliviada resultando 
em dano dos tecidos subjacentes. 
Estas localizam-se habitualmente 
sobre as proeminências ósseas 
(sacro, cóccix, ancas, calcâneos)  
e são classificadas de acordo  
com a extensão do dano  
tecidular observável.
As úlceras de pressão têm 
consequências sociais e 
económicas e, na pior das 
hipóteses, pode resultar na morte 
devido a septicemia.

PREvAlênCiA

Em 2002 foi realizado um estudo 
europeu de prevalência em quem 
Portugal fez parte, tendo sido 
constatado uma prevalência de 
12,5% de úlceras de pressão.
Ainda segundo os autores 
anteriores, em 2003 foram obtidos 
valores de prevalência média de 
úlceras de pressão, também numa 
população de cuidados agudos  
de 30,2%.

FAToREs dE RisCo

Existem fatores que estão na 
origem das úlceras, sendo eles 
extrínsecos ou intrínsecos. 

Sónia Carneiro 
Licenciada em 
Enfermagem, Enfermeira 
na USF Arca d’Água
Agrupamento  
de Centros de Saúde 
Porto oriental

pROFIssãO

Os fatores extrínsecos são os 
que afetam a tolerância tecidular 
e os intrínsecos “aqueles que 
influenciam a arquitetura e 
integridade das estruturas de 
suporte da pele e/ou sistema 
vascular e linfático que servem a 
pele e as estruturas adjacentes”.
 Os fatores extrínsecos são: 
a pressão, fricção, forças de 
deslizamento, superfícies de apoio, 
humidade, agentes de limpeza, etc. 
e medicação.

ser visível o tecido adiposo 
subcutâneo, mas não estão 
expostos os ossos, tendões ou 
músculos. Pode estar presente 
algum tecido desvitalizado mas 
não oculta a profundidade dos 
tecidos lesados. Pode incluir 
lesão cavitária e encapsulamento. 
A profundidade de uma úlcera 
de categoria III varia com a 
localização anatómica;

• Categoria iv (perda total da 
espessura dos tecidos) – Perda 
total da espessura dos tecidos 
com exposição óssea, dos 
tendões ou músculos. Pode estar 
presente tecido desvitalizado 
(fibrina húmida) e ou tecido 
necrótico. Frequentemente 
são cavitadas e fistulizadas. A 
profundidade de uma úlcera de 
pressão de categoria IV varia 
com a localização anatómica. 

QuAis As inTERvEnçõEs 
dE EnFERmAgEm  
nA PREvEnção dE 
úlCERAs dE PREssão?

Apresentam-se em 4 níveis 
principais:

1. Avaliação do risco de úlcera  
de pressão
O ponto de partida da prevenção 
de úlceras de pressão é a deteção 
de utentes em risco. 

Os intrínsecos são: a idade, 
insuficiência vasomotora e pressão 
arterial baixa, imobilidade, 
diabetes, desnutrição/desidratação, 
vasoconstrição periférica  
e alterações endoteliais  
e condição física.

ClAssiFiCAção dAs 
úlCERAs dE PREssão

Segundo a EPUAP e NPUAP (2009), 
as categorias da úlcera de pressão 
são quatro e dividem-se da 
seguinte maneira:
• Categoria i (Eritema não 

branqueável) – Pele intacta com 
rubor não branqueável numa 
área localizada, normalmente 
sobre uma proeminência óssea;

• Categoria ii (perda parcial da 
espessura da pele) – Perda parcial 
da espessura da derme, que 
se apresenta como uma ferida 
superficial com leito vermelho – 
rosa sem esfacelo. Pode também 
apresentar-se como flictena 
fechada ou aberta, preenchida por 
líquido seroso ou sero-hemático;

• Categoria iii (perda total da 
espessura da pele) – Perda total 
da espessura tecidular. Pode 

As úlceras de 
pressão têm 
consequências 
sociais e 
económicas 
e, na pior das 
hipóteses, pode 
resultar na 
morte devido  
a septicemia
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Uma inspeção diária da pele é fator imprescindível na prevenção de úlceras  
de pressão

Existem vários tipos de escalas 
para avaliação do risco, em 
que a mais usada é a escala 
de Braden. Todas as escalas 
apresentam critérios de avaliação 
que permitem identificar não 
só a incidência, mas também a 
prevalência das úlceras de pressão, 
melhorando a qualidade  
de cuidados.

