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EDITORIAL

Tempo de (des)complexificar
Ana Rita Loureiro
Secretária da Direção

Que dizer dos últimos 3 anos

Na minha perspetiva temos

Estamos

que já não tenha sido dito?

um

recomeçar? Por um lado, sei

Depois de 2 anos particulares,

somos

especialistas

que lugar tem a Enfermagem

mesmo

tempo,

e, em particular a Enfermagem

presentes em contextos muito

impelir a continuar a dizer

Médico-Cirúrgica em 2022?

diversos. Da comunidade aos

“presente”, tal como dissemos

Se a pandemia causada pela

serviços

de

nos primeiros dias de março

covid-19

intensivos,

passando

trouxe

oportunidades

novas

paradoxal:
e,

ao

estamos

cuidados
pela

para

que o forte compromisso ético
de

de

que

dispomos

2020.

Sei

nos

que

vai

nos

desafios,

emergência

extra-hospitalar

consideramos os líderes na

estamos

às consultas em ambulatório,

complexidade da prevenção e

atualmente a descobrir, será

do bloco operatório ao serviço

controlo de infeção, da gestão

que

esta

de urgência e internamentos

da doença crónica, do alívio e

oportunidade para mostrar ao

de agudos. Estamos presentes

prevenção do sofrimento, da

cidadão

do

em todos os contextos em

promoção de um ambiente

em

que

cirúrgico

alguns

que

e

problema

preparados

ainda

aproveitamos
qual

enfermeiro

o

papel

especialista

existem

pessoas

a

seguro,

ou

da

enfermagem médico-cirúrgica?

vivenciar processos médico-

deteção precoce de focos de

Será que o cidadão reconhece

cirúrgicos complexos. Se a

instabilidade.

que

os

pandemia trouxe às bocas do

assumimos essa liderança de

profissionais mais qualificados

mundo os ventiladores e as

facto? Complexidade é, sem

para

unidades

cuidados

dúvida, o nosso maior foco.

vivenciar processos médico-

intensivos, ou a sobrelotação

Para 2022 tenho um desejo e

cirúrgicos complexos? Será

dos serviços de urgência, o

uma

que os colegas reconhecem

pós-pandemia está a trazer

prontos

em nós essas competências?

novos

descomplexificar

Será

doentes crónicos sentiram-se

identidade

especialistas em enfermagem

desacompanhados,

cidadão, os pares e nós

médico-cirúrgica, não teremos

doenças não diagnosticadas

ainda algumas dúvidas sobre

precocemente

qual

converter-se

somos
cuidar

que

é

o

nós
a

nós

nosso

pessoa

a

mesmos,

lugar

no

de

desafios:

muitos
muitas

Será

pergunta:

que

estamos
para
a

nossa

perante

o

mesmos?

poderão
numa

sistema de saúde? Afinal o

grave

incurável,

que fazemos de diferente?

cirurgias adiadas, ....

doença
muitas
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Balanço do mandato 2019/2021

2019

O primeiro ano de mandato, mais curto pela data em
que se realizaram as eleições, foi fundamentalmente
marcado

pela

transmissão

de

mandato

e

reorganização da AEEEMC.

Corpos Gerentes Cessantes e Eleitos - Coimbra, 31 de julho de 2019

Atividades em destaque:
- Criação de novos endereços de correio eletrónico para a Direção e Mesa da
Assembleia Geral
- Reconciliação de bases de dados de sócios
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2020

Viveu-se o Ano Internacional do Enfermeiro, marcado
pelo início da pandemia de SARS-Cov2. Início de
atividades por via telemática.

Atividades em destaque:
- Revisão dos Estatutos da AEEEMC
- Revisão do Regulamento Eleitoral
- Criação do Regulamento dos Núcleos de Enfermagem Médico-Cirúrgica
(EMC) nas áreas da Pessoa em Situação Crítica, Pessoa em Situação Crónica,
Pessoa em Situação Paliativa e Pessoa em Situação Perioperatória
- Criação do Prémio de Investigação em EMC Professor Doutor José Carlos
Amado Martins
- Criação do Prémio de Implementação da Evidência no Contexto da Prática
Especializada em EMC Enfermeiro José Antunes
- Criação do Regulamento Interno de Ajudas de Custo e Honorários
- Criação de nova página Web, Newsletter +AEEEMC e canal do YouTube
- Tradução do documento “Position Statement - “The Specialist Nurses in
European Healthcare Towards 2030”

4

Balanço do mandato 2019/2021

2020
cont.

