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Estimadas Enfermeiras e Estimados 
Enfermeiros

O Dia Internacional do Enfermeiro é 
celebrado mundialmente desde 1965. 
Porém, oficialmente, esta data só foi es-
tabelecida em 1974, a partir da decisão 
do Conselho Internacional de Enfermei-
ros, de homenagear Florence Nightin-
gale, nascida no dia 12 de maio de 1820 
e considerada a “mãe” da enfermagem 
moderna. A enfermeira Florence diferen-
ciou-se pela sua metodologia estruturada 
de trabalho com a integração dos dados 
resultantes da observação dos doentes, 
conducente à melhoria dos processos de 
atendimento. Esta celebração pretende 
assim alertar para uma nova visão do que 
é a Enfermagem.

No ano em que a Organização Mundial 
da Saúde designou o ano de 2020, como 
o Ano Internacional do Enfermeiro, visan-
do valorizar o papel dos enfermeiros na 
melhoria das condições de saúde das po-
pulações e destacar as condições desafia-
doras que estes enfermeiros enfrentam. 
Esta crise pandémica colocou a todos, in-
cluindo aos enfermeiros do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra (CHUC), 
um dos maiores desafios das suas vidas 
até ao momento. A resposta tem sido 
exemplar, a grande capacidade de prepa-
ração e organização para enfrentarem os 
mais variados cenários demonstrou, o va-
lor inquestionável do seu trabalho, e que 
a responsabilidade e a competência dos 
enfermeiros do CHUC assumem valores 
de uma grandeza incalculável.

Desde o início da pandemia, a opera-
cionalização do plano de contingência do 
CHUC COVID-19 foi naturalmente sofren-
do ajustes, em função da evolução, da 
situação pandémica e do conhecimento 
produzido, aos quais os enfermeiros têm 
vindo a responder com uma capacidade 
de entrega e sentido de missão para com 
o serviço público de forma exemplar.

Tenho consciência que esta missão está 
longe de terminar, mas a confiança depo-
sitada nos enfermeiros do CHUC é enor-
me, o que me deixa muito tranquila. Os 
cidadãos depositam, em vós, toda a espe-
rança e confiança, e são conhecedores da 
vossa dedicação, resiliência e capacida-
de de superação, para cuidarem da sua 
saúde. Sei que podem continuar a contar 
com o melhor de cada um de vós e que, 
juntos e unidos, iremos seguramente su-
perar este enorme desafio.

A gestão de um processo desta gran-
deza só foi exequível graças ao sentido 
de missão de todos os envolvidos, subli-
nhando-se a inexcedível disponibilidade, 
capacidade de adaptação de todos os en-
fermeiros e ao reconhecido empenho e 
dedicação dos enfermeiros gestores. Des-
taco ainda o apoio incondicional e perma-
nente do GCLPPCIRA, da Gestão do Risco 
e do Serviço de Saúde Ocupacional, trans-
versal a todos os serviços do CHUC.

Presto a minha homenagem a todos 
os enfermeiros, agradeço a cada um de 
vós o elevado sentido ético e de missão 
demonstrado até aqui e manifesto o meu 
enorme orgulho por ter a oportunidade 
de exercer o cargo de Enfermeira Direto-
ra do CHUC, num momento em que todos 
fomos colocados à prova e que simulta-
neamente se revelou também muito difí-
cil para a vida pessoal de cada um de nós. 
Este primeiro número do NEC – Notícias 
de Enfermagem do CHUC, é uma forma 
singela de comemorar um dia que repre-
senta os demais 364, para que não nos 
esqueçamos que Somos Enfermeiros. 

Termino deixando um apelo ao mais 
estrito respeito pelo cumprimento das 
normas de proteção individual, a bem da 
vossa saúde, das vossas famílias e de to-
dos os que cuidamos.

Com muita estima e consideração.

Envio-vos à distância um forte abraço 
fraterno e solidário

Áurea Andrade

EDITORIAL
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TESTEMUNHOS

Ao chegarmos ao dia 12 de Maio de 
2020, ergue-se a convicção de que Ser 
Enfermeiro é uma profissão realmente 
honrosa e de elevada grandeza, científica 
e humana. No decurso desta pandemia, 
a enfermagem portuguesa foi chamada 
a responder a um desafio dantesco e no 
CHUC são vários os testemunhos que po-
dem dar voz a Todos os Enfermeiros mo-
vidos nesta missão.

Em pleno Ano do Enfermeiro, a Direção 
de Enfermagem do CHUC já tinha planeado 

o surgimento de Notícias de Enfermagem 
do CHUC (NEC), só não tinha previsto que 
a sua Edição Especial acontecesse num 
contexto tão singular. 