2. Cuidados com a pele  
e tecidos subjacentes
• Médio Risco: 15 a 18 pontos;
• Risco Moderado: 13 a 14 pontos;
• Alto Risco: 10 a 12 pontos;
• Altíssimo Risco: 9 a 6 pontos;
- Uma inspeção diária da pele é 
fator prescindível na prevenção de 
úlceras de pressão; 
- Reduzir o tempo de exposição 
da pele à humidade causada pela 
incontinência de urina
 ou fezes, transpiração, ou 
drenagens de exsudados  
das feridas;
- Minimizar os fatores ambientais 
que provoquem a desidratação  
da pele;
- Tratar a pele seca com produtos 
hidratantes;
- As massagens na pele íntegra 
estimulam a circulação sanguínea. 
No entanto, quando a pele já se 
apresenta ruborizada associada 
à pressão é sinónimo de micro-
rutura dos vasos sanguíneos 
superficiais, pelo que não se deve 
massajar pois irá aumentar a lesão 
já instalada. 

3. Alívio da pressão
3.1. Posicionamentos
Todos os indivíduos acamados 
deverão ser posicionados de forma 
a alternar os pontos de pressão, 
diminuindo o tempo que esta é 
exercida sobre a pele.
O cálculo para a execução dos 
posicionamentos depende do 
tempo de hipóxia. Se o intervalo 
do posicionamento era de 2 

horas e o rubor persiste após o 
posicionamento – 15 minutos, 
então a hipóxia foi de 30 minutos. 
O intervalo para o próximo 
posicionamento deverá ser:  2h - 
30 min = 1,30 min.
Evitar posicionar sobre 
os trocânteres, utilizando 
preferencialmente os decúbitos 
semilaterais (estudos revelam 
que os decúbitos em semilateral, 
promove um maior aporte de 
oxigénio aos tecidos, existindo  
uma maior área de distribuição  
da pressão).
No posicionamento de indivíduos 
frequentemente sentados, deve-
se ter em atenção o alinhamento 
corporal, distribuição de peso, 
equilíbrio e estabilidade e o alívio 
da pressão.

3.2. Fricção e forças  
de deslizamento
Eliminar atitudes que provoquem 
pressão ou fricção da pele (como 
o arrastar ou puxar) durante os 
posicionamentos, transferências 
ou cuidados de higiene.
Existem vários dispositivos de 
alívio de pressão, tais como: 
colchões de pressão alterna, gel, 
água ou ar, almofadas de gel e 
espuma para as proeminências 
ósseas, assim como, calcanheiras 
para alívio de pressão nos 
calcanhares ou a suspensão  
dos pés, usando almofadas  
ou outros dispositivos.

4. Cuidados gerais
O objetivo é melhorar o estado 
geral do utente de forma a prevenir 
o aparecimento de úlceras  
de pressão.
- Pedir apoio do serviço de fisiatria 
ou enfermagem de reabilitação 
de forma a melhorar a mobilidade 
e atividade, assim como, manter 
a mobilidade e amplitude de 
movimentos existentes e promover 
o levante precoce, se possível.
- Solicitar a colaboração do serviço 
de nutrição de forma a promover 
uma adequada hidratação e 
nutrição do utente.

no CAso dE úlCERAs  
dE PREssão, QuAl  
o sEu TRATAmEnTo?

O tratamento das úlceras de 
pressão deve ser holístico 

O tratamento 
completo de 
úlceras de 
pressão inclui 
limpeza, controlo 
de infeção, 
desbridamento, 
pensos que 
promovam um 
ambiente de 
cicatrização 
húmido, apoio 
nutricional  
e redistribuição  
de pressão

e multidisciplinar para ser 
bem-sucedido. O tratamento 
completo de úlceras de pressão 
inclui limpeza, controlo de 
infeção, desbridamento, pensos 
que promovam um ambiente 
de cicatrização húmido, apoio 
nutricional e redistribuição  
de pressão.
O uso de pensos de terapia de 
cicatrização húmida é o principal 
componente no tratamento de 
úlceras de pressão. No entanto, 
atualmente existem vários tipos 
de pensos disponíveis, sendo 
agrupados de diversas formas 
como hidrocolóides, espumas, 
alginatos, antimicrobianos, 
compostos e combinações, entre 
outros. É essencial adotar o penso 
às características do leito da ferida, 
assim como, reduzir os fatores de 
risco que causaram a úlcera de 
pressão e pedir colaboração  
de nutricionista, sempre  
que necessário.

