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Sempre consigo a cuidar de si

Inauguração do novo espaço
do Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca

Projeto- BARRIGAS E BEBÉS
Boas Práticas
Ambientais
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O Conselho Consultivo

O artigo 5º dos Estatutos dos Hospitais
EPE estabelece que entre os rgãos
Sociais está o Conselho Consultivo.
Trata-se de um Órgão de consulta e
apoio ao Conselho de Administração e
pretende ser a voz da participação da
comunidade no acompanhamento das

atividades do Hospital, tendo em vista o melhor
funcionamento dos Serviços, na perspetiva dos
serviços que prestam às populações e de acordo com
os recursos disponíveis.
O Conselho Consultivo assume car cter represen
tativo das forças da comunidade, interna e externa,
cujo papel pode ser determinante no envolvimento e
comprometimento das pessoas com o seu Hospital, as
suas potencialidades, dificuldades e desempenho,
enquanto entidade social.
O Conselho Consultivo, presidido por uma
personalidade de reconhecido mérito, nomeada pelo
M i n i s t r o d a S a ú d e , i n t e g r a r á e l e m e n t o s
representantes da Autarquia de Santarém, da
Administração Regional de Saúde, de utentes em geral,
de trabalhadores do Hospital e outros.
Com a constituição e funcionamento do Conselho
Consultivo, espera-se aproximar mais os utentes do
Hospital e tornar mais partilhada a realidade da saúde
na nossa região.

Ó
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Dr. José Rianço Josué
Presidente do C.A.
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Inauguração do novo espaço do
Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca

Projeto - Barrigas e bebés

“Processo de supervisão de ensino clínico
de alunos 4.º ano”

Momentos Natal cios...í

Casa do Pessoal do Hospital

Boas Pr ticas AmbientaisáBoas Pr ticas Ambientaisá
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Sessões de Educação Alimentar

Serviço de Imagiologia em destaque

“Os Hospitais de Santarém - da reconquista
ao Séc. XX”

Capa: 1. 2. 3.
4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.

Serviço de Cardiologia Fátima Esteves, Alcides Francisco, Marisa Peres,
Margarida Leal, Liliana Marta, Miguel Alves,

Mª Luz Pita, David Severino, Vitor Martins, Isabel Monteiro,
Cátia Costa, Olinda Monteiro, Cristina Reis,

Enfermeira Coordenadora e Responsável pelo HDIC Médico Cardiologista
Médica Cardiologista e Responsável pelo HDIC Médica Cardiologista Médica Interna de Cardiologia Médico
Cardiologista Médica Cardiologista Médico Cardiologista Médico Cardiologista Diretora do
Serviço de Cardiologia Médica Interna de Cardiologia Enfermeira do HDIC Técnica Coordenadora
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O Departamento de Saúde da Mulher e da Criança

elaborou um projeto intitulado

que teve o seu início em janeiro de 2013. Este projeto

engloba um conjunto de atividades preparação para a

maternidade e paternidade, recuperação pós parto e

massagem infantil.

Com este projeto pretende se:

Dinamizar a prestação dos cuidados de enfermagem

na área da Saúde Materno , de forma a

obter-se uma qualidade de excelência na sua

prestação.

Preparar os casais para a gravidez, parto,

paternidade e maternidade, permitindo-lhes

vivenciar esta etapa de vida e torn -los confiantes

que estarão a dar o melhor ao seu tão esperado bebé.

Criar parcerias, dentro da instituição e da

instituição com a comunidade no sentido da

rentabilização de recursos e do reforço do potencial

da oferta de cuidados.

A maternidade assume-se como um projeto a longo

“Barrigas e Bebés”

:

-

-Infantil

á

Projeto - BARRIGAS E BEBÉS

Preparação para a

Maternidade e

Paternidade

Recuperação

Pós-parto

Massagem

Infantil

prazo que envolve a prestação de cuidados e a dádiva

de amor, de valores que possibilitem um desen

volvimento sadio e harmonioso à criança recém

nascida. Requer iniciativas, atuações, disponibilidade,

responsabilidade e generosidade. Mais do que desejar

ter um filho, é o desejar ser mãe .

A gravidez, o parto e o nascimento de um filho são

momentos únicos na vida de uma mulher/casal. São a

concretização de um desejo que a pouco e pouco se vai

tornando realidade para os novos pais, sendo mais que

a chegada de um novo ser, é o surgir de uma família e

de laços de afeto muito intensos.

Das atividades desenvolvidas, destacam se:

a realizar

todos os dias teis da semana, às 10h30m.

que deve ter início por volta das 28

semanas de gravidez e prolongar-se-á até ao

momento do parto, onde a parturiente tem a

possibilidade de obter informação e esclarecer

dúvidas sobre aspetos associados à gravidez e ao

nascimento do bebé com profissionais com

experiência na área da Saúde Materno-Infantil.

Possibilita ainda a oportunidade de partilhar

experiências com outros futuros pais, bem como o

treino/prática de algumas competências necessárias

para um parto mais tranquilo e para uma maior

segurança nos primeiros cuidados ao bebé,

contribuindo assim para uma vivência da gravidez

mais informada, tranquila e gratificante.

que deverá ter início 3

semanas após o parto, onde a puérpera aprende a

conhecer o seu corpo, recupera a forma, confiança e

auto estima. Todos estes fatores ajudam a aliviar o

stress e evitar a depressão pós parto.