Atividades em destaque:
- Participação em eventos de outras
associações: 52.º Aniversário da APE
em 11/01/2020; ESNO 2020 em 19 e
21/02/2020, inauguração e 1.ª
Sessão Científica do Núcleo de
Enfermagem Médico-Cirúrgica da
ULS
de
Castelo
Branco
em
26/02/2020
- Participação no grupo de trabalho
da Secção Regional do Centro da
Ordem dos Enfermeiros sobre
Telenfermagem
- Conferência de celebração do 32.º
Aniversário da AEEEMC “O futuro da
Enfermagem
Médico-Cirúrgica
Especializada em Portugal e na
Europa"
Webinars
“Implementação
da
evidência científica nos contextos da
prática especializada” e “Utilização de
ferramentas de apoio a Investigação”
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2021

Segundo ano de pandemia, marcado por intensa
atividade científica por via telemática e o regresso às
atividades

presenciais

com

o

V

Congresso

Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica.

Atividades em destaque:
- Participação e representação da AEEEMC
nos eventos/projetos: Biosimilars Project,
ESNO Congress 2021, ESNO International
Nursing Day 2021, ClapWithWords Campaign,
1.º Congresso Internacional de Enfermagem
Especializada, Simpósio Internacional de
Enfermagem Médico-Cirúrgica 2021, 12.º
Congresso
Nacional
de
Enfermagem
Oncológica e 1.º Encontro do Núcleo de
Enfermeiros de Médico-Cirúrgica do CHTS /
Comemoração do
dia Internacional da cobertura Universal em
Saúde
- Webinars “COVID-19: Desafios nos Cuidados
Paliativos”, “ A vida para além da doença
crónica: o impacto da EMC especializada”, 2.º
Seminário de Enfermagem em Emergência
Extra-hospitalar”,
“Vulnerabilidades
nos
Cuidados
à
Pessoa
em
Situação
Perioperatória”
- V Congresso Internacional de Enfermagem
Médico-Cirúrgica
- Atribuição dos prémios AEEEMC
- Criação e coordenação dos grupos de
trabalho “Prioridades na Investigação em
Enfermagem Médico-Cirúrgica” e “Indicadores
sensíveis aos Cuidados Especializados de
EMC”

6

Balanço do mandato 2019/2021

Tomadas de posição e Comunicados
2020
- Comunicado 001 - Covid-19 e a segurança dos profissionais e dos doentes
- Comunicado 002 - Tomada de Posição da AEEEMC na alocação de Enfermeiros em
Unidades de Cuidados Intensivos
2021
- Carta Aberta relativa aos Anúncios de Recrutamento de Enfermeiros para Unidades de
Cuidados Intensivos
- Tomada de Posição da AEEEMC relativamente à Proposta de Regulamento da
Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem em Prevenção e Controlo de Infeção
- Contributos da AEEEMC relativamente à proposta de Regulamento da Competência
Acrescida Diferenciada em Enfermagem Oncológica

AEEEMC nas redes sociais
1361 gostos

Facebook

1884 seguidores

@aeeemc
Desde 2015

21 seguidores

Twitter
@aeeemc1
Desde 2020

48 subscritores

Youtube
AEEEMC
Desde 2021

Instagram
@aeeemc
Desde 2021

Linked In

AEEEMC
Desde 2021

115 seguidores
392 conexões

0

500

1000

1500

2000

7

Balanço do mandato 2019/2021

Novos Associados
+37
2020

+162
2021

Parcerias
2020
European Specialist Nurses Organisation
Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros
Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral
2021
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores
Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência
ELCOS - Sociedade de Feridas
Plataforma Saúde em Diálogo
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa
Revista de Investigação & Inovação em Saúde
CINTESIS
FullNurse
Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira
Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores
Instituto Nacional de Emergência Médica
Hospital Distrital da Figueira da Foz
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Pela valorização da
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Maria Arminda Tavares
Mandatária lista A AEEEMC

Enfermeira Especialista Enfermagem Médico-cirúrgica
Enfermeira-Chefe Diaverum – Aveiro, Portugal
Secretária da AG da APEDT
Membro da Comissão Executiva EDTNA/ERCA
AEEEMC - 2012-2021

No passado sábado 05 de
Março de 2022, reuniramse no auditório da Escola
Superior de Enfermagem
de Coimbra – pólo B, um
conjunto de enfermeiros
especialistas
em
enfermagem
médicocirúrgica
a
fim
de
participarem na Assembleia
Geral da AEEEMC para a
eleição dos seus novos
corpos gerentes para o
triénio 2022-2025. A lista A,
única lista a votação e da
qual me honra ter sido
mandatária
teve
como
mote “Pela Valorização
da Enfermagem Médicocirúrgica”.
A AEEEMC teve a sua
génese
em
1988
em
Coimbra pela mão de
ilustres
enfermeiros
especialistas
em
enfermagem
médicocirúrgica que procuraram
com
a
criação
da
associação defender os
interesses dos enfermeiros
especialistas, bem como a
promoção e valorização
profissional e cientifica.