NOTA: a bibliografia está disponível  
on-line – www.jornalenfermeiro.pt
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incontinência Urinária,  
o fenómeno escondido!

 
IU era apenas um 
sintoma até 1998, 
quando passou a 
ser considerada 
uma doença nas 
Classificações 

Internacional de Doenças (CID/ 
/OMS), e é hoje definida pela 
International Continence Society 
(ICS) como perda involuntária 
de urina que é um problema 
social ou higiénico (Abrams et al., 
2003) valorizando a queixa dos 
utentes. A incontinência urinária 
(IU) manifesta-se pela perda 
involuntária de urina (Abrams et 
al. 2002; King & Pilcher, 2008), 
sendo um problema que afeta 
um largo número de homens e 
mulheres de todas as idades e 
que é muitas vezes descrita como 
incontinência urinária de esforço, 
de imperiosidade e mista. Entre 
a população envelhecida, esta 
condição aumenta a probabilidade 
de internamento hospitalar em 
33% nas mulheres e 50% nos 

homens (Dingwall & McLafferty, 
2006). Estudos referem que a 
incontinência urinária surge 
associada a comorbilidades 
como demências, doenças 
cerebrovasculares, os tumores 
e a paraplegia (Hagllund, 2010; 
Roe et al., 2010) potenciando-se 
o efeito destruidor na qualidade 
de vida dos indivíduos, que se 
traduz em transformações no 
domínio psicológico, social, físico, 
económico e sexual (Chiverton et 
al. 1996; Silva, 2002; Tamanini et al 
2004; Norton & Brubaker, 2006).
A IU representa uma ameaça à 
autoestima dos indivíduos sendo 
um fator de isolamento social 
e depressão (Tamanini et al. 
2004). Por este facto, e ainda pela 
aceitação desta condição como uma 
alteração comum do processo de 
envelhecimento, esta é subvalorizada 
pelos indivíduos, verificando-se que 
apenas 15% dos doentes pedem ajuda 
especializada (Peters et al. 2004; King 
& Pilcher, 2008).

Algumas das condicionantes 
verificadas pelos mesmos autores 
foram: a falta de instrumentos 
focalizados nesta área e a falta de 
conhecimento sobre estratégias 
promotoras da continência 
urinária. Neste domínio, as 
questões da incontinência urinária 
podem ser abordadas quer numa 
perspetiva da prevenção da sua 
ocorrência quer numa perspetiva 
de reabilitação do indivíduo, para 
o autocontrolo da eliminação 
urinária. No entanto, isto só é 
possível se o processo diagnóstico 
for oportuno e diferencial, pois a 
literatura aponta para intervenções 
de enfermagem que podem auxiliar 
no diagnóstico e controle da 
perda urinária contribuindo para 
melhorar a qualidade de vida das 
mulheres e homens incontinentes 
(Higa, Lopes & Reis, 2008)
A IU tem sido subestimada, 
frequentemente negligenciada 
e não tem recebido considerada 
atenção dos profissionais, muitas 
vezes por falta de informações, 
principalmente, sobre os fatores de 
risco, o que se torna um obstáculo 
para o seu diagnóstico precoce. 
Dentro do que é o nosso foco de 
atenção autocuidado – eliminação, 
a maioria das intervenções 
voltam-se para a incontinência 
urinária, descurando que na 
perspetiva da eliminação temos 
também a eliminação intestinal 
(incontinência fecal) que é pouco 
intervencionada pelos profissionais 
de enfermagem. Sendo a última um 
fenómeno ainda mais escondido.

