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INTRODUÇÃO- No Serviço de Neurocirurgia do HGO cuidamos frequentemente de pessoas com alterações severas do estado de consciência (Coma, Estado Vegetativo e Estado Mínimo de Consciência). Os mais
recentes estudos sobre neuroplasticidade comprovam que o SNC tem capacidade de regeneração, desde que haja um programa de Reabilitação Global e precoce dirigido á recuperação das funções perdidas. Uma
das chaves da evolução destas pessoas é a implementação de Programas de Estimulação Multissensorial, considerando os sentidos como uma open door para recuperar a consciência. Tendo em conta a
bibliografia e a nossa experiência, selecionamos os princípios orientadores a partir dos quais construímos um Programa de Estimulação Multissensorial (PEM), incluído no Projeto de Melhoria Continua da
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem “ Avaliação e Estimulação do Doente com Alterações do Estado de Consciência” (1º prémio da SRSOE, 2015).
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