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EDITORIAL

O envelhecimento é um processo natural da
vida
José Faria

Suplente da Direção
O

envelhecimento

um

Hoje, o mundo, parece estar a

O Enfermeiro Especialista em

processo natural da vida, que

tornar-se mais hostil para os

Enfermagem Médico-Cirúrgica

encerra

idosos do que nos últimos 2

não

anos.

inflação

deste futuro próximo, uma vez

dimensões do Ser Humano. A

descontrolada (com reformas

que, nas diferentes áreas de

faixa etária com idade acima

estanques),

na

especialização, as transições

dos 65 anos, nos censos de

Ucrânia (eventuais limitações

de saúde do idoso obtêm

2021, representa cerca de 23%

de

atenção no seu campo de

da

alterações

em

alterações

si,
nas

população

Face

a

várias
diversas

em

estes

impossível

é

Portugal.
factos,

negligenciar

A
a

energia

guerra
no

Inverno),
climáticas

pode

estudo.
certamente

a

calor

mágicas (não se conseguem

extremo)

e

a

grupo

cuidados de saúde, parecem

humanas

estar

ilusionismo),

processo

de

muito

vivencia

um

transição

de

desenvolvimento.
Foram

visíveis

as

haverá

(manifestada pela seca e pelo

resolver

que

margem

é

dificuldade no acesso aos

vulnerável

à

Não

existência de um considerável
populacional

ficar

múltiplas

a

despoletar

sentimentos

necessidades
complexas

com
mas,

tempos

determinar a agenda dos

austeros da infância dos mais

seus pares e da sociedade

velhos.

para

concreto, o seu bem-estar e o

condições adversas é uma

que

nos

conforto como resposta ao

responsabilidade

últimos 2 anos. A evidente

processo de uma transição

ao título do especialista.

vulnerabilidade

saudável do envelhecimento,

desta

faixa

etária “encarcerou” os idosos,

estarão

expondo-os

dificultados

ao

isolamento

em

mass media. Este fenómeno

socioeconómico decorrentes

desenvolveu

do

significados nos mais velhos,
que

se

verificaram

desígnio

inerente

pelos

significados, crenças e status

e

em

certamente

social e à franca influência da
crenças

envelhecimento

do

idosos durante a pandemia
mundo

idoso,

discussão

A

o

do

a

dificuldades vivenciadas pelos
assolou

saúde

de

intervenções

futuro

da

sociedade.

ser,

inibitórios para um processo
de envelhecimento saudável.
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Ciclo de Debates

Direitos das pessoas com doença avançada / situação
limitadora da vida: Implicações para os cuidados de
saúde e respostas sociais

Instituto São João de Deus - Lisboa, 14 de maio de 2022
A Associação de Enfermeiros
Especialistas em Enfermagem
Médico-Cirúrgica foi convidada
a estar presente, fazendo-se
representar

pela

Vogal

do

Conselho Fiscal, a Enfermeira
Especialista Sara Gomes.
Integrando o terceiro painel, a
Jornalista e moderadora Paula
Ribeiro

permitiu

Associação

que

desse

a

a
sua

perspetiva sobre os direitos
dos

doentes

implicações
cuidados

e

que

terão

nos

de

respostas sociais.

saúde

e

Ainda pode assistir ao Ciclo de Debates no
Youtube!
APCP
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
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Ciclo de Debates

Prespetiva sobre a iniciativa
Sara Gomes

Vogal do Conselho Fiscal

Os Cuidados Paliativos são um direito que deve ser exigido pela sociedade enquanto
recetora de cuidados e deve ser alvo de divulgação por parte dos profissionais de saúde,
com vista ao aumento da literacia no âmbito dos cuidados paliativos.
Os

Enfermeiros

Especialistas

em

Enfermagem

Médico-Cirúrgica

são

profissionais

diferenciados na área do cuidado à pessoa em situação paliativa e sua família, verificandose a sua necessidade de intervenção quer ao nível dos cuidados hospitalares, como ao nível
dos cuidados de saúde primários, estendendo-se à vertente do ensino, formação e
investigação.
Todas as pessoas com uma doença avançada/limitadora de vida, independentemente da
idade

ou

do

diagnóstico

clínico,

têm

o

direito

de

ser

cuidadas

por

equipas

multiprofissionais, da qual deve fazer parte o Enfermeiro Especialista em Enfermagem
Médico-Cirúrgica, pelo que urge dotar as equipas de recursos diferenciados.