A Associação Portuguesa de 
Urologia revela que estudos 
realizados na população portuguesa 
apontam para a existência de 600 
mil incontinentes nos diferentes 
segmentos etários. Na faixa etária 
45-65 anos a proporção de casos 
de incontinência urinária é de três 
mulheres para cada homem e 50% 
das pessoas institucionalizadas 
sofrem de incontinência urinária 
sendo que apenas 10% da população 
faz tratamento medicamentoso 
(Associação Portuguesa de 
Urologia, 2012).
Tendo em conta os dados 
epidemiológicos, conclui-
se que a IU é um distúrbio 
urológico que deve ser valorizado 
pelos profissionais de saúde, 
nomeadamente os enfermeiros. 
Dingwall & McLafferty (2006) 
referem que na prática clinica 
da enfermagem verifica-se a 
utilização de estratégias para 
resolução da incontinência, em 
vez da promoção da continência. 

Paulo Alves
Assistente Universidade Católica Portuguesa 
| Doutorado em Enfermagem

Carla Rocha
Enfermeira especialista em reabilitação 
| Hospital Garcia de Orta - Lisboa

pROFIssãO
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Cuidados paliativos

Um grande emaranhado legislativo 
cego perante as prioridades  
e necessidades clínicas dos doentes

s cuidados paliativos 
no nosso país são uma 
actividade recente, 
tendo as primeiras 
iniciativas surgido 
apenas no início dos 

anos 90 do pretérito século, 
constatando-se, um quarto de 
século depois, a manutenção 
da demora significativa na sua 
implementação, comparativamente 
a outros países.
Caracterizada por uma enorme 
carência de serviços e equipas 
específicas, por um grande e 
gritante desequilíbrio territorial da 
oferta, observamos com tristeza a 
pouco cuidada atenção aos aspetos 
específicos e necessidades de doentes 
e famílias. Esta opinião é sustentada 
na prolixa e, por vezes contraditória, 
emanação de documentos legais. 
Uma das principais razões que levou 
à criação da Lei de Bases de Cuidados 
Paliativos foi a pesada burocracia da 
Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados, que segundo o 
modelo próprio que lhe está inerente, 
o processo de referenciação, a forma 
de organização e o aplicativo infor-
mático que o sustenta, é cego perante 
as prioridades e necessidades clínicas 
dos doentes.
Irei, contudo, focalizar-me na análise 
da Portaria n.º 340/2015, de 8 de 
outubro, a qual visa regulamentar a 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos 
(RNCP) e que contraria o espírito da 
proposta construída pelo grupo de 
trabalho criado para o efeito. 
Uma das principais preocupações da 
proposta apresentada pelo grupo, em 
consonância com os princípios da Lei 
de Bases dos Cuidados Paliativos, as-
sentava na agilidade da referenciação 
e transferência de doentes, baseada 
em critérios de gravidade e comple-
xidade, que enformariam a definição 

da prioridade clínica. Naturalmente 
que a monitorização, que garantisse 
a equidade no acesso, esteve sempre 
presente nas preocupações do gru-
po, mas esta, assim como eventuais 
medidas corretivas, seriam realizadas 
a posteriori, elevando a rapidez na 
assistência segundo critérios clínicos 
em detrimento de um controlo ex-
cessivamente centralizado  
e anquilosado.
O exemplo mais evidente tem a ver 
com a admissão de utentes, que se faz 
por “ordem de chegada”. Aliás, o con-
tacto direto entre equipas referencia-
doras e equipas prestadoras é desen-
corajado, chegando-se ao paradoxo 
de criar uma RNCP, que deveria ser 
individualizada, dependente da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados, pelo que os problemas 
que se pretendiam corrigir  
se perpetuam.
Os aspetos que consideramos positi-
vos na presente portaria, resumem-
-se a dois:
1. Artigo 12.º, n.º 1: “A admissão de 

utentes nas equipas locais da 
RNCP (…) é precedida de proposta 
de referenciação do profissional 
de saúde que assiste o doente (…);

2. 2.º Anexo, n.º 1 “(…) Na unidade de 
internamento de cuidados paliati-
vos 40%, pelo menos, dos quartos 
são individuais, sendo os restantes 
quartos duplos (…)”.

