
 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Praceta Prof. Mota Pinto, 3000 - 075 Coimbra, PORTUGAL 

 TEL + 351 239 400 400  –   EMAIL secetica@chuc.min-saude.pt   –   www.chuc.min-saude.pt 
 

Comissão de Ética para a Saúde 

1/1 

Constituição 
Prof. Doutor João Pedroso de Lima, Prof. Doutora Margarida Silvestre, Enfª Adélio Tinoco Mendes, Dra. Cláudia Santos,  

Dra. Isabel Ventura, Dra. Isabel Gomes, Rev. Pe. Doutor Nuno dos Santos, Dr. Pedro Lopes, Dra. Teresa Monteiro 

 
 
 

MENSAGEM DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CHUC  
 

PELA SUA SAÚDE E PELA SAÚDE DE TODOS NÓS 
 

POR FAVOR… COLABORE! 
 

• Neste momento, na Região Centro, grande parte das famílias tem um ou mais dos seus 
membros, um ou mais dos seus amigos, infetados com Sars-Cov-2 (Covid-19). 

• Neste momento, existe uma elevadíssima pressão sobre os nossos Hospitais, quer na sua 
logística de recursos materiais quer de recursos humanos, impossível de manter. 

• Neste momento, encontram-se internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) centenas de doentes infetados.  

• Neste momento, também centenas de profissionais de saúde do CHUC se esforçam por tratar 
e cuidar dos doentes a seu cargo (Covid e não-Covid) com a melhor qualidade assistencial 
possível, enquanto outras centenas dos seus colegas se encontram infetados ou em 
isolamento profilático. 

• Neste momento, é necessário que prevaleça, em cada um de nós, o espírito de união e 
colaboração, e, sobretudo, a preocupação ética e cívica da afirmação objetiva de 
solidariedade para com todos aqueles que, nos Hospitais, lutam diariamente neste combate. 

• Neste momento, a situação de saúde pública no nosso País é MUITO GRAVE e, por isso, é 
dramaticamente essencial que todos nós contribuamos para um esforço coletivo que, para 
ser eficaz, tem de ser alicerçado no esforço de cada um. 

• Neste momento, é URGENTE que cada um de nós se preocupe não só com o seu bem 
individual mas também com o bem social e coletivo. 

• Neste momento, mais do que nunca, é ESSENCIAL que cada um de nós colabore: 1) usando a 
máscara facial; 2) respeitando o distanciamento físico; 3) praticando a higienização das mãos. 

 
ESTE É UM MOMENTO EM QUE É IMPERIOSO TER A SUA COLABORAÇÃO  

 
PELA SUA SAÚDE …. E PELA SAÚDE DE TODOS NÓS  

 
 

POR FAVOR FIQUE EM CASA! 
                

 
 