A massagem tem benefícios para os bebés e para os

pais, pois é um momento único de partilha,

promovendo o conhecimento mútuo, gerando

momentos de felicidade e bem-estar no seu

crescimento e desenvolvimento.

-

-

/pai

-

-

Para usufruir destas atividades, os interessados

poderão obter mais informa es através dos seguintes

contatos:

Visita ao Bloco de Partos e Maternidade

Curso de preparação para a maternidade e

parentalidade

Recuperação pós-parto

Massagem infantil para beb s dos 0 aos 12 meses.

ú

çõ

é

Telef. - 243 300 200, ext. 1355

Telem. - 926 223 981

E-mail - barrigasebebes@hds.mim-saude.pt

Texto Servi o de Obstetr ciaç í
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MOMENTOS NATAL CIOS...Í

A Festa de Natal da

Pediatria organizada

pelo Serviço de Pedia

tria, com a colabo

ração do Serviço de

Psiquiatria, Casa do

Pessoal e Liga dos

A m i g o s d o H D S

d e c o r r e u n a S a l a

Polivalente, no dia 20

de dezembro. Teve início e em ambiente

muito animado, as uderam assistir às mais

diversas atividades teatro infantil, danças, a atuação

-

-

crianças p

às 9h30m

:

crianças internadas no Serviço de Pediatria.

Mantendo a tradição, realizou-se um Convívio de

Natal no dia 15 de dezembro, no restaurante “Moinho

de Vento”. Constou de um almoço que se prolongou

durante a tarde, onde colaboradores do HDS e seus

familiares conviveram, se divertiram com a música de

baile do Rafael Vargas e com a exibição de danças de

salão. Os mais pequenos

estiveram ocupados com

diversas atividades ori-

entadas pela animadora

infantil Joana Espinal. Foi

uma tarde de fortalecimento

dos laços de companhei-

rismo e amizade que per-

mitem o conhe-

cimento mútuo e

facilitam o tra-

balho em equipa

nos mais diversos

Serviços.

Casa de Pessoal dos Trabalhadores do Hospital

A Casa de Pessoal dos Trabalhadores do Hospital

Distrital de Santarém (CPTHDS), foi criada com a

finalidade de “

”.

As únicas formas de financiamento que a CPTHDS

têm para cumprir os planos de atividades anuais são a

quotização mensal e o resultado da exploração do bar

que o Conselho de Administração cedeu em regime de

comodato. Apesar do aumento de impostos na

restauração e da diminuição das receitas do bar que

levaram a uma débil condição económico-financeira,

foi dado cumprimento ao Plano de Atividades

aprovado para 2012. Simultaneamente o CPTHDS

participou em ações de cariz social: nas Jornadas de

Enfermagem da APE, no IV Encontro de Mulheres

operadas à Mama, organizado pelo Serviço de Gine

cologia-Senologia do HDS e na Festa de Natal das

Providenciar no sentido de um adequado

aproveitamento dos tempos livres dos seus associados, de forma

a melhorar a sua qualidade de vida e dos seus familiares.

Promover iniciativas e realizações culturais, desportivas e

sócio-económicas, de forma a alcançar o definido atrás e

estimular a colaboração com outras organizações afins

-

do Rancho de Folclore Infantil das Fazendas de

Almeirim, do “Coro da Pediatria do HDS”, palhaços,

karaoke infantil e uma “O

ficina de Natal” com ativi

dades lúdicas. No final,

foi servido um lanche.

O Serviço de Assistência
Espiritual e Religiosa, tal
como em anos anteriores, formou pequenos grupos
constituídos por colaboradores do Hospital e alguns
voluntários externos que, também no dia 20, foram
cantar cânticos de Natal pelas Enfermarias e Serviços
do Hospital. Nesse dia foi celebrada a Missa de Natal,
pelo capel do Hospital, Padre João Borga.

O Rotary Club de
Santarém, como vem
s e n d o t r a d i ç ã o ,
também neste Natal
ofereceu enxovais ao
Serviço de Pediatria,
que os distribuirá às
famílias mais caren
ciadas.

-

-

ão

-

Texto Fo ose Antonio Mendest

Texto Foe Marta Bacelartos
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Serviço de Imagiologia do HDS em destaque

A revista “TecnoHospital”, especializada na área das

tecnologias da saúde, publicou na sua edição n º 54 um

artigo relativo à aquisição pelo Hospital de Santarém,

de uma Unidade de Mamografia Digital Direta com

Estereotaxia e Imagem Espectral de Contraste e de

um equipamento de Ecografia de última geração com a

técnica de elastografia.

O Hospital de Santarém, ciente da importância das

técnicas de diagnóstico e rastreio na patologia

mamária, modernizou recentemente as suas valências

técnicas de Imagiologia com a aquisição deste

equipamento, sendo este

Hospital o primeiro a deter

esta valência em Portugal.

Tratou-se de um investi

mento no montante de

€468.104,12, co-financiado

pela União Europeia atra

vés dos fundos estruturais,

e pelo Estado Português.

