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Este mês destacamos dois eventos que se vão realizar proximamente no âmbito das actividades científicas
desenvolvidas pela ESSV.
No dia 17 de Abril realizar-se-á, no auditório da ESSV, o 5º Seminário de Bioética subordinado ao tema “Prioridades
em Saúde”. Durante o seminário será lançado o livro “Manual de bioética para jovens”. Veja o programa, inscrevase e participe.
Programa:
http://www.essv.ipv.pt/images/pdf/conferencias/5_congresso_etica_5_2_2013.pdf
Inscreva-se em:
https://docs.google.com/forms/d/1fwMQnMeHf97ke1QahPMJI71fbVLuClXkrdtlgLCOpog/viewform?sid=66f50e6f30
25fe9b&token=6qFStDwBAAA.lZApMXj4RjgR_DwtDX5dig.U8OS0C9REEoXK3LP53zxaw&pli=1

Nos dias 23, 24 e 25 de Maio realizar-se-á, na aula magna do IPV, o I Congresso Mundial de Comportamentos de
Saúde Infanto-Juvenil e IV Congresso Nacional de Educação Para a Saúde. O congresso conta com a participação de
reconhecidos conferencistas internacionais, designadamente, representantes da Organização Mundial de Saúde, do
Instituto Nacional de Saúde Pública da Suécia, da Universidade de Salamanca, entre outros. A primeira conferência
plenária será da responsabilidade do Director Geral da Saúde, Dr. Francisco George. Visite a página oficial do
congresso em
http://www.congresso-misij.com/
Programa científico:
http://www.congresso-misij.com/?q=content/programa-cient%C3%ADfico
Inscreva-se em:
http://www.congresso-misij.com/?q=user/register

Newsletter

Página 2

Livros/Artigos online - os nossos destaques

Transitions theory
http://taskurun.files.wordpress.com/2011/10/transitions_theory__middle_range_and_
situation_specific_theories_in_nursing_research_and_practice.pdf
Meleis, A. I. (2010). Transitions theory : Middle-range and situation-specific theories in
nursing research and practice. New York: Springer Publishing Company.

Programa nacional de saúde infantil e juvenil
http://www.dgs.pt/?ci=759&ur=1&newsletter=352
Portugal, Ministério da Saúde, Direcção Geral da Saúde (2012). Saúde infantil e juvenil:
Programa nacional. Lisboa: DGS.

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis
and Septic Shock: 2012
http://www.semicyuc.org/sites/default/files/ssc-guidelines.pdf
Dellinger, R. P., Levy, M. M., Rhodes, A., Annane, D., Gerlach, H., Opal, S. M., …
Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup
(2013). Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of severe
sepsis and septic shock: 2012. Critical Care Medicine, 41(2), 580-637.
SIGN 93. Acute coronary syndromes: a national clinical guideline: update February
2013.
http://www.sign.ac.uk/pdf/sign93.pdf
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2013). Acute coronary syndromes: A
national clinical guideline. Edinburgh: SIGN.

Portuguese higher education: a view from the outside
http://crup.pt/images/CRUP_final.pdf
European University Association (2013). Portuguese higher education: A view from the
outside. Brussels: EUA.
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As nossas sugestões WWW:

ARQUIVO DA WEB PORTUGUESA
http://www.arquivo.pt/

Conheça o arquivo da web portuguesa. É um projecto da Fundação para a Computação Científica
Nacional, FCCN, que tem por objectivo preservar para acesso futuro toda a informação publicada
na web, de interesse para a comunidade portuguesa. Permite ver ou rever páginas web que já
desapareceram.

PLATAFORMA GULBENKIAN PARA UM SISTEMA DE SAÚDE SUSTENTÁVEL
http://www.gulbenkian.pt/index.php?article=4104&langId=1&format=402

Conheça a Plataforma Gulbenkian para o futuro da saúde em Portugal, lançada em 5 de
Fevereiro, com o objectivo de “repensar o sistema de saúde português estudando formas de
manter a equidade, a acessibilidade e a solidariedade social de um modo sustentável”.