Esta edição NEC é pelos e para Todos 
os Enfermeiros do CHUC, porque a histó-
ria de cada dia, de cada minuto de pande-
mia... é única, mas partilhada por Todos... 
que em determinado momento da sua 
vida escolheram a Enfermagem!   

A Equipa Editorial



As “situações limite”, com a pandemia que estamos a viver, são os 
momentos em que, cada um de nós é posto à prova.

Essas situações, são verdadeiros desafios à resiliência, solidariedade e 
coesão das comunidades.

Não há nada que se consiga esconder, tudo se torna escandalosamente 
transparente, emerge o melhor e o pior, que há em nós.

No caso português, parece existir um secreto traço social genético, uma 
incrível dose de adrenalina escondida, que nos torna incrivelmente 
solidários e detentores de uma força e de um sentido de entreajuda, 
que julgávamos inexistente.

Quase apetecia, se isso não fosse absurdo e absolutamente destituído 
de senso, prolongar as “situações limite” para sempre.

Há uma pergunta inquietante, que nos assalta sempre, no pós situação 
limite:

- Afinal, porque é que no final dessas situações limite, tudo volta 
àquela triste e degradante modorra do “salve-se quem puder”?!...
Claro que o que aqui se disse, genericamente, também se aplica às 
comunidades profissionais, como a Profissão de Enfermagem, por 
exemplo.

O que era bonito e absolutamente necessário e engrandecedor, era 
que no rescaldo desta pandemia, os Enfermeiros fossem capazes de 
reforçar a sua coesão, unindo-se em torno do que os torna maiores e 
imprescindíveis.

Unindo-se, indubitavelmente, em torno da Profissão que escolheram, 
constituindo-se como uma verdadeira Comunidade.

Estamos convictos, que se formos capazes de tal façanha, que só 
depende de nós, ainda vamos a tempo de fazer deste ano pandémico, 
um Ano Internacional do Enfermeiro, memorável!

Só depende de ti, só depende mim, só depende de nós!

GABINETE DE CRISE
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ENF os

EMÍLIA TORRES, 
JACINTO OLIVEIRA 
E JOÃO FILIPE



O desafio estava lançado… uma pandemia presente que obriga a 
reformular, rever e reinventar uma metodologia de trabalho, apostando 
na proximidade, no acompanhamento, no esforço e a um constante 
sentido de responsabilidade para recriar ambientes clínicos seguros, 
elencados ainda na incerteza do conhecimento… 

Fomos ao back office da linha da frente, sem aplausos nem ribalta, 
enquadrados no dever de operacionalizar e garantir o conceito de 
segurança dos cuidados de saúde, com impacto novo, na perceção de 
todos os atores, das equipas de saúde, que com suor e alguns sorrisos 
levamos sempre como alguém transporta uma bandeira.
O desafio COVID-19 foi uma oportunidade única de concretizar o 
verdadeiro valor do trabalho em equipa e provar que um espírito de 
união é capaz de alcançar os resultados mais incríveis…
“Nenhuma meta é impossível de atingir e em equipa é mais fácil de alcançar.”

ENFª
CELíNIA
ANTUNES
GCLPPCIRA
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A resposta à pandemia COVID-19 implicou a criação e ativação de 
um dispositivo organizado e estruturado de modo a assegurar uma 
resposta específica para esta patologia, capaz de simultaneamente 
responder a situações COVID com outras patologias associadas e 
mantendo o dispositivo de resposta a todas as outras situações de 
cuidados de saúde não COVID.

Esta reconfiguração envolveu uma alteração muito significativa da 
estrutura assistencial instalada. Foi necessário converter todos os 
serviços do Hospital Geral (HG) em unidades COVID, converter as 
Cirurgias B e D do polo HUC em unidades tampão, e ainda alterar a 
missão do Serviço de Infeciosas dedicando-o a doentes COVID.

Simultaneamente, foi necessário reinstalar a resposta clínica assegurada 
por estes serviços noutras instalações, na generalidade dos casos 
partilhadas com outras especialidades.

Entretanto ocorreram alguns surtos da doença com impacto nos 
profissionais que determinaram uma redução muito significativa do 
número de enfermeiros e assistentes operacionais disponíveis nessas 
equipas e que foi imperioso suprir.

Houve ainda necessidade de ampliar a capacidade de resposta de 
algumas especialidades para compensar a capacidade perdida no HG, 
com a instalação de novas unidades de internamento.

Este novo dispositivo envolveu uma significativa reconfiguração 
dos processos de trabalho e dos fluxos de doentes, com duplicação 
de circuitos para doentes COVID e não COVID, determinando um 
considerável aumento dos postos de trabalho e, consequentemente 
de recursos humanos.