Em suma, a Associação reconhece a
importância

que

esta

área

de

Especialidade possui e está disposta a
apoiar os colegas de outras áreas no
sentido de os capacitar nos cuidados
prestados

ao

doente

em

situação

paliativa e sua família, sublinhando a
necessidade

da

promoção

de

um

trabalho em equipa.
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Apresentação da Rede de Organizações de Pessoas que vivem com
Doença e Utentes de Saúde
A Associação de Enfermeiros Especialistas em
Enfermagem Médico-Cirúrgica esteve presente na
apresentação

da

Rede

de

Organizações

de

Pessoas que vivem com Doença e Utentes de
Saúde. Esta plataforma de entendimento foi
criada por 4 organizações: pela FENDOC —
Federação

Nacional

das

Associações

de

Doenças Crónicas, a MAIS PARTICIPAÇÃO,
melhor

saúde,

a

Plataforma

Saúde

em

Diálogo e a RD-Portugal, União de Associações
de Doenças Raras de Portugal.
Estiveram

neste

representantes

evento,

das

para

associações

além

dos

envolvidas,

a

Comissão Parlamentar da Saúde, a DirecçãoGeral

da

Saúde

representação

dos

e

deputados

partidos

com

em

assento

parlamentar.
Os objetivos deste projeto, nos quais a AEEEMC se
identifica inequivocamente, são a promoção da
literacia em saúde, o acesso a cuidados de
saúde de qualidade e a defesa da pessoa que
vive

com

doença

crónica

e

cuidadores

informais.
A AEEEMC mostrou-se disponível para colaborar
no

desenvolvimento

de

estratégias

para

a

promoção da literacia em saúde, para a
facilitação
doença

do

processo

crónica,

para

de
a

transição

identificação

da
e

suplementação das necessidades humanas
básicas

e

técnicas.

na

identificação

das

ajudas

Autor do texto: José Faria

Fotografias de Sandra Ribeiro e José Faria

José Faria

Suplente da Direção
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III Jornadas de Enfermagem Cirúrgica dos Açores

Decorreu no passado mês de maio (18, 19, 20) as III Jornadas de Enfermagem Cirúrgica dos Açores
promovida pela Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores (AECA). O evento decorreu em
Ponta Delgada no Teatro Micaelense e contou com o apoio da AEEEMC como parceira e como
parte integrante do evento.
A AEEEMC fez-se representar pela sua presidente, Ândrea Figueiredo, que teve o privilégio de
liderar a Conferência Inaugural “A Enfermagem Cirúrgica em Contexto de Pandemia” e de
integrar o debate “Especialidades em Enfermagem: Qual o Impacto na Segurança dos
Cuidados”, e pela Vice-presidente, Isabel Costa na moderação da mesa centrada no
“Cuidar a pessoa no período peri-operatório”.
A AEEEMC congratula a comissão organizadora e científica pela excelente qualidade e rigor
científico demonstrados durante todo o evento. Uma excelente oportunidade para formação, troca
de experiências e conhecer a realidade insular, de quem presta cuidados de excelência, com
dificuldades e barreiras desafiadoras para a enfermagem no geral.
A AEEEMC agradece à AECA todo o respeito, carinho e atenção recebidos durante todo o evento e
espera continuar a unir sinergias em prol da qualidade da Enfermagem Médico-cirúrgica.

Ândrea Figueiredo

Presidente da Direção

Isabel Costa

Vogal da Direção
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Sessão Nursing Share
No dia 22 de junho de 2022 a AEEEMC participou na sessão Nursing SHARE, do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, intitulada ”A pessoa em situação crítica e Perioperatória –
contributo diferenciado da Enfermagem”.
A necessidade de investir na divulgação de respostas qualificadas e competentes que contribuam
para afirmar a competência da profissão de enfermagem, a promoção da segurança dos doentes e
a divulgação do trabalho dos enfermeiros especialistas em EMC, traduziu-se numa sessão de
partilha entre pares rica em reflexão crítica e em sugestões de replicação dos projetos em curso.
Esta sessão contou com os seguintes preletores e temáticas:
Enfermeira Diana Gaspar – Pessoa em situação peri-operatória: circuito da pessoa em cirurgia
ambulatória (Unidade de Cirurgia Ambulatória);
Enfermeira Ana Rita Loureiro – Implementação do Programa ERAS (Consulta ERAS);
Enfermeiro Rui Ferreira – Equipa intra-hospitalar de Emergência Interna (Serviço de Medicina
Intensiva).