Relativamente ao primeiro aspeto, 
não se trata de deixar de reconhe-
cer que o diagnóstico de doença 
grave, avançada e progressiva ca-
reça de diagnóstico médico, mas 
antes que, estando assegurada e 
devidamente documentada esta 
condição, qualquer profissional de 
saúde que assista o doente tem a 
possibilidade e o dever de o refe-
renciar para recurso próprio, não 
ficando, como infelizmente acon-

tece em muitas outras situações, 
exclusivamente dependente da 
decisão médica.
O segundo aspeto alicerça-se na ex-
periência profissional de vários anos, 
em que doentes, quer seja por razões 
geográficas, sociais ou pecuniárias, 
se veem muitas vezes com poucas 
visitas, sentindo-se isolados social-
mente, o que pode ser mitigado pela 
presença de outros “companheiros” 
de enfermaria e das visitas destes.
Infelizmente, esta deriva e urgência 
legislativa não acontece exclusiva-
mente nos cuidados paliativos de 
adultos, mas também nos cuidados 
paliativos pediátricos. Com a pu-
blicação da Portaria n.º 343/2015, 
de 12 de outubro, verificamos que o 
trabalho de profissionais, nomeados 
pelo próprio secretário de Estado, e 
que são competentes, especializados, 
empenhados, foi vilipendiado.
Fica a sensação de que os grupos de 
trabalho a que se fez referência, cons-
tituídos por profissionais com grande 
experiência clínica e/ou académica, 
foram nomeados com o intuito de 
transmitir a imagem de que os do-
cumentos legais subjacentes à sua 
nomeação se basearam no seu contri-
buto, quando de facto e procedendo à 
comparação das propostas finais dos 
mesmos com os documentos legais, 
a desilusão pouco menos pode ser do 
que completa.
O Código Deontológico do Enfer-
meiro garante ao doente terminal o 
direito de autonomia na escolha do 
local e das pessoas que deseja que o 
acompanhem no processo de morrer, 
assegura o respeito pelas manifes-
tações de perda, através do dever 
de sigilo e de acompanhamento e 
garante a inviolabilidade do cadáver, 
após o óbito. 
Os enfermeiros jamais poderão dei-
xar de denunciar estas situações, que 

José Miguel Tavares
Enfermeiro Especialista 
em Enfermagem Médico- 
-cirúrgica;
Representante da OE  
no grupo de trabalho  
para regulamentação  
da Rede Nacional  
de Cuidados Paliativos;
Enfermeiro no Serviço 
de Cuidados Paliativos 
do Centro Hospitalar  
de São João

OpINIãO

condicionam e limitam o acesso de 
doentes aos cuidados paliativos… eu 
de minha parte, não o farei.
Aguardamos que o futuro permita 
não só aumentar a muito escassa 
oferta de estes cuidados especializa-
dos a quem deles tantos necessitam, 
mas também manter o excelente tra-
balho de equipa e projetos existentes.
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D’AVEIA SPF 50+ Pediátrico e D’AVEIA SPF 50+

Novas formulações de filtros solares 
mais transparentes e fáceis de aplicar

Quais as ‘pequenas coisas’ que faz pelo seu bebé? 

Nestlé lança campanha  
a pensar na saúde futura do bebé

A Dermoteca acaba de lançar 
dois novos protetores solares no 
mercado português, vindo desta 
forma completar a sua linha – o 
D’AVEIA SPF 50+ pediátrico e 
D’AVEIA SPF 50+ pele oleosa/mista.
D’AVEIA SPF 50+ pediátrico e 
D’AVEIA SPF 50+ pele oleosa/mista 
correspondem à mais recente 
evolução na formulação de filtros 
solares, assegurando uma elevada 
proteção solar UVA-UVB (UVBPF: 
62,7; UVAPF: 31), conseguindo-
se obter contudo formulações 
cosmeticamente agradáveis (não 
untuosas), transparentes e fáceis 
de aplicar.

D’AVEIA SPF 50+ pediátrico 
apresenta-se como o novo 
protetor solar de eleição para a 
pele sensível e delicada do bebé 
e da criança. Com uma excelente 
tolerância cutânea, não irritante, 
com elevada resistência à água (de 
60%) totalmente desprovido de 
parabenos e de quaisquer outros 
conservantes, o que lhe confere 
uma plena segurança em Pediatria, 
mesmo em casos de pele atópica.
D’AVEIA SPF 50+ pele oleosa/mista 
é constituído por uma fórmula 
oil-free, não comedogénica, 
especialmente indicada na pele 
oleosa, com tendência acneica.