Por outro lado, as licenças especiais decretadas no âmbito do plano 
de contingência, conjugadas com outras ausências, determinaram 
uma redução de mais de 600 enfermeiros e cerca de 400 assistentes 
operacionais.

Esta situação redundou num quadro de elevada complexidade para 
dotar os serviços com os recursos humanos adequados em número 
e competência. Numa primeira fase procedeu-se à identificação dos 
enfermeiros com competências em cuidados intensivos e hemodiálise 
para serem mobilizados à medida que fossem necessários. Mas o 
reforço das equipas das unidades COVID exigia a quase duplicação das 
dotações originais.

Apesar da autorização excecional para celebração de contratos de 4 
meses, não havia no mercado de trabalho profissionais disponíveis. A 
solução envolveu o encerramento temporário de 5 serviços e a redução 
de 20% das restantes equipas não COVID.

O balanço até ao momento resume-se na mobilização de 320 
enfermeiros e 216 assistentes operacionais, oriundos no conjunto de 
49 equipas diferentes. Foram contratados nesta fase 69 enfermeiros e 
52 assistentes operacionais.

A gestão, até ao momento, de um processo desta natureza e magnitude 
só foi exequível graças ao sentido de missão de todos os envolvidos, 
sublinhando-se a inexcedível disponibilidade dos enfermeiros e 
assistentes operacionais mobilizados, e ao reconhecido empenho dos 
enfermeiros gestores e outros responsáveis de equipas.

ENF os

MANUELA COIMBRA
E FILIPE MARCELINO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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Proteger os profissionais em contexto de pandemia

A pandemia de COVID-19 trouxe enormes desafios e angústias no que 
diz respeito à garantia de fornecimento de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e fardamento aos profissionais do CHUC, de forma 
a assegurar a imperativa segurança na prestação de cuidados aos 
doentes suspeitos e/ou com COVID-19.

O aumento das necessidades de EPI a nível mundial gerou falhas no 
seu fornecimento e incapacidade, por parte dos nossos fornecedores 
habituais, de suprir as nossas necessidades e de garantir uma data 
para retoma do normal fornecimento ao CHUC.

Perante esta situação, verificou-se a necessidade de recorrer a 
fornecedores desconhecidos e de outras áreas de atividade, com as 
incertezas quanto à qualidade do produto, dado que na grande maioria 
das situações a validação de EPI’s foi efetuada apenas com ficha técnica 
e sem amostras. Neste cenário de necessidades acrescidas de EPI’s 
e escassez no seu fornecimento, o serviço de Aprovisionamento – 
Logística e Rouparia, bem como os serviços utilizadores tiveram de se 
reorganizar, com a centralização dos EPI’s nos armazéns e alteração do 
fardamento em circulação e sua distribuição. Foram criados formulários 
online para requisição diária de EPI e fardamento para que os serviços 
utilizadores efetuassem os pedidos em função das reais necessidades.

O fornecimento e distribuição do EPI foi assumido pela Logística e 
Rouparia, com o objetivo de: 

• Assegurar maior controlo das existências dos EPI e fardas pela 
Logística e Rouparia;
• Diminuir a circulação e concentração de profissionais dos serviços 
da área assistencial e outros nos Armazéns e na Rouparia;
• Promover um fornecimento diário que evitasse stocks nos 
serviços, garantindo a satisfação dos pedidos efetuados por todos 
os serviços do CHUC.

Apenas as sinergias criadas pelo total envolvimento, responsabilidade e 
profissionalismo de todos os intervenientes no processo de aquisição, 
logística de material e fardamento e dos serviços utilizadores, num 
verdadeiro trabalho de equipa, permitiu garantir o fornecimento 
atempado e adequado ao contexto de pandemia que vivemos.

ENF as

ELISA HIPÓLITO
E ALICE PAIS 
GESTÃO DE MATERIAIS 
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O desempenho no CHUC requer um forte investimento na valorização 
do seu capital Humano, o bem mais precioso das organizações, de 
acordo com os mais elevados padrões de Humanização. Assim, e de 
acordo com este princípio, a Sr.ª Enfermeira Diretora Áurea Andrade, 
imbuída de uma grande preocupação com os enfermeiros e assistentes 
operacionais que estão na sua dependência hierárquica, concebeu 
um follow-up telefónico dirigido a todos estes, entretanto infetados. 
Os objetivos subjacentes às intervenções que realizamos prendem-se 
com intervir na vivência da situação de crise provocada pela pandemia 
COVID-19, proporcionar suporte emocional, aconselhamento e 
encaminhamento se necessário, e ainda, apoiar na resolução de 
problemas administrativos, decorrentes das suas ausências. Da análise 
dos dados, evidencia-se sobretudo o grande apreço pela preocupação 
e cuidado manifestado e o apoio especializado disponibilizado. 