O projeto institucional do CHUC Nursing SHARE, tem como desígnio principal, dinamizar a partilha
de saberes, experiências de boa prática e inovação em saúde, promovendo encontros de
divulgação, reflexão e partilha, na translação do conhecimento na instituição.
A AEEEMC parabeniza o CHUC e os seus enfermeiros pela iniciativa, motivação e qualidade dos
trabalhos apresentados. Cada um de nós pode fazer a diferença diariamente na prestação de
cuidados de qualidade e seguros, na promoção da investigação e da implementação dos seus
resultados na prática e na divulgação dos seus resultados aos pares e ao cidadão.
A Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica será uma Especialidade efetivamente valorizada
e socialmente reconhecida no dia em que o cidadão diferenciar e exigir o cuidado do Enfermeiro
Especialista em EMC. Que em breve possamos realizar Nursing SHARE com e para o cidadão, numa
ativa promoção da literacia em saúde.
Fica o desafio!

Ândrea Figueiredo

Presidente da Direção

Autor do texto: Ândrea Figueiredo

Ana Rita Loureiro

Secretária da Direção
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Dia da Enfermagem Oncológica

Ser Enfermeiro Especialista em contexto oncológico…o que
nos une?

Sara Gomes

Ivo Paiva

Vogal do Conselho Fiscal

Tesoureiro da Direção

Helena Vicente

Suplente da Direção

Com as alterações sociais e demográficas vividas na sociedade, o envelhecimento
populacional é considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento de
doenças oncológicas. Como resultado, tem-se verificado uma maior incidência do
diagnóstico de cancro.
Não obstante, concomitantemente com o aumento exponencial da doença oncológica
e com a evolução científica ocorrida na prevenção da doença oncológica, no
diagnóstico

precoce

bem

como

nas

estratégias

terapêuticas

passíveis

de

implementação no seu tratamento, tem-se assistido a uma incapacidade de resposta
das instituições de saúde exclusivamente dedicadas ao tratamento da pessoa com
doença oncológica.
Tal fato faz com que a oncologia deixe de estar circunscrita aos institutos de oncologia,
e surjam novos desafios aos enfermeiros relacionados com as necessidades formativas
dos enfermeiros e capacitação para o exercício profissional ajustado para responder às
necessidades efetivas das pessoas.
A Enfermagem Oncológica define-se como uma área de exercício profissional que
garante cuidados diferenciados à pessoa, à família ou convivente significativo, aos
cuidadores, grupos e/ou comunidade, no âmbito da oncologia e das abordagens
terapêuticas na doença oncológica.
Faz parte do papel do enfermeiro especialista em EMC no contexto oncológico prever,
identificar e controlar os determinantes de saúde negativos associados à doença
oncológica devendo incidir o foco de atenção na prevenção primária.
Com o conhecimento diferenciado de estratégias diagnósticas e terapêuticas, este
enfermeiro especialista em EMC no contexto oncológico permite a promoção de uma
gestão adequada do processo de saúde-doença, tornando-se facilitador de qualquer
que seja a transição envolvida.
Para que seja possível assegurar as prevenções secundária e terciária, é imprescindível
que o enfermeiro especialista que exerce funções em Oncologia detenha e desenvolva
capacidades que lhe permitem estabelecer relações terapêuticas eficazes e eficientes,
atendendo à individualidade da pessoa doente e à especificidade da sua situação
existencial para ser possível planear um projeto de cuidados especializados,
implementar intervenções ajustadas às necessidades identificadas e avaliar os
resultados das intervenções.
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Dia da Enfermagem Oncológica

Ser Enfermeiro Especialista em contexto oncológico…o que
nos une?

