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Chegamos ao término de um ano bastante desafiante e atípico, mas
chegamos juntos! 
Em 2020, também a AEEEMC teve de se adaptar aos
constrangimentos relacionados com a emergência de saúde pública
internacional causada pela doença COVID-19 e que condicionou
tanto a aprovação como a implementação do seu Plano de
Atividades. Muito por força das medidas de contenção de
transmissão da infeção por SARS-Cov2 e pelo empenhamento de
todos os Enfermeiros na luta contra a COVID-19. 

As nossas energias foram direcionadas para o processo de
desenvolvimento, atualização e dinamização da nossa Associação,
bem como para a promoção e valorização da Enfermagem
Especializada em Médico-Cirúrgica. Salientamos que foram revistos
os Estatutos da AEEEMC, o seu Regulamento Eleitoral; aprovados os
Regulamentos do Prémio de Implementação da Evidência no
Contexto da Prática Clínica Enfermeiro José António Antunes e do
Prémio de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica (EMC)
Professor Doutor José Carlos Amado Martins e criados os Núcleos
de EMC nas suas quatro áreas: Pessoa em Situação Crítica, Pessoa
em Situação Crónica, Pessoa em Situação Paliativa e Pessoa em
Situação Perioperatória. Investimos no networking e nas parcerias
nacionais e internacionais, nomeadamente com a Sociedade
Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, com a European
Specialist Nurses Organisation e com a Ordem dos Enfermeiros. 

2020 foi também ano de apostarmos no estreitamento da
comunicação com os nossos associados, quer através da página
web revitalizada, quer pela dinamização nas redes sociais
(Facebook, Twitter e YouTube). É neste âmbito que surge a
Newsletter “+ AEEEMC” com uma periocidade trimestral. Nesta
primeira edição revemos algumas das atividades realizadas este
ano, nomeadamente os comunicados emitidos, a celebração do 32.º
Aniversário da AEEEMC, participação em grupos de trabalho e os
Webinares efetuados. 

Apenas foi possível percorrer este caminho graças à dedicação da
extraordinária e incansável equipa da AEEEMC, que engloba todos
os seus órgãos sociais, e graças a Todos vós, nossos associados. A
AEEEMC é uma porta aberta a todos os Enfermeiros Especialistas
em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Deixamos o repto de
participarem nos nossos eventos em 2021 e colaborarem connosco
nas futuras edições da “+ AEEEMC”, com artigos de opinião,
desafios, partilhas científicas, etc. Nós contamos convosco! 

Bem-haja e votos de um 2021 com Saúde!

EDITORIAL
+ próximos através desta Newsletter
A Direção da AEEEMC
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No dia 28 de Outubro de 2020, a AEEEMC celebrou o seu 32.º Aniversário. Para comemorar a efeméride
promovemos a Web Conferência “ O futuro da Enfermagem Médico-Cirúrgica Especializada em Portugal e na
Europa”. 

Também na semana de aniversário foram entrevistados 3 dos sócios fundadores da associação: os
Enfermeiros Manuel Úria, José Roxo e Nidia Salgueiro. Os seus admiráveis contributos vêm reforçar a
importância de manter viva a AEEEMC e projetá-la num futuro de promoção da discussão e reflexão da
enfermagem especializada no contexto europeu. 

Ao celebrarmos o dia de aniversário, estamos também a homenagear todos os que até hoje contribuíram
para o desenvolvimento da associação e da enfermagem. É um grande legado e uma grande
responsabilidade, mas a resiliência que nos caracteriza fará que continuemos dia após dia a manter de forma
próspera a AEEEMC.  Parabéns a todos!