-

-

no âmbito do Quadro de

Referência Estratégico

Nacional (QREN)

“Os Hospitais de Santarém da reconquista ao Séc. XX”-

Decorreu na Sala Polivalente do Hospital no passado 17 de dezembro, a

apresentação do livro “Hospitais de Santarém da reconquista ao séc. XX” do

autor J. Ernesto da Fonseca. Obra que versa o tema da assistência hospitalar

desde os tempos medievais até à criação do Hospital de Jesus Cristo por João

Afonso, que deu origem ao atual hospital.

O Enfermeiro Ernesto como é conhecido, contribuiu na formação de grande

parte dos enfermeiros do nosso hospital, visto que desde 1973 integrou a

equipa pedagógica da Escola de Enfermagem de Santarém. Foi Vogal do

Conselho de Administração e Enfermeiro Director no nosso hospital de 1988 a

1995. Veio alterar o “ ” das práticas de enfermagem no nosso Hospital,

que se mant m atuais até aos dias de hoje.

Merecedor do nosso respeito e amizade é ainda hoje um homem irrequieto

apesar dos seus 79 anos. Um homem com interesses diversos: a agricultura na

Fajarda de onde é natural, a pintura que aprendeu com o mestre Quaresma e a

escrita. Tem várias obras publicadas, da poesia à investigação histórica, donde resultou o livro apresentado.

Obrigada amigo e colega por tudo o que nos tem dado e transmitido.

-

ê

status quo

Sessões de Educação Alimentar

O Serviço de Alimentação e Dietética tem vindo a realizar regularmente Sessões de Educação Alimentar,

destinadas aos colaboradores do Hospital, assim como aos seus filhos e familiares.

Face à importância da alimentação e o seu impacto na saúde e com o intuito de construir atitudes positivas de

forma a promover estilos de vida saudáveis e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social, foram

realizadas duas sessões, uma destinada a crianças e outra a adolescentes. Estas ontaram com uma

participação ativa e interessada de todos os presentes, que tiveram assim, uma oportunidade de aprender

ludicamente,

de confrater

nizar e desen

volver compor

tamentos que

promovam um

estilo de vida

mais saudável.

sessões, c

-

-

-

Texto Maria Duarte

Texto Ilda Veiga

Texto Marta Bacelar
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No dia 14 de Janeiro de 2013 foi inaugurado o novo

espaço do Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca

do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém,

localizado na antiga Sala de Espera do piso 7, com a

presença do Conselho de Administração do Hospital

(Dr. José Josué, Dr. João Vaz Rico, Dra. Maria Lopes e

Enfermeira Ilda Veiga), do Diretor do Departamento

de Medicina Dr. Nelson Rodrigues , da Diretora do

Serviço de Cardiologia (Dra. Isabel Monteiro), do

Enfermeiro Coordenador do Serviço de Cardiologia

(Enfermeiro Carlos André) e das responsáveis pela

Unidade de Insuficiência Cardíaca (Dra. Marisa Peres

e Enfermeira Fátima Esteves).

O Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca foi

concebido para ser utilizado pelos doentes da

consulta de Insuficiência Cardíaca, mas é também

frequentemente utilizado para o benefício de doentes

seguidos na Consulta de Cardiologia Geral, e em

especial após internamento no Serviço de Cardiologia,

como espaço privilegiado para o ensino e educação

sobre a doença, para início e vigilância de tratamentos

específicos (incluindo controlo de INR na fase inicial

da terapêutica anticoagulante) e para a administração

endovenosa de fármacos em situações de

descompensação eminente, por forma a controlá-las

precocemente e assim evitar internamentos.

A Insuficiência Cardíaca é um síndroma clínico cada

vez mais prevalente em todo o mundo, estimando-se

que afecte só em Portugal mais de 260 mil pessoas.

Constitui na grande maioria dos casos uma patologia

( )

Porquê a criação do Hospital de
Dia de Insuficiência Cardíaca?

Sempre consigo a cuidar de si

crónica, com frequentes descompensações e hospi

talizações, cursando por isso com grande morbilidade,

elevado impacto na qualidade de vida dos doentes e

nos recursos económicos dos Serviços de Saúde, e

com reservado prognóstico a médio prazo.

No passado, pouco havia a oferecer a estes doentes.

Contudo, as últimas 2 décadas trouxeram avanços

notáveis à sua terapêutica: novas opções

medicamentosas, revolucionários dispositivos

cardíacos, como o biventricular e o

cardioversor desfibrilhador implantável, e ainda

soluções cirúrgicas, como o transplante cardíaco.

Estas novas terapêuticas permitiram diminuir de

modo substancial a morbilidade e a mortalidade

associada à insuficiência cardíaca. No entanto, os

estudos epidemiológicos mostraram durante muito

tempo uma clara subutilização destes recursos,

comprometendo o prognóstico dos doentes.

Apareceram então estudos mostrando de modo

inequívoco os benefícios da criação de Unidades de

Insuficiência Cardíaca, com consultas especializadas,

destinadas em particular ao grupo de doentes com

disfunção sistólica, permitindo a aplicação

sistemática das recomendações internacionais para a

optimização da terapêutica médica e o recurso

quando indicado s intervenções específicas, com

claro impacto prognóstico.

Nos últimos anos, implementou-se também a

consciência da fundamental participação ativa do

doente no seu plano de tratamento, da sua integração

na , e de que o

reconhecimento atempado e a intervenção precoce

sobre eminentes descompensações permitia evitar

internamentos e reinternamentos hospitalares. Foi

-

à

pacemaker

“equipa de prestadores de cuidados”

Inauguração do novo espaço do Hospital de Dia de Insu
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neste contexto que surgiu o conceito de Hospital de

Dia de Insuficiência Cardíaca.