Visite as páginas web de interesse sobre FERIDAS E TRATAMENTO DE FERIDAS que a seguir lhe
sugerimos:
GRUPO NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS
http://www.gneaupp.es/app/portada/
WOUND HEALING SOCIETY
http://www.woundheal.org/
WORLD UNION OF WOUND HEALING SOCIETIES
http://www.woundsinternational.com/associations/world-union-of-wound-healing-societies
EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL
http://www.epuap.org/
PERSE : PREVENTION EDUCATION RECHERCHE SOINS ESCARRES
http://www.escarre-perse.com/escarres/
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET FRANCOPHONE DES PLAIES ET CICATRISATIONS
http://www.sffpc.org/
ULCERE-DE-JAMBE.COM
http://www.ulcere-de-jambe.com/
ASSOCIATION LA MALADIE VEINEUSE
http://www.maladie-veineuse.org/
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Pela importância que assume a prevenção das úlceras de pressão, para os profissionais de saúde, em geral, e para
os profissionais de enfermagem, em particular, transcrevemos o texto de consagração da prevenção das úlceras por
pressão como um direito universal.

Declaração do Rio de Janeiro sobre a Prevenção das Úlceras por Pressão como Direito Universal
“Considerando que:
1. É da responsabilidade dos países garantir o direito à saúde e à vida das pessoas.
2. As úlceras de pressão são um grave problema de saúde pública que afecta a vida de milhões de pessoas no
mundo, deteriorando a sua saúde, qualidade de vida, e que pode conduzir a incapacidade e a morte.
3. As úlceras por pressão gerem custos elevados para os serviços de saúde dos países e severas implicações
éticas e legais para todos profissionais de saúde e organizações.
4. O actual conhecimento científico demonstrou que é possível evitar a quase totalidade destes processos
(pelo menos 95%).
5. Estas lesões são um evento adverso e pressupõe uma ameaça de elevada magnitude para a segurança do
doente, em todos os sistemas de saúde, sociais e da comunidade.
Para enfrentar este problema é necessário:
1. Estabelecer um compromisso com a definição e colocação em prática firmes e decididas políticas
orientadas para a prevenção deste importante problema de saúde pública.
2. Assegurar o acesso universal e equitativo de todas as pessoas a recursos materiais e humanos de
qualidade, necessários para a prevenção e tratamento destas lesões.
3. Garantir a aplicação de critérios de qualidade com evidências científicas e não apenas económicas, nos
procedimentos de selecção de materiais preventivos e de tratamento.
4. Melhorar a formação básica e pós-básica, com um enfoque integral e interdisciplinar, dos profissionais de
saúde acerca do cuidado das pessoas que sofrem ou estão em risco de padecer destas lesões.
5. Promover a investigação, o desenvolvimento e inovação para se avançar no conhecimento sobre os
cuidados.
6. Promover a criação de unidades especializadas para o atendimento das pessoas com feridas, com um
enfoque claramente interdisciplinar, e a existência de um profissional de referência em cada atendimento
de saúde e social.
7. Fortalecer a liderança em enfermagem no cuidado a estas pessoas, por ser o profissional que tem
formação mais idónea e um posicionamento nos serviços de saúde mais adequado.”
Fonte: http://silauhe.org/img/Declaracao%20do%20Rio%20-%20Portugues.pdf
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Resolução da Assembleia da República n.º 11/2013 de 13 de Fevereiro – Diário da
República. I Série, N.º 31, (Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2013), p. 786.
Recomenda ao Governo a inclusão da vacina adsorvida pneumocócica poliosídica
conjugada de 13 valências no Programa Nacional de Vacinação.
Resolução da Assembleia da República n.º 12/2013 de 13 de Fevereiro – Diário
da República. I Série, N.º 31, (Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2013), p. 786.
Recomenda ao Governo que estude a possibilidade da inclusão da vacina
pneumocócica no Plano Nacional de Vacinação.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/02/03100/0078600786.pdf
Resolução da Assembleia da República n.º 15/2013 de 26 de Fevereiro - Diário
da República. I Série, N.º 40, (Terça-feira, 26 de Fevereiro de 2013), p. 1133.
Recomenda ao Governo que, durante o ano de 2013, proceda à abertura das
unidades de cuidados continuados julgadas tecnicamente necessárias.
Resolução da Assembleia da República n.º 16/2013 de 26 de Fevereiro - Diário
da República. I Série, N.º 40, (Terça-feira, 26 de Fevereiro de 2013), p. 1133.
Recomenda ao Governo a abertura e o funcionamento das unidades de cuidados
continuados já concluídas ou em fase de conclusão, a partir do início de 2013.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/02/04000/0113301133.pdf
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21 de Fevereiro – Dia internacional da língua materna

22 de Fevereiro – Dia europeu da vítima de crime