O futuro da Enfermagem Médico-Cirúrgica
Arminda Tavares
Vice-Presidente da Direção

32 anos de AEEEMC
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O vídeo da WebConferência está
disponível  no canal de YouTube da
AEEEMC (ver aqui)

As entrevistas aos sócios
fundadores podem ser consultadas
em www.aeeemc.com/repositorio

https://www.youtube.com/watch?v=MhSdB1Yt6k8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MhSdB1Yt6k8&feature=youtu.be
https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/consultas-de-enfermagem-%C3%A0-dist%C3%A2ncia/
http://www.aeeemc.com/repositorio


COMUNICADOS

Consultas de Enfermagem à distância 

No âmbito da sua missão, visão, valores e demais competências que lhe estão estatuídas, a Associação de
Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica (AEEEMC) emitiu em 2020 dois
comunicados/tomadas de posição (Comunicado 001/2020 e Comunicado 002/2020) sobre a manutenção das
condições de segurança e da qualidade dos cuidados à população. 

Atenta às condições decorrentes da evolução epidemiológica dos casos de COVID-19 nos diversos contextos de
prática clínica a AEEEMC apelou, num quadro de excecionalidade, à necessidade de uma ponderada alocação
dos Enfermeiros Especialistas de Enfermagem Médico-Cirúrgica nos contextos de prática clínica de resposta à
pessoa em situação crítica garantindo assim a manutenção das condições de segurança dos profissionais de
saúde, a qualidade e a continuidade dos cuidados aos seus beneficiários.

Rui Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Rita Loureiro
Secretária da Mesa da Assembleia Geral

Entre diversos desafios, 2020 forçou-nos a tornarmo-nos próximos
na distância. Paradoxalmente, num mundo cada vez mais digital,
manter o contacto com os utentes em tempo de redução da
atividade programada tornou-se um desafio à criatividade dos
Enfermeiros, A incipiente política de financiamento, as escassas
orientações e ferramentas disponíveis constituem ainda barreiras
à implementação das consultas de enfermagem à distância -
telenfermagem. 

2020 em revista
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Segurança e qualidade dos cuidados

GRUPOS DE TRABALHO

Para inverter esta situação, de modo especial na atual emergência
sanitária que vivemos, a Secção Regional do Centro da Ordem dos
Enfermeiros promoveu um grupo de trabalho para elaborar
recomendações para o desenvolvimento da telenfermagem. A
AEEEMC foi convidada a colaborar neste projeto, estanto prevista
divulgação das recomendações para consulta pública ainda em
dezembro de 2020.

https://aeeemc.com/wp-content/uploads/2020/11/Comunicado-AEEEMC-1-2020_COVID-19-1.pdf
https://aeeemc.com/wp-content/uploads/2020/11/Comunicado-002.2020-1.pdf


WEBINARS AEEEMC 2020 em revista

"Implementação da Evidência Científica nos 
Contextos da Prática Clínica Especializada"
 

No dia 7 de dezembro decorreu o Webinar “Utilização de ferramentas
de apoio à Investigação” apresentado pela Dr.ª Helena Donato.
Evidenciou-se a importância de todas as etapas de utilização de
ferramentas de apoio à Investigação para quem quer publicar. 
Foram abordadas diferentes temáticas, como a elaboração da
questão de investigação, estratégias de pesquisa e pesquisa da
literatura. Fez-se referência também a quais os recursos a pesquisar,
as técnicas de pesquisa comuns e bases de dados bibliográficas,
como Pubmed, Embase, Cinhal, Index, Clarivate Analytis e Web of Science.  
Deu-se realce à relevância de escrever um artigo de forma cuidada,
seguindo recomendações orientadoras para cada tipo de estudo de
modo a obter um melhor resultado final. 

A investigação em saúde tem aumentado exponencialmente nas
últimas décadas. Os enfermeiros, apesar de se encontrarem na
vanguarda do desenvolvimento de estudos de investigação, sentem
dificuldades no acompanhamento, em tempo real, dos avanços
científicos e esta dificuldade agudiza quando se pretende
implementar a evidência.
A AEEEMC, por reconhecer que esta área é crítica, promoveu no
passado dia 23 de novembro o Webinar "Implementação da Evidência
Científica nos Contextos da Prática Clínica Especializada" que contou
com a experiência e expertise das palestrantes Enfermeira Daniela
Cardoso e Enfermeira Ângela Simões.