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém

implementou o seu projecto da Unidade de Insu

ficiência Cardíaca em 2005, com a consulta de

Insuficiência Cardíaca, qual se veio juntar em 2006 o

Hospital de Dia. Tem funcionado de segunda a sexta-

feira das 8 s 16 h, apesar da escassez de recursos

humanos, que impede que haja um médico e um

enfermeiro escalados exclusivamente para aquele

espaço. Cada doente é assim orientado pelo respetivo

médico, com o apoio necessário da equipa de

enfermagem. De 2006 a 2012, foram efectuadas no

Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca 7025

sessões , sendo a maioria agendadas com

periodicidade ajustada a cada doente, e as restantes

combinadas após contacto do doente por agrava

mento clínico.

O Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca começou

por estar localizado no interior da enfermaria de

Cardiologia, no espaço possível, numa sala adaptada

-

à

à

-

para o efeito, dotada de dois

cadeirões, com monitorização

tensional, electrocardiográfica e rampas de oxigénio.

Contudo, esta localização inicial tinha o grande

inconveniente de condicionar o acesso dos doentes

através da Unidade de Internamento, com a inevitável

invasão da privacidade daquele espaço. Desde logo se

procurou um novo espaço que reunisse condições de

proximidade ao Serviço mas com independência

física da Unidade de Internamento. Tal espaço veio

agora a concretizar-se na antiga sala de espera do piso

7, em frente aos elevadores.

Esperamos continuar a trabalhar com a qualidade que

os doentes precisam e reconhecem, sabendo que o

Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca é para

muitos um porto se

guro, na certeza de se

sentirem apoiados e

bem tratados, para te

rem mais e melhores

anos de vida.

-

-

“O que é a Insuficiência Cardíaca?”

Pode ser definida como a incapacidade de o coração bombear o sangue de

modo adequado a suprir as necessidades do organismo. Pode resultar da

evolução da maioria das doenças cardíacas, nomeadamente das miocardiopatias (dilatada, hipertrófica ou

restritiva); da doença coronária (que pode cursar com enfarte do miocárdio, em que a zona do coração

destruída deixa de contribuir para a função de bomba cardíaca); das doenças valvulares (sobretudo estenose

ou regurgitação das válvulas aórtica e mitral); ou ainda da hipertensão arterial, tão comum, e que é essencial

controlar precocemente para que não evolua para a fase da insuficiência cardíaca.

Existem do ponto de vista funcional dois tipos de insuficiência cardíaca: os casos em que há disfunção sistólica,

ou seja, em que o problema está na contração do miocárdio, porque o músculo está fraco e como tal bombeia

pouco sangue (é o que acontece na miocardiopatia dilatada), e os casos em que função sistólica está

conservada mas o coração tem dificuldade em receber o sangue para depois o ejetar, porque o músculo está

hipertrofiado, e por isso a cavidade é pequena (é o que acontece na miocardiopatia hipertrófica). Esta

segunda forma de insuficiência cardíaca (com disfunção diastólica) é mais frequente nos idosos e nos doentes

com outras doenças associadas, e em particular nos hipertensos.

Os sintomas e sinais mais frequentes da insuficiência cardíaca são o cansaço e a falta de ar precipitados por

pequenos esforços ou pelo deitar com a cabeça baixa (ortopneia), e o edema maleolar.

Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a história clínica e o exame objetivo são fundamentais, mas é

essencial recorrer ao apoio de alguns exames complementares de diagnóstico, como o eletrocardiograma,

algumas análises (onde se inclui o BNP, que tem valor diagnóstico e prognóstico), e em especial o

ecocardiograma, que permite avaliar a função sistólica e a função diastólica e a presença de doença valvular,

entre outros parâmetros.

Os doentes com insuficiência cardíaca necessitam de cumprir diariamente um esquema terapêutico por vezes

extenso, e precisam de vigilância regular, para otimização terapêutica, não esquecendo que as descom

pensações são frequentes e devem ser alvo de intervenção atempada.

-

Texto Foe Serviço de Cardiologiatos

ficiência Cardíaca do Serviço de Cardiologia
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Boas Práticas Ambientais

Água

Papel

Não desperdiçar água

;

;

;

;
;

Sinalizar ao S.I.E. fugas de água;
Fechar a torneira ao tomar o

duche, enquanto se ensaboa;
Fechar a torneira quando lava os

dentes.

Verificar sempre se as torneiras ficam bem fechadas
após a sua utilização.

Evitar descargas inúteis do autoclismo, pois cada
uma consome 10 litros de água.

Imprimir frente e verso e eliminar os erros antes de
imprimir

Diminuir a quantidade de correio
eletrónico impresso

Se imprimir em imprima
mais que uma imagem por folha
Utilizar folhas impressas para rascunho com exceção

das que contenham informação explícita sobre os
doentes. Estas devem ser destruídas

Criar arquivos eletrónicos de documentos
Imprimir em modo de rascunho/alta velocidade,

sempre que possível e a preto e branco o que implica
menor gasto de tinta e de eletricidade.