Deixamos algumas frases, de entre as muitas connosco partilhadas, 
que revelam e evidenciam emoções, preocupações e agradecimento e 
que nos marcam pela carga emocional que transmitem:

- “Muito obrigada pelo apoio. Com o plano que estabelecemos estou a 
conseguir novamente ser eu…”

- “Não imagina o meu sofrimento por não conseguir abraçar e sentir o 
cheiro da minha bebé e de ouvir o choro do meu menino a chamar por 
mim e a pedir que saia do quarto...”

- “Não imagina como o seu acompanhamento é importante … quando 
puder, gostava de a conhecer e lhe agradecer pessoalmente, as suas 
palavras conseguem fortalecer-me ….”

- “É muito bom ouvir que alguém se preocupa connosco; transmita por 
favor à Senhora Enfª Diretora a minha gratidão”

ENF as

ELISABETE SANTOS
E GORETI ALMEIDA
APOIO AOS ENFERMEIROS INFETADOS 
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Ser parte integrante desta equipa, neste momento tão peculiar, é muito 
desafiante.

Tive sempre uma premissa diária durante estes dois meses, que foi 
manter a serenidade no meio da pandemia e ter sempre a segurança 
como primeira prioridade deste algoritmo chamado COVID-19.

Respeitar medos, gerir emoções, saber ouvir para saber coordenar foi 
a estratégia que adotei.

Hoje, afirmo com certeza que a equipa de enfermagem da urgência HG 
é uma EQUIPA que se empenha diariamente, que se dedica, que revela 
um enorme profissionalismo e ainda, como apelava diariamente, com 
grande “elasticidade” intelectual que permitiu mudar comportamentos. 

ENFª
ISABEL 
SANTOS
COORDENADORA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HG 



Gerir é um desafio que em tempo de pandemia se torna um exercício 
complexo.

O Serviço de Urgência adaptou-se em termos de estrutura física, 
obrigando à criação de área COVID dedicada com toda a restruturação 
subsequente.

Em simultâneo… gerir pessoas, emoções, medos, ansiedades…
Alterar escalas de trabalho diariamente pedindo mais horas de trabalho 
e adequando recursos…

Pedir e zelar por qualidade, responsabilidade e segurança para manter 
a resposta assistencial ao nível exigido. 

Enalteço Enfermeiros e Assistentes Operacionais pois nenhum de nós 
é tão bom quanto nós todos juntos.

“Liderança não é apenas conduzir pessoas, é criar caminhos para elas 
passarem em segurança”. (Rafael Zimichut)

ENFª
HELENA 
FERNANDES 
GESTORA DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HUC 
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Exercer funções na área COVID do Serviço de Urgência tornou-se o nosso 
desafio. É difícil, mas entregámo-nos a esta luta de forma exemplar, 
com muita esperança e diligência, fazendo a diferença.

“Carregamos” os equipamentos de proteção individual, aqueles que nos 
protegem do vírus, mas, infelizmente, servem igualmente como uma 
barreira entre nós profissionais e o doente. É essa a nossa preocupação 
diária.

Adotamos novas estratégias de comunicação, não deixamos de tocar, 
tentamos que sejamos percebidos por quem já tanta dificuldade tem 
em entender a informação. Aprendemos a sorrir com os olhos.

No meio desta pandemia, não nos esquecemos da empatia, esta 
grande “arma” que também nos ajuda a salvar vidas e igualmente não 
deveremos esquecer que “nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada 
coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes.” (Ricardo Reis)

ENFª
CLAÚDIA
CRUZ 
SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HUC 



O desafio lançado para transformar o Hospital Geral (HG) num centro 
exclusivo para tratamento de doentes portadores do vírus SARS-COV-2 
aparentou ser, inicialmente, uma decisão menos adequada, tendo 
em conta as condições hoteleiras e a estrutura física antiga. Contudo, 
perante possíveis adversidades, “não interessa o tamanho do desafio, mas 
a grandeza da união” e essa união, mais do que nunca, revelou-se entre 
todos os profissionais. Houve necessidade premente de reorganizar 
os serviços existentes, reduzindo a sua lotação de camas e reabrindo 
outros previamente encerrados, de forma a permitir a adequação à 
nova realidade, bem como a criação de circuitos específicos para as 
diferentes áreas de atuação.