A adesão superou as expectativas. Ao longo de 2 horas frutíferas foram apresentados vários modelos de
Cuidados de Saúde Baseados na Evidência, com especial relevo no proposto pela Joanna Briggs Institute. A
importância da síntese da evidência, nomeadamente através de revisões sistemáticas da literatura, foi destacada
bem como o impacto que esta tem num correto processo de implementação. Para além de terem sido discutidas
as barreiras e dificuldades da implementação foram apresentadas estratégias facilitadoras e inúmeros exemplos
dos ótimos resultados em saúde que os processos de implementação podem proporcionar.
Este foi o primeiro de uma série de Webinars que a AEEEMC tem o prazer de proporcionar aos seus associados…
contamos com a vossa presença nos próximos eventos.

"Utilização de ferramentas de apoio à investigação"
Verónica Coutinho
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Eduardo Santos
Tesoureiro da Direção
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Webinar disponível no canal de
YouTube da AEEEMC (clique aqui)

Houve um retorno de avaliação bastante positivo e queremos acreditar que os participantes saíram com mais
informação e clareza dos aspetos mencionados e motivados para investigarem.

https://www.youtube.com/watch?v=MhSdB1Yt6k8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TZWkNAbTk6I&t=5s


Webinar Enfermagem à Pessoa

em Situação Paliativa

V Congresso Internacional de

Enfermagem Médico-Cirúrgica

2.° Seminário de Enfermagem em  

Emergência Extra-Hospitalar

Atividades previstas para 2021
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 https://forms.gle/rs8JNBKUt63UtSn6A

Contribua com as suas ideias
para o Plano de Atividades de

2021 no formulário:

https://forms.gle/rs8JNBKUt63UtSn6A
https://forms.gle/rs8JNBKUt63UtSn6A


DESCONTOS EM EVENTOS DE
PARCEIROS

INTEGRAÇÃO EM GRUPOS DE
TRABALHO NA SUA ÁREA DE
PERÍCIA

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE
INOVAÇÃO, INVESTIGAÇÃO &

DESENVOLVIMENTO 

ACESSO GRATUITO A EVENTOS
AEEEMC

PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DA
ENFERMAGEM
MÉDICO-CIRÚRGICA
ESPECIALIZADA

5 razões para ser Sócio da AEEEMC
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ASSOCIAÇÃO DE ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

VISÃO

Ser uma Associação inovadora, motivadora e de referência na
Enfermagem Especializada em Médico-Cirúrgica.

VALORES

Competência | Credibilidade 
Responsabilidade | Qualidade 
Dinamismo | Cooperação

MISSÃO

Promover a excelência da Enfermagem Especializada em 
Médico-Cirúrgica e a sua divulgação, através de projetos de
Formação, Investigação e Desenvolvimento.

NA DEFESA DOS INTERESSES DOS ENFERMEIROS
ESPECIALISTAS EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA, NOS
ASPETOS DE DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO E
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E CIENTÍFICA.
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 Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!

Neste Ano Internacional do
Enfermeiro, uma vez mais, estivemos

PRESENTES, cuidando da pessoa,
família, grupos e comunidades, num

contexto particularmente desafiante.

Que em 2021 possamos continuar a
estar e ser PRESENTES para todos,

continuando a defender e valorizar a
Enfermagem Médico-Cirúrgica

Especializada.

A DIREÇÃO DA AEEEMC



FICHA TÉCNICA
EQUIPA EDITORIAL

Direção da AEEEMC

PERIODICIDADE

Trimestral

CONTACTO

geral.aeeemc@gmail.com

Acompanhe todas as
novidades nas redes sociais

www.aeeemc.com

Tem boas notícias para juntar a
esta Newsletter?

Contacte-nos!

http://www.twitter.com/aeeemc1
https://www.youtube.com/channel/UCbPiQbywkklk6rnoy_-wqtQ/featured?view_as=subscriber
http://www.facebook.com/aeeemc
http://www.aeeemc.com/