Uma torneira aberta gasta
até 12 litros de água por minuto

ma torneira a pingar todo o dia
pode gastar entre 50 a 190 litros de água por semana

;

;
U

powerpoint,

:
Energia

Dar preferência iluminação natural aproveitando
ao máximo a luz do sol;

Desligar os computadores e aparelhos de ar
condicionado e outros equipamentos elétricos no
final dia de trabalho; não deixar os equipamentos em
standby na hora de almoço;

Utilizar computadores, monitores
e impressoras com inibi
dores de consumo energético no modo desligado.

Utilizar lâmpadas de elevada eficiência energética e
de longa duração em locais de difícil acesso;

Utilizar lâmpadas de baixo nível de iluminação nas
zonas de passagem ou luzes de sensor;

Instalar vários interruptores de iluminação para a
mesma divisão de modo a evitar que todas as
lâmpadas estejam acesas;

Otimizar o uso de elevadores. Não usar o elevador
para subir ou descer apenas um ou dois andares.

à

Desligar as luzes quando abandona o local de
trabalho e em ambientes vazios;

Ventilar naturalmente o edifício, sempre que pos-
sível; não ligar o ar condicionado com janela ou porta
aberta. Evitar aquecer o local de
trabalho em demasia no inverno (18-
20) e arrefecer em demasia no verão
(21-23). Por cada grau que aumenta
ou diminui, aumenta custos em 10%;

-energy star

O Conselho de Administração,

, designou em 2012 um
grupo de trabalho (Enfermeira Ana Grais e a T .
Superior S nia Henriques), com o objetivo de
elaboração do Manual de Boas Práticas Ambientais.
Considerando que as Instituições de Saúde prestam
um Serviço Público através da proteção e cuidado aos
cidadãos, sendo um motor de desenvolvimento local
gerador de crescimento económico na sua área de
influência, torna-se fundamental a sensibilização dos

conforme Linhas de
Orientação Gerais constantes do Despacho Conjunto
10760/2010 de 29 de Junho dos Ministérios das Finanças e da
Administração Publica da Saúde

éc
ó

intervenientes nas organizações públicas, nomea
damente no nosso Hospital, como sejam os
colaboradores, doentes e familiares para a utilização
racional dos recursos e da sustentabilidade
institucional. Entende-se primordial promover o
sentido de responsabilidade em relação à redução de
d e s p e r d í c i o , c o n t r i b u i r p a r a m e l h o r a r
comportamentos, procedimentos e atitudes,
considerando ainda a perspetiva de controlo da
despesa, maior racionalidade e otimização dos níveis
de eficiência, pelo que se apresentam seguidamente
algumas regras sobre:

-

Texto Isabel Batalha

COMO CONSUMIR RECURSOS DE FORMA RACIONAL E RESPONSÁVEL

Algumas das medidas j adotadas pelo Hospital (S.I.E.):á
Substitui do sistema de aquecimento de águas

quentes sanitárias e de água para aquecimento
ambiente por gás natural, por uma unidade de
cogeração que permitirá, segundo dados estatísticos,
uma economia de 30%

ção

;
Redução dos consumos nos w.c., através da aplica-

ção de redutores de caudal em torneiras, chuveiros e

autoclismos;
Substituição de algumas torneiras atuais por

torneiras temporizadoras;
Alteração da rede de rega;

;
ção

Utilização de água do furo para rega
Defini de horário de rega fora dos

períodos de calor.
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PROJETO DE SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM

“Processo de supervisão de ensino clínico de alunos 4.º ano”

João Alves , Julieta Silva , Magda Piedade1 2 3

1

2

3

Enfermeiro no Servi o de Pediatria do Hospital de Santarém
Enfermeira no Servi o de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Santarém
Enfermeira na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santarém

ç
ç
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INTRODUÇÃO

CONCEITOS

A supervisão clínica em contextos formativos na área
da saúde é um processo baseado no relacionamento
pessoal e profissional, entre um profissional que
exerce práticas clínicas de saúde e um aluno em
formação. É um processo de colaboração formal e
estruturado que ajuda o aluno a desenvolver
competências pessoais e profissionais, conhecimento
e valores de humanidade durante o seu percurso
profissional.
A complexidade crescente dos cuidados de saúde,
abre caminho para o desenvolvimento da Supervisão
Clínica em Enfermagem, valorizando o debate em
torno da mesma como pertinente, atual e urgente,
garantindo a sustentação e desenvolvimento dos
cuidados de enfermagem seguros.

O conceito de ,
utilizado no âmbito da formação graduada, formação
pós-graduada e no decurso da experiência
profissional dos enfermeiros, refere-se a uma relação
profissional centrada na exigência, na formação, no
trabalho e no desenvolvimento pessoal, que envolve
reflexão sobre o desenvolvimento das práticas,
orientadas por um profissional qualificado.
A Supervisão Clínica em Enfermagem surge
intimamente associada ao processo de acom
panhamento das práticas, sendo decisivo o contributo
dos programas de melhoria da qualidade
organizacional, oficialmente reconhecidos pelo
Instituto da Qualidade em Saúde e pela Ordem dos
Enfermeiros

Supervisão Clínica em Enfermagem

.

