III Simpósio de
Enfermagem em
Neurologia,
organizado pelo
Hospital de Santa
Maria - Centro
Hospitalar Lisboa
Norte

Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas
gab.com@chln.min-saude.pt
Lisboa/CHLN 01-12-2014

O Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Neurologia decorreu entre os dias 12 e
15 de novembro, no Sana Lisboa Hotel, subordinado ao tema “Neurologia do futuro”.
Após o êxito do ano passado, coube novamente aos enfermeiros do Serviço de
Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria (CHLN-HSM) a
organização do III Simpósio de Enfermagem em Neurologia, durante todo o dia 12 de
novembro.
Na Comissão Organizadora estiveram as Enfermeiras Célia Rato e Adelaide Sousa, tendo
a Comissão Científica sido constituída pelas Enfermeiras Fernanda Realista, Elisabete
Chibante e Lourdes Ferreira, todas enfermeiras do Serviço de Neurologia do CHLN-HSM.
A sessão de abertura contou com a presença do Prof. Dr. Victor Oliveira, Presidente da
Sociedade Portuguesa de Neurologia, da Sra. Enf. Helena Pestana, representante do
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, da Sra. Enf. Diretora Catarina Batuca, do CHLN, e
Sra. Enf. Chefe Célia Rato, presidente do Simpósio.
Após a sessão de abertura, deu-se início à primeira mesa, moderada pela Sra. Enf. Isabel
Ribeiro, Enf. do Centro Hospitalar São João (CHSJ), intitulada “Neuro-Intervenção – Uma
realidade com impacto ao longo da vida”, onde foi discutida a intervenção do enfermeiro
em doentes submetidos a Tratamento Endovascular, e a perspetiva de enfermagem nas
abordagens cirúrgicas à pessoa com Doença de Parkinson e com Epilepsia. Esta mesa
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teve a intervenção de enfermeiros do Serviço de Imagiologia, Neurologia e Neurocirurgia
do CHLN e do CHSJ.
Para terminar a manhã, houve espaço para a apresentação e debate de Comunicações
Livres e Posters, moderado pela Sra. Enf. Patrícia Pontífice, Professora do Instituto de
Ciências da Saúde Universidade Católica Portuguesa. Nesta mesa foram apresentadas
cinco comunicações livres de diferentes hospitais, sendo a última comunicação
apresentada pela Enf. Ana Gonçalves, enfermeira do CHLN, que fez um relato emotivo na
primeira pessoa, de como é viver com Esclerose Múltipla, que sensibilizou toda a
assistência.
Paralelamente, decorreu no hall de entrada uma exposição de posters, realizados por
elementos de enfermagem dos diversos hospitais participantes.
A parte da tarde foi preenchida pela mesa “Desenvolver Estratégias no Cuidar”,
moderada pela Sra. Enf. Ana Paula Fernandes, Enfermeira Supervisora e Adjunta da
Enfermeira Directora do CHLN, onde foram abordadas as temáticas da comunicação com
a pessoa com patologia neurológica, a preparação do regresso a casa após o
internamento (do hospital ao ambiente familiar e à comunidade) e a intervenção de
enfermagem na adesão terapêutica da anticoagulação oral. Todos os palestrantes desta
mesa desempenham funções no Serviço de Neurologia do CHLN.
Antes do encerramento, decorreu a última mesa do dia dedicada à Neuro-reabilitação,
intitulada “Novos rumos em Neuro-avaliação e Neuro-reabilitação”, moderada pelo Sr.
Enf. Delfim Oliveira, Enf. Chefe do Serviço de Neurologia do CHSJ, onde foi apresentada
uma nova escala na avaliação de pessoas em coma (Four Score), um projecto-piloto na
Estimulação Cognitiva no Defeito Cognitivo Ligeiro (DCL), e abordada a neuro-avaliação
da pessoa em estado neurocrítico e a reabilitação neuro-cognitiva. Esta mesa teve como
intervenientes enfermeiros do CHLN, CHSJ (Porto) e do CHUC (Coimbra).
Na sessão de encerramento fez-se a entrega de prémios pela Comissão Científica deste
III Simpósio, que se revelou um sucesso, com um elevado número de inscrições,
surpreendendo pela forte participação de enfermeiros de todo o país, e pela qualidade
científica dos trabalhos apresentados. Segundo a presidente do Simpósio e o Presidente
da Sociedade Portuguesa de Neurologia, esta é uma experiência a repetir nos próximos
anos.
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