Sara Gomes

Vogal do Conselho Fiscal

Ivo Paiva

Tesoureiro da Direção

Helena Vicente

Suplente da Direção

A especificidade do cuidar e a experiência profissional que se adquire ao longo de
vários anos a cuidar exclusivamente na área da oncologia redimensiona o papel do
enfermeiro junto das pessoas e famílias que vivem ou já viveram com cancro:
desmistificamos e conhecemos o seu percurso de doença, desde o diagnóstico e da
decisão terapêutica, ao acompanhamento durante a realização de tratamentos
neoadjuvantes e adjuvantes nas áreas da radioterapia, cirurgia e oncologia médica,
acompanhando momentos de descontrolo sintomático e recidivas, bem como a
presença nos tratamentos de suporte e paliativos.
Sendo a Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica abrangente nas suas quatro
áreas de diferenciação, é cada vez mais consensual a alocação destes profissionais na
área da oncologia nos mais diversos locais, desde os cuidados de saúde primários, à
área hospitalar e na comunidade, abrangendo as mais diversas idades, desde a
pediatria ao idoso, traduzindo-se numa mais-valia para a manutenção da segurança do
doente e qualidade de cuidados prestados.
A 17 de agosto de 2021 foi publicado pela Ordem dos Enfermeiros o “Regulamento da
Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem Oncológica”, o qual promove o
reconhecimento, validação e certificação de competências aos enfermeiros que
exercem a sua prática diária nesta área, numa perspetiva integrada e integradora,
inserida no processo de desenvolvimento e valorização profissional.
No dia 18 de Maio comemorou-se o dia Europeu da Enfermagem Oncológica, que este
ano se realizou em Zagreb. Face aos últimos anos de pandemia, o tema das
comemorações foi “Apoiar os Enfermeiros especialistas em EMC no contexto
oncológico no seu autocuidado e no cuidado aos seus doentes”.
Promovido pela Sociedade Europeia de Enfermagem Oncológica (EONS), este é um
evento diferenciador que convida à participação dos enfermeiros que exercem a sua
atividade profissional em oncologia por toda a Europa com o objetivo de identificar e
destacar os desafios enfrentados pela profissão, apoiando e inspirando este grupo de
enfermeiros na importante missão de prestar cuidados ao doente oncológico e suas
famílias.
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AEEEMC nas redes sociais

AEEEMC nas redes sociais
1376 gostos

Facebook

1884 seguidores

@aeeemc
Desde 2015

21 seguidores

Twitter
@aeeemc1
Desde 2020

49 subscritores

Youtube
AEEEMC
Desde 2021

Instagram
@aeeemc
Desde 2021

Linked In
AEEEMC
Desde 2021

128 seguidores
392 conexões
443 seguidores
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Aconteceu na AEEEMC

Participações da AEEEMC
14 de maio de 2022 | Online
Ciclo de Debates Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
Painel 3 - Direitos das pessoas com doença avançada / situação limitadora da vida:
Implicações para os cuidados de saúde e respostas sociais
18, 19, 20 de maio de 2022 | Presencial
1.º Encontro do Núcleo de Enfermeiros de Médico-Cirúrgica do CHTS
-Conferência Inaugural “A Enfermagem Cirúrgica em Contexto de Pandemia”;
-Debate “Especialidades em Enfermagem: Qual o Impacto na Segurança dos Cuidados”;
-Moderação da mesa centrada no “Cuidar a pessoa no período peri-operatório”.
6 de junho de 2022 | Presencial
Apresentação da Rede de Organizações de Pessoas que vivem com Doença e
Utentes de Saúde
22 de junho de 2022 | Online
Nursing Share
Implementação do programa ERAS no CHUC
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Agenda

28 de setembro de 2022
O nline
Webinar - Pessoa em
Situação Paliativa
Mais informações sobre o
evento brevemente!
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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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Boas Férias!
FICHA TÉCNICA
EQUIPA EDITORIAL
Ana Rita Loureiro
Ândrea Figueiredo
Isabel Costa
Ivo Paiva

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

Eduardo Santos
Helena Vicente
José Faria
Mariana Gonçalves

PERIODICIDADE
Trimestral
CONTACTO
geral.aeeemc@gmail.com

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