-

Alarcão & Tavares (1987; 2007), elaboraram um
conceito abrangente e que se adapta bem à nossa
profissão, considerando Supervisão como:

“

O Supervisor é

Cotrell (2000).
Deve ser encarado como alguém mais experiente,
informado que exerce funções no local de Ensino
Clínico e que estabelece parceria com o supervisor da
instituição escolar/docente.
Como refere Cottrell (2000), o Supervisor deve
possuir como atributos:

Então qual o papel do enfermeiro
cooperante? Concetualizamos o mesmo em sete itens:
1) Conhecer; 2) Aceitar; 3) Exemplificar; 4) Orientar;
5) Observar; 6) Avaliar; 7) Possibilitar a transição.
Antes de iniciar a relação supervisiva, o enfermeiro
cooperante deve conhecer o estudante, o seu
currículo, os objetivos do estágio, os objetivos do
estudante para aquele ensino clínico, para poder

"Processo
em que uma pessoa experiente e bem informada, orienta o aluno
no desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa
atitude de monitorização sistemática de prática sobretudo
através de procedimentos de reflexão e experimentação”; a
Supervisão visa o desenvolvimento de competências no aluno e
deve promover neste uma atitude de confiança e de
responsabilidade pela qualidade do seu desempenho”

“Aquele que orienta, aconselha, partilha…
avalia”. “Profissional qualificado, perito num determinado
contexto, que possui um conjunto de competências, que lhe
permitem orientar alguém no seu processo de desenvolvimento
pessoal e profissional”

capacidade de percecionar os
problemas e as suas causas, capacidade de análise e
concetualização dos problemas, capacidade de comunicação,
de percecionar opiniões e sentimentos e possuir competências
em supervisão .

.

“

”
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aceitar o desempenho deste papel e ser também aceite
pelo aluno. Terá que exemplificar os cuidados ao
aluno, sobretudo as experiências novas para o
estudante, ciente que será um modelo a seguir e a
qualidade das suas práticas, refletir-se-á nas do
estudante.
Será necessário orientar o estudante, observar o seu
desempenho, por vezes de perto, outras numa posição
mais afastada para não lhe causar constrangimentos e
avaliar. O objetivo final será sempre o de possibilitar a
transição do estudante para níveis de competência
mais elevados.

O Hospital de Santarém é uma organização de
referência na formação de alunos de enfermagem,
sendo constantemente solicitada a colaboração dos
enfermeiros na realização de ensinos clínicos. A
Escola Superior de Saúde de Santarém e o Hospital são
parceiros na formação de alunos e têm um protocolo
de cooperação, tendo em vista a formação académica e
o aperfeiçoamento profissional, otimizando os
recursos e potenciando os saberes da Disciplina e da
Profissão.
Ao longo dos anos, temos desempenhado o papel de
supervisores de estudantes de enfermagem em ensino
clínico no Hospital de Santarém, e neste âmbito,
constatamos com frequência dificuldades na área do
processo de supervisão de ensino clínico de alunos de
4.º ano, integração na vida profissional, que perce
cionamos estarem relacionadas com: a) a comu
nicação e concordância entre os enfermeiros
orientadores e docentes; b) a perceção do papel de
orientadores dos enfermeiros do hospital; c) a per
ceção da finalidade da Supervisão Cl nica em
Enfermagem, direcionada para o desenvolvimento de
competências; d) o desempenho do papel por impo
sição hierárquica; e) o conhecimento prévio dos
objetivos do estágio; f) o excesso de trabalho dos
enfermeiros, sobrecarregado com a simultaneidade
do desempenho do papel de supervisor; g) o
desconhecimento do currículo escolar do estudante e
do seu nível de desenvolvimento e caraterísticas
pessoais; h) a ausência de formação específica em
supervisão, o que coloca obstáculos na avaliação do
percurso formativo do estudante, nomeadamente na
interpretação do próprio instrumento de avaliação e
em relacionar os desempenhos com o referido
instrumento.
Em momentos informais de discussão sobre esta
temática podemos constatar que o nosso sentir é
comum ao de outros. Desta forma, pretendemos
conhecer no universo dos enfermeiros orientadores

-
-

-
í

-

O PROJETO DE SUPERVISÃO CLINICA
EM ENFERMAGEM

do Hospital de Santarém, no ensino clínico de alunos
no 4.º ano, integração na vida profissional, se
partilham das mesmas dificuldades.
Assim, e no âmbito da frequência da Pós Graduação
em Supervisão Cl nica em Enfermagem em 2009,
aplicamos um formulário no período de 10 a 14 de
julho de 2009, aos enfermeiros cooperantes, com o
objetivo de conhecer a sua perceção sobre
aSupervisão Cl nica em Enfermagem e sobre o
desempenho do papel de supervisor. Consideramos
como referência temporal o ano letivo 2008/2009.

No ano letivo 2008/2009 realizaram este ensino
clínico no Hospital de Santarém, apenas alunos da
Escola Superior de Saúde de Santarém, num total de
42 alunos. Este número de alunos corresponde a 36
Enfermeiros Cooperantes. Obtivemos 20 respostas,
sendo que as restantes 16, não foram integrados por
estarem relacionadas com enfermeiros de férias ou
outro tipo de indisponibilidade.
Apresentamos de seguida os resultados obtidos como
a análise das respostas às questões que colocamos.