Obrigada
aos
fundadores,
Salgueiro, José
Manuel Úria.

sócios
Nidia
Rôxo e

Até ao ano de 2012 a
AEEEMC
era-me
desconhecida
e
foi-me
apresentada pelo saudoso
Professor
José
Carlos
Martins, que com a sua
perseverança e resiliência
levou a que um grupo de
recém especialistas em
Enfermagem
Médicocirúrgica
iniciasse
o
caminho da renovação da
adormecida
AEEEMC.
Nestes
10
anos
de
participação
cívica
e
associativa
na
AEEEMC
realço e homenageio o
empenho e a dedicação
que
vários
enfermeiros
especialistas
em
EMC
dedicaram à associação
para a fazerem renascer e
crescer.
A AEEEMC tem crescido
como
associação
profissional na defesa dos
interesses
dos
seus
associados.

Tem crescido como espaço
de debate livre no qual é
dada a oportunidade aos
seus sócios de afirmar e
debater as suas ideias com
o objetivo de contribuir
para a valorização do
Enfermeiro Especialista em
Enfermagem
Médicocirúrgica. Têm-se afirmado
pela
realização
de
conferências e congressos
nos quais os enfermeiros
especialistas partilham com
todos
os
outros
enfermeiros o valor que
acrescentam aos sistemas
de saúde e a diferença que
fazem
na
vida
dos
cidadãos.
Para
valorizar
os
enfermeiros
especialistas
EMC,
é
necessário
compreender o passado, o
que foi feito e quem esteve na
sua
construção.
Retrospetivamente
é
importante
legitimar
a
liderança
dos
vários
enfermeiros especialistas em
EMC que não se deixaram
subjugar
aos
interesses
políticos e que
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sempre se organizaram em prol de um bem maior: desenvolvimento técnico e cientifico
da profissão de enfermagem.
A Especialidade de Enfermagem Médico-cirúrgica será no futuro aquilo que os seus
enfermeiros especialistas estiverem dispostos a fazer no presente!
Parabéns aos novos corpos gerentes da Associação de Enfermeiros Especialistas de
Enfermagem Médico-cirúrgica!
“Pela valorização da Enfermagem Médico-cirúrgica” e os seus enfermeiros
especialistas.

10

Aconteceu na AEEEMC

Atividades promovidas pela AEEEMC
25 a 27 de outubro de 2021 | Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz
V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica
5 de março de 2022 | Coimbra
Assembleia Geral Eleitoral

Participações da AEEEMC
25 e 26 de novembro de 2021 | Online
12.º Congresso Nacional de Enfermagem Oncológica

Comissão Científica
13 de dezembro de 2021 | Online
1.º Encontro do Núcleo de Enfermeiros de Médico-Cirúrgica do CHTS

Painel 1 - Enquadramento do Enfermeiro Especialista em Médico-Cirúrgica no Dia
Internacional da Cobertura Universal de Saúde
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Agenda

18 de abril de 2022

O nline
Assembleia Geral
Consulte os documentos a
votação através da sua conta
AssociaPro
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5 razões para ser Sócio da AEEEMC

ACESSO GRATUITO A EVENTOS AEEEMC

DESCONTOS EM EVENTOS DE
PARCEIROS

INTEGRAÇÃO EM GRUPOS DE
TRABALHO NA SUA ÁREA DE PERÍCIA

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS
DE INOVAÇÃO, INVESTIGAÇÃO
& DESENVOLVIMENTO
PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DA
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
ESPECIALIZADA
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ASSOCIAÇÃO DE ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

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

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

VALORES
Competência | Credibilidade
Responsabilidade | Qualidade
Dinamismo | Cooperação

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 Páscoa!

FICHA TÉCNICA
EQUIPA EDITORIAL
Ana Rita Loureiro
Ândrea Figueiredo
Isabel Costa

Tem boas notícias para juntar a
esta Newsletter?
Contacte-nos!

Ivo Paiva
Eduardo Santos
Helena Vicente
José Faria

PERIODICIDADE

Trimestral
CONTACTO

geral.aeeemc@gmail.com

www.aeeemc.com
Acompanhe todas as
novidades nas redes sociais