Surgiram obstáculos como seria expectável numa situação 
completamente nova e desconhecida. No entanto, com o contributo 
de cada um per si e do somatório do empenho inexcedível de todos os 
profissionais, foram ultrapassados e o Hospital dos Covões assumiu 
esta “luta” contra um inimigo invisível. Mais do que nunca se verificou 
que é “nas adversidades que se vê a alma de uma equipa”. Realço que 
aqueles que foram apelidados de “heróis” são seres humanos, com 
direito a receios e ansiedades perante o desconhecido, como qualquer 
combatente na linha da frente. Os profissionais com o melhor espírito 
de equipa e entreajuda não foram diferentes. As incertezas foram 
tendo respostas, os circuitos e procedimentos foram sendo validados 
e desenrolaram-se treinos sucessivos. Com a admissão dos primeiros 
doentes em cada serviço, foram sendo sossegadas as angústias, 
partilhadas e resolvidas as dúvidas em cada passagem de turno, com 
especial relevância para os briefings ao fim de cada dia, que foram 
promotores do aprimoramento de condutas, motivando e enfatizando 
o trabalho desenvolvido, o qual nem todos têm conseguido tolerar. 

É de especial relevância referir que a qualidade dos cuidados foi sempre 
priorizada bem como a segurança dos doentes e dos profissionais. A 
baixa incidência de casos positivos nos profissionais do HG é o reflexo 
de que todas as medidas adotadas e executadas são eficazes.

ENFº
ANTÓNIO 
CARVALHO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS COVID DO HG
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Quando me disseram que teria de trabalhar num serviço COVID fiquei 
preocupada e assustada. Quando finalmente conheci o serviço de 
medicina F/COVID todos estes sentimentos desapareceram.
 
Encontrei um serviço bem organizado e com circuitos muito bem 
definidos. Uma equipa (médicos, enfermeiros e assistentes operacionais) 
excelente. O objetivo era comum. Cuidar dos doentes sem descuidar 
da equipa de profissionais. Uma equipa que me recebeu de braços 
abertos e que me ensinou muito. Os doentes estavam confinados 
às suas camas e as únicas visitas que tinham eram dos profissionais 
que entravam “mascarados” (como alguns doentes referiram) para os 
ajudar na luta que travavam.

Foram momentos difíceis quando me despedi dos meus filhos para os 
manter em segurança. Mas todas as experiências que vivi neste serviço, 
ajudaram-me a ultrapassar a dor da saudade e a lutar com a esperança 
que tudo terminasse rapidamente.

Nunca vou esquecer o brilho do olhar de um doente quando reconheceu 
o jovem enfermeiro, que cresceu e fez parte da infância dos seus filhos.

ENFª
MÓNICA
PIRES 
SERVIÇO MEDICINA F  
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Liderar uma equipa em contexto de pandemia é de certa forma guiar 
as pessoas para o incerto. O principal desafio é ajudar a enfrentar o 
desconhecido, empoderando-as nas suas competências e na sua perícia. 
Tem de assentar numa relação de confiança mútua, cuja finalidade será 
poder garantir aos doentes e seus familiares que, no que depender de 
nós, o seu futuro será de esperança.

O desafio tem sido enorme, maior ainda pela quase duplicação da 
equipa, com profissionais vindos de outros contextos de cuidados 
de saúde. Gerir e adequar a heterogeneidade de cada enfermeiro, 
nas variadas situações clínicas com que nos temos deparado tem-
se revelado um exercício muito complexo, mas com resultados 
extremamente gratificantes.  São evidentes as sinergias criadas na nova 
equipa que se ajustou às necessidades dos cuidados de enfermagem 
exigidos, prestando cuidados de excelência, com iniciativa, vontade de 
aprender, espírito de missão e disponibilidade total para as exigências 
que mudam a cada dia.

Como gestora de recursos humanos, tive como propósito fomentar a 
motivação, agregar competências, realçar o que há de perito em cada 
indivíduo, para poder exigir excelência e obter satisfação.

O resultado tem-se traduzido em desenvolvimento profissional, 
crescimento pessoal e um sentimento de reconhecimento por parte de 
todos os profissionais, assim como dos doentes que cuidamos e dos 
seus familiares.

ENFª
HELENA 
RODRIGUES   
GESTORA DO SMI DO HG 
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Nós, enfermeiros, assumimos a missão de exercer a profissão no 
respeito pela qualidade dos cuidados e serviços de enfermagem, 
alicerçada na defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e 
do enfermeiro.

Por isso, conscientemente enfrentamos ameaças biológicas, 
redimensionamos espaços físicos, ultrapassamos carências de recursos 
materiais, colmatamos a escassez de recursos humanos, cumprimos 
para além do horário de trabalho, quando a situação o exige.  Adiamos 
projetos pessoais, compromissos familiares, convívio com os amigos… 
sempre só mais esta vez. Oferecemos palavras de conforto, partilhamos 
sorrisos, abrimos o futuro.