Os cooperantes referiram como definição de
supervisão, os seguintes termos: orientação (14),
Desenvolvimento de competências (12), Inspeção (5),
processo (4), monitorização (2), promoção de atitude
de confiança (2), promoção de atitude de respon
sabilidade (1), direção (1), experimentação (1) e rela
ção (1)
Podemos concluir que na definição de supervisão é
mais valorizada pelos cooperantes a orientação e o
desenvolvimento de competências dos alunos, e
devido ao estadio de aprendizagem em que estes se
encontram, este desenvolvimento de competências é
imputado ao aluno. Cabe ao enfermeiro cooperante
colaborar e facultar experiências para que estes
possam atingir autonomia enquanto futuros
profissionais. No entanto o conceito de supervisão vai
mais longe do que o referido pelos enfermeiros e nem
todos mostram ter a perceção da globalidade do
conceito.
Os exemplos seguintes são demonstrativos dos
termos referidos:

í

í

-
-

Questão 1: Enquanto cooperante neste processo
como define supervisão?

“É um processo em que além de estimular alguém para executar
determinada tarefa, tenho que vigiar a evolução dessa mesma
pessoa em relação á tarefa executada e validar com a mesma as
dificuldades/progressos”.
“Supervisão é acompanhamento e orientação no sentido de
proporcionar autonomia ao aluno”
“Vigilância, acompanhamento e se necessário formação
facultada aos alunos”.

OS RESULTADOS

Suplemento Científico10 |
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“É um processo (…) os alunos possam aprender conseguindo
dar-lhes espaço e confiança no processo de aprendizagem.
“Orientar, integrar, inspecionar e organizar”.
Questão 2: Está no processo de forma voluntária e

motivado?

Questão 3: Quando acompanha estes alunos em
ensino clínico sente dificuldades em acompanhá-

los no processo de aprendizagem?

Questão 4: Enquanto participante ativo no
processo o que sugere para minimizar as suas
dificuldades?

A motivação dos enfermeiros
orientadores influencia o empenho no
processo de supervisão, podendo
querer dizer que estão dispostos a
querer mais em nome de uma
supervisão de qualidade.

A maioria dos enfermeiros respondeu
que sente dificuldades em acom
panhar os estudantes no seu processo
de aprendizagem.
As principais dificuldades referen
ciadas foram:

De entre os 8 enfermeiros cooperantes que
r e s p o n d e r a m n ã o t e r d i f i c u l d a d e s n o
acompanhamento dos estudantes, referiram utilizar
como estratégias supervisivas:
A Reflexão; B Observação; C Reviver experiências;
D Avaliação; E Questões pedagógicas; F Dar
autonomia, aproveitamento de experiências e
articulação com o professor.

Os cooperantes referiram como sugestões para
ultrapassar as dificuldades:

-

-

-
-

-
-

-

-

-

- - -
- - -

Sugestões relacionadas com as instituições: rácio
utente/enfermeiro igual ao número de utentes do
aluno, estágio sem interrupções;

Sugestões relacionadas com o processo de
supervisão: objetividade do instrumento de
avaliação, objetivos direcionados para a prática,
clarificação dos objetivos do ensino clínico,
conhecimento do currículo escolar, promoção de
momentos para discussão de casos clínicos;

Sugestões relacionadas com os cooperantes:

-

-
-

-

-

-

-

-

Simultaneidade enquanto prestador de cuidados e
supervisor 8;

(Des)conhecimento do currículo do estudante 6;
Dificuldade em relacionar os desempenhos com o

instrumento de avaliação 5;
Dificuldade na compreensão do nível de

desenvolvimento pessoal do estudante 5;
Dificuldade na avaliação do percurso de

aprendizagem 4;
Dificuldade na interpretação dos instrumentos de

avaliação 4.

motivação do enfermeiro para a supervisão,
formação em supervisão;

Sugestões relacionadas com a articulação
escola/cooperantes: discussão prévia com o
professor sobre o que é esperado do cooperante,
reunião prévia entre professor, cooperante e aluno,
aumento do número de reuniões intercalares com
os professores, discussão prévia sobre o
instrumento de avaliação.

Conhecimento do conteúdo do protocolo de
parceria Escola/Hospital pelos enfermeiros
cooperantes;

Conhecimento do percurso de aprendizagem do
estudante e respetivo currículo;

Sensibilização dos orientadores para a supervisão
clínica em enfermagem;

Reflexão sobre a operacionalização do processo
de supervisão dos alunos de 4.º ano com: Professor
da Escola responsável do ensino clínico,
Enfermeira Diretora e Adjunto, Enfermeiros Chefes
e Enfermeiros Orientadores.

í

A formação dos profissionais de enfermagem deve
assumir-se cada vez mais como uma parceria entre as
instituições de ensino e as instituições de saúde, no
sentido de formar profissionais detentores de
competências alicerçadas em conhecimentos sólidos,
capazes de inovar, de trabalhar em equipa, com
sentido crítico e reflexivo, de forma a gerir a incerteza
e a complexidade dos cuidados de enfermagem.