Transparente, rapidamente 
absorvido, não untuoso e isento de 
gordura, ideal também para zonas 
pilosas e couro cabeludo.
É um produto hipoalergénico, 
não irritante, resistente à água 
(60%), totalmente desprovido de 
parabenos e outros conservantes, 
minimizando assim o risco de 
qualquer tipo de sensibilização 
cutânea.
Os protetores solares D’AVEIA 
SPF 50+, devido à sua formulação 
inovadora, permitem assegurar 
uma proteção solar eficaz sem 
deixar a pele branca. 

e para os filhos, com impacto re-
levante no seu futuro. Sob o lema 
“As coisas que faz pelo seu bebé 
hoje têm impacto no seu futuro!”, 
a campanha aponta como melhor 
exemplo a amamentação…
O objetivo é informar os pais sobre 
a importância de uma nutrição 
adequada nos primeiros 1.000 dias 
de vida para a saúde futura dos 
bebés. O vídeo e spot rádio falam 
das pequenas coisas que os pais 
fazem e ajudam o bebé a brilhar 
e crescer e, ao mesmo tempo, da 
preocupação que a Nestlé tem em 
contribuir para a saúde futura dos 
bebés. Em comunicado, a empresa 
explica que a “NAN OPTIPRO 2 com 

a sua tecnologia proteica única 
fornece proteínas em qualidade e 
quantidade adequadas”.
A campanha desafia ainda os pais 
a partilharem através de fotogra-
fias os pequenos momentos que 
têm com os seus bebés, e a Nestlé 
transforma as fotografias num 
vídeo personalizado que os pais 
podem partilhar. 
Consciente de que uma adequa-
da ingestão proteica durante os 
primeiros 1.000 dias de vida é um 
fator-chave para um crescimento 
saudável e que, por outro lado, o 
consumo excessivo de proteínas 
é um dos principais problemas na 
fase de diversificação alimentar, 

a Nestlé desenvolveu a tecnologia 
exclusiva OPTIPRO para propor-
cionar uma ingestão adequada de 
proteínas de elevada qualidade 
que está patente, há mais de 10 
anos, nos leites infantis de transi-
ção NAN 2.   
Para Fernando Carvalho, Country 
Business Manager Nestlé Nutrição 
Infantil, citado no comunicado, o 
compromisso da empresa “é con-
tinuar a investigar diariamente 
no sentido de oferecer alimentos 
infantis que ajudam a promover a 
melhor nutrição durante o período 
crítico dos primeiros 1.000 dias 
e assim contribuir para gerações 
mais saudáveis”.

A Nestlé lançou há dias a campanha 
NAN OPTIPRO, uma Iniciativa que 
desafia os pais a partilharem as 
“pequenas coisas” que fazem com 
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Imagine que os seus doentes podem enviar os resultados dos testes do medidor, através de tecnologia Bluetooth Smart integrada, para uma app 
no Smartphone. Simplesmente!

O Glucocard SM inicia uma nova geração de medidores - os Glucose Smart Meters - pois, a partir de agora, será possível gerir os                 
resultados da glicemia através de um registo electrónico, na app Glucolog Lite, sempre disponível num smartphone. Os resultados dos testes 
podem também ser transferidos para um computador ou podem ainda ser enviados por mail para um cuidador, educador ou profissional de 
saúde. 

O Glucocard SM é um Glucose Smart Meter, também, porque foi pensado para uma melhor e mais fácil utilização, não necessita de calibração, 
dispõe de marcadores, possui botão de ejeção da tira teste e usa uma micro gota de sangue.

O Glucocard SM dispõe, ainda, de um ecrã com números grandes e luz na entrada da tira, facilitando a execução dos testes, que são precisos 
e fiáveis, indo ao encontro das exigências da norma ISO 15197:2013.

mendiag.pt   |   menarinidiag.pt

Linha de Apoio ao Utilizador 800 200 468
facebook.com/diabetessobcontrolo

Glucose Smart Meter

NO
code

BVC
Blood
Volume
Control

ECRÃ COM 

NÚMEROS GRANDES

HCT
20%-70%

Pilhas

AlcalinasEcoMind

glucocardsm.pt

O Glucocard SM é intuitivo e fácil de ensinar!

Uma nova geração de equipamentos!
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