O cenário em contexto de pandemia COVID-19 “simplesmente” veio 
alargar ao extremo, o retrato de uma classe profissional que honra o 
seu Código Deontológico e a Comunidade que serve.

Positivamente presente!

ENFª
CRISTINA
SIMÕES 
SMI HG 



Testemunhar as vivências das últimas semanas é um desafio inacabado, 
na certeza que existirá sempre algo que ficou por referir e, quiçá, o 
mais importante. A incerteza quanto ao presente e ao futuro, por 
ainda estarmos a viver a situação, impõe prudência nas palavras e nas 
emoções.

Os desafios a que nos sujeitou este nosso inimigo invisível trazem 
dentro de si uma imprevisibilidade que poderá facilmente ser traduzida 
por uma simples escala de likert, em que 0 não há risco e 10 risco muito 
elevado. Entre 1 e 9, tudo é possível e tem de ser ajustado à realidade 
onde nos encontramos, aos contextos, às normas e à sensibilidade de 
cada um.

É neste intervalo de incertezas que trabalhamos arduamente, sempre 
com a convicção de que o que fazemos em cada momento é o melhor 
para os profissionais e para os doentes, com a consciência de que antes 
de sermos profissionais ou doentes somos, na sua essência Pessoas.

A frugalidade que defendo como modelo de gestão obrigou-nos a 
desenvolver algumas estratégias que serviram de alicerce para o 
cenário que estamos a viver, a equipa está mais unida do que alguma 
vez esteve, a disponibilidade constante para os colegas e para o serviço 
marcam positivamente toda esta fase, não há ninguém cansado por 
fazer 12h dia após dia. Há sim uma causa a defender. Igualmente digno 
de realce o networking, ferramenta fundamental para promover a 
partilha, a motivação de grupo e obter feedback, que tão desenvolvida 
tem sido nesta fase.

Como este testemunho não ficaria completo sem ter a participação da 
equipa, deixo-vos com as palavras, que elegeram para caracterizar o 
nosso sentir… e que são o verdadeiro testemunho…

“Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros.” (Mahatma Gandhi)

ENFª
EULÁLIA 
RIBEIRO   
GESTORA DE SERVIÇO NÃO COVID - MEDICINA C 
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Em tempos de incerteza, envoltos de receio, de doença e morte, quem 
é que esteve sempre presente? Nós, os Enfermeiros! 

Nós que mesmo com medo, deixando aqueles que amamos para trás, 
mesmo que com dificuldades de recursos, com adaptações diárias a 
uma realidade desconhecida, continuámos todos os dias em prol dos 
mais vulneráveis, fazendo aquilo que melhor sabemos – cuidar com 
excelência!

A ansiedade e o medo que sentimos em relação ao futuro, ao nosso 
futuro, também nos preocupa, contudo, continuaremos a honrar a arte 
que melhor sabemos desempenhar, a arte e a Ciência da Enfermagem.

ENFª
CÁTIA
FERNANDES   
SERVIÇO NÃO COVID - MEDICINA C 



Quando surgiu a recente pandemia, foi deliberado que o até aí Bloco 
Operatório da Urgência, com duas suites operatórias, passasse a Bloco 
COVID no qual só iriam ser recebidos doentes infetados ou a aguardar 
teste.

Foi selecionada uma equipa fixa de 18 enfermeiros, em que todos 
foram de livre vontade. Em conjunto com um grupo de anestesistas 
começámos por delinear circuitos para salvaguardar as zonas limpas 
das zonas de maior contaminação. Faltavam ainda alguns requisitos, 
nomeadamente a colocação de pressão negativa, mas o hospital 
prontamente respondeu às nossas solicitações.

Nos primeiros dias treinámos muito, principalmente a forma correta de 
vestir e despir os equipamentos, pelo grande risco de contaminação.
Por fim começámos a receber os primeiros doentes. No início notava-
se algum nervosismo e inclusive alguns desmaios, após várias horas 
com o equipamento vestido.

Felizmente após sair o resultado dos testes, os primeiros eram 
negativos. Em tom de brincadeira dizíamos que foram simulacros para 
nos por à prova.

Quando recebemos o primeiro doente infetado vi as lágrimas nos 
olhos de alguns presentes, referiam que tinham medo de contaminar 
a família. Alguns mantêm um certo afastamento dos familiares mais 
próximos e isso tornou a equipa muito mais unida.