-

-

-

-

-

Sendo as mais referidas a formação específica em
supervisão clínica, o conhecimento do currículo do
estudante, discussão prévia sobre o instrumento de
avaliação e clarificação dos objetivos do ensino clínico.
Da análise global destes resultados identificamos
como necessidades para uma prática supervisiva de
qualidade:

Constrangimentos de ordem pessoal e Institucional
tiveram como consequência a não operacionalização
do projeto nas datas agendadas inicialmente, não
tendo sido desenvolvida qualquer atividade planeada
até ao dia 7 de Março de 2012, altura em que se
concretizou uma das atividades previstas.
Dada a pertinência do tema para os enfermeiros do
Hospital, que desejam “saber mais” na área da
supervisão cl nica de estudantes de enfermagem,
entendemos que o projeto ganhou agora um novo
ímpeto e estamos motivados para concretiz lo.
Apresentamos no quadro na p gina seguinte, os
objetivos e as atividades que planeamos, algumas já
concretizadas.

á-
á

AGIR NO PROBLEMA

CONCLUSÃO
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OBJECTIVO GERAL:
PROMOVER O FUNCIONAMENTO DAS PARCERIAS EM SUPERVISãO CLíNICA EM ENFERMAGEM

Objetivo específico: Refletir com os parceiros institucionais a organização e funcionamento dos ensinos clínicos.

Actividades

-Reunião com a
-

-Divulgação do

-

Enfermeira Di
retora.

Protocolo de
Parceria Esco
la/Hospital.

Metodologia

-

-

-

-

Apresentação dos resultados da análise das
sugestões formuladas pelos enfermeiros na
formação: “Supervisão Clinica em Enferma
gem abordagem na orientação de alunos”.
Autorização para a implementação de ativi
dades constantes no projeto.
Sugestão de reunião entre parceiros:
tal/Escola, análise das dificuldades sentidas
pelos enfermeiros cooperantes e medidas
corretivas.

Disponibilização do protocolo na Intranet do
Hospital.

-
:

-

Hospi-

Tempo

Março
2012

2013

Recursos

-

-

-

Resumo escrito da
tese das sugestões dos
Enfermeiros.

Tecnologias de Infor
mação do Hospital.
Grupo do Projeto.

sín-

-

Indicadores

-

-

-

Realização da reunião
na data agendada.
Deferimento da autori
zação para implementa
ção das atividades cons
tantes no Projeto.

% de visitantes do do
cumento na intranet.

-
-
-

-

Objetivo específico: Informar sobre a importância do processo supervisivo.

Recursos

-
-

-

-

Tecnologias de informação.
Grupo de elaboração do
Projeto.

Tecnologias de Informação
do Hospital.
Grupo como dinamizador
do debate.

- Fontes documentais,
putador e “HDSInForma”.

- Grupo de elaboração do
Projeto.

-

-

Sala polivalente, meios au-
diovisuais.
Enfermeiros do Hospital
com formação em Supervi-
Clínica em Enfermagem.

com-

Indicadores

-

-

-

-

% de confirmações
de receção do e-mail.

% adesão ao fórum.

Nº de participantes
superior a 10% do
total dosEnfermei
ros do Hospital.

Aceitação do artigo
para publicação pelo
Gabinete de Comu-
nicação e Imagem.

-

Tempo

Logo que
sejam
blicados.

2013

Março
2012

2013

pu-

Metodologia

-

-

-

Informar data da colocação na
net dos conteúdos em supervisão
apresentados na formação de dia 7
de março de 2012.

Incentivo à partilha de experiências e
conhecimentos em supervisão clínica.
Divulgação do fórum por e-mail
todos os Serviços.

Sessão p/ enfermeiros, aberta a
os interessados e divulgada em todos
os serviços, incluindo os
Definição de supervisão;
pervisor; Processo de
Modelos de supervisão;
supervisivas e avaliação.

Intra-

para

Integrar a temática na oferta forma-
tiva do DFAP do Hospital.

todos

conteúdos:
Papel do su-

supervisão;
Estratégias

Na elaboração do artigo considerar as
dificuldades e sugestões apresentadas
pelos enfermeiros cooperantes referi-
das no formulário e nas formações aos
Enfermeiros chefes e orientadores.

-

-

-

Actividades

-

-

Mensagem de correio
eletrónico para
meiros Chefes.

Criação de “fórum de
debate na intranet”,
sobre supervisão
nica.

Sess formativa su
bordinada ao tema:

Enfer-

clí-

ão -

Publicação de artigos
no “HDSInForma”, so-
bre temáticas na área
da supervisão Clínica
em Enfermagem.

-

-

“Supervisão clínica em
Enfermagem: abordagem
na orientação de alunos”.

O Hospital de Santarém e os enfermeiros desta
Instituição colaboram há muitos anos no processo de
ensino aprendizagem dos estudantes de enfermagem,
no âmbito da formação inicial e pós graduada.
Desempenhando o papel de orientadores dos ensinos
clínicos, comumente conhecido como . São
profissionais qualificados nos contextos onde
desempenham funções, a quem é reconhecida
competência técnica e relacional. A grande maioria
não possui qualquer formação específica na área da

cooperantes

supervisão, no entanto nos últimos anos tem sido
dada a possibilidade a alguns, ainda que em número
reduzido, de frequentarem Pós Graduações na área da
Supervisão Clínica em Enfermagem.
Neste artigo pretendemos disseminar conhecimentos
e experiências em Supervisão Clínica em Enfermagem,
de forma a criar oportunidades de desenvolvimento a
um número significativo de enfermeiros, dando
resposta a necessidades formativas identificadas
pelos enfermeiros do Hospital.
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