Nos períodos em que não temos doentes conversamos bastante, fomos 
limando as arestas e o medo desvaneceu-se. Sempre que recebemos 
um doente, temos o cuidado de no acolhimento conversar com ele, 
para diminuir a ansiedade que impera nestes momentos.

Hoje, após dois meses, com mais de quarenta doentes operados a 
equipa está muito mais confiante. Cada um sabe como agir na função 
que lhe foi atribuída.

Psicologicamente estamos bem! 
Foi um desafio Gratificante!

ENFª
CRISTINA 
GONÇALVES 
SERVIÇO BO URGÊNCIA 
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Como enfermeira gestora numa unidade de Obstetrícia – Puerpério, 
onde o quotidiano é vivido no apoio de experiências positivas de 
desenvolvimento junto dos casais e recém-nascidos, de repente vemos 
esta realidade transformada, um cenário onde temos de adotar medidas 
às quais não estamos habituados e que, de certa forma, desvirtuam 
tudo o que tínhamos como fundamental: a proximidade, o contato, o 
estar presente, o intervir em domínios da relação e da pessoa.

Realizar este twist com a equipa revelou-se um desafio. Não posso deixar 
de elogiar a capacidade, empenho e disponibilidade que todos tiveram 
em manter a missão e os valores do serviço num contexto de total 
adversidade. Souberam manter-se seguros, individual e coletivamente, 
merecem o meu maior respeito.

ENFª
EDUARDA 
COUTO  
GESTORA SERVIÇO OBSTETRÍCIA - PUERPÉRIO B - MBB 
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Medo é a palavra que melhor define o que senti quando a pandemia 
COVID-19 se tornou uma realidade entre nós. De repente tudo mudou! 
A vida como a conhecíamos até há um mês e meio atrás, deixou de 
ser segura. Esta nova realidade obrigou-me a gerir as minhas crenças, 
as minhas angústias e as minhas fragilidades. Desafio passou a ser 
a palavra de ordem, na tentativa de encontrar uma normalidade em 
novas rotinas, face às circunstâncias quotidianas que se impuseram. 

Na Maternidade Bissaya Barreto onde trabalho, senti o ruído forte do 
medo e da ansiedade… mas também assisti que, com o tempo, surgiu 
aceitação, fé e espírito de entrega e de missão a este momento, tal 
como ele se apresenta. No puerpério, onde diariamente o nosso foco 
é trabalhar a vinculação e as competências parentais, em que se exige 
o envolvimento, não apenas da mãe, mas também do pai e da família, 
para aquisição de competências no cuidar do recém-nascido, fomos 
obrigados a adotar medidas que distanciaram o pai do momento do 
nascimento do seu filho, e privámos as mães da sua presença, nesta 
fase tão crucial das suas vidas.

Dos momentos mais marcantes que tenho vivido, ressalto aqueles em 
que os pais veem pela primeira vez o rosto dos seus filhos, à porta 
da maternidade quando vão buscar a mãe e bebé após a alta clínica. 
Rostos marcados por um misto de emoções exteriorizadas em lágrimas 
e em desabafos, como o que ouvi de um pai, que se virou para mim e 
para a esposa e, olhando para o bebé, disse: “E agora! Eu não sei nada 
disto!”. 

É com orgulho que posso dizer que na minha equipa conseguimos 
serenar a ansiedade, calar o medo e tornarmo-nos resilientes e flexíveis, 
assumindo responsabilidade profissional, mantendo o foco no que 
ainda podemos fazer para melhorar a nossa resposta face às atuais 
contingências.

ENFª
ANDREA 
MENEZES
SERVIÇO OBSTETRÍCIA - PUERPÉRIO B - MBB



Enquanto Enf.º Gestor considero que a Filosofia dos Cuidados 
de Enfermagem, centrada na Pessoa e ancorada nos Padrões de 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, é fundamental para a criação 
de um clima e cultura organizacional que reforce o compromisso com 
o CHUC e, concomitantemente com a Direção de Enfermagem, no 
desenvolvimento pessoal e profissional, estruturada por princípios e 
valores da participação do trabalho em equipa, competência, qualidade, 
produtividade e melhoria contínua. Foi tendo presente o descrito 
anteriormente que nos envolvemos nos objetivos institucionais, 
subjacentes às intervenções que realizamos.

A situação de pandemia provocada pela COVID-19 mobilizou todos os 
nossos conhecimentos e competências, no sentido de proporcionar, na 
nossa prática assistencial, a melhor informação, o seu desenvolvimento e 
práticas de apoio emocional aos utentes e suas famílias. O envolvimento 
de todos irá potenciar, no ultrapassar desta crise, se tivermos presente 
os princípios éticos, deontológicos e humanistas que regem a profissão, 
tendo em conta a discriminação positiva e a inclusão social.

ENFº
JOAQUIM 
RODRIGUES  
GESTOR DA UCAERE. T DO HOSPITAL SOBRAL CID 
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O medo faz-se sentir, o medo de falhar, de contrair a doença, de a 
propagar aos colegas, utentes, ou ainda, à própria família, apesar de 
não trabalhar num serviço dedicado à COVID-19, a incerteza e receio 
de haver alguém positivo não identificado, é uma possibilidade.

Sendo da minha competência, a intervenção perante respostas humanas 
desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, tenho que 
contribuir para a adequação das mesmas e não só relacionadas com a 
doença mental.

Esta pandemia exige uma maior resiliência e aumenta a necessidade 
de gerir bem as emoções. Sem dúvida, contribui para mudar a minha 
forma de estar e maneira de ser enquanto mulher e enfermeira.

Atualmente e literalmente, é um dia de cada vez na expetativa do 
amanhã, é dar o exemplo de não sentir o desalento ou desânimo, 
demonstrar esperança e saber lidar com a adversidade.

ENFª
SÓNIA
LEAL
UNIDADE AGUDOS/DOENÇAS AFETIVAS DO HSC 



Primeiro uma busca incessante sobre os melhores circuitos numa 
estrutura que parece grande, possui amplos corredores e espaços 
vazios descobertos, mas cuja área útil de tratamento é diminuta e 
compartimentada. Gerir a multiplicidade de opiniões na definição 
desses circuitos, permitiu um equilíbrio dinâmico, exigindo das equipas 
muita flexibilidade e adaptação às constantes alterações efetuadas.

Depois, confiança e segurança são palavras-chave de todo o processo, 
onde se inclui a participação essencial dos peritos no controlo da 
infeção hospitalar e a gestão racional dos EPI’s.

Por último, os enfermeiros e assistentes operacionais, quando se 
apelou para a necessidade de alterar horários e métodos de trabalho, 
ninguém falhou, desde aqueles que se isolaram dos filhos e dos filhos 
que se afastaram dos pais… os sacrifícios pessoais têm sido enormes, 
mas todos se dispuseram a cumprir o seu papel. O conhecimento 
presente ajuda-nos a projetar o futuro.

Relativamente à estrutura física, esperamos que propostas que 
venham a ser efetuadas, sejam concretizadas e nos permitam estar 
melhor preparados nessa área. Não pretendo apontar positividade 
a uma pandemia que nos retirou vidas e tempo de família. Mas 
aprendemos com todas as crises? Claro que sim! Estamos, como 
equipas, seguramente mais preparados para o futuro.

ENFª
MARGARIDA 
PIMENTA
GESTORA SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HP
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Quando a pandemia invade a nossa casa, organizamos e reorganizamos 
estruturas, circuitos, informamo-nos acerca do invasor, formamo-nos 
sobre o mesmo. Não podemos fechar a porta, temos de proteger 
quem vamos cuidar e quem cuida. Somos uma família. Somos abraços 
que ficam por dar, as palavras que ficam por dizer, somos o amparo, o 
aconchego uns dos outros, ainda que figurativamente. Passamos a ser 
reconhecidos pela voz e pelo olhar, sem nunca descurar a nossa forma 
“pequena” de cuidar.

Obrigada casa, obrigada família!

ENFª
MAFALDA 
CARVALHO 
SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HP



Sem aviso, de forma silenciosa e para a qual contribuíram vários 
fatores, fomos confrontados, apanhados de surpresa e vítimas do surto 
COVID-19, que expôs e evidenciou as nossas fragilidades não científicas 
nem instrumentais, mas sim a nossa dimensão cultural: princípios e 
valores/relacionamento social/familiar.

Vivi de perto este momento angustiante, assustador e quase dramático 
pelo impacto e consequentes perdas temporárias que provocou na 
equipa de enfermagem e de assistentes operacionais e que levou ao 
encerramento do serviço.

De acordo com as orientações institucionais, avançámos com a 
reorganização interna do serviço, redefinindo áreas e circuitos que vão 
desde a deslocalização dos vestiários até ao circuito interno das pessoas 
e doentes e aos serviços de apoio (alimentação, rouparia, recolha de 
resíduos e roupa, consumo clínico e hoteleiro, farmácia), culminando 
na redução temporária da lotação do serviço.

Enquanto Enf.º Gestor, preocupam-me as pessoas e, assim, envolvi-me 
e liderei todos estes processos, mantendo as pessoas focadas e com-
prometidas nesta mudança que se pretendia também cultural – novos 
hábitos de vida.

Fui testemunha de manifestações genuínas/espontâneas de solidarie-
dade e compromisso dos que ficaram com a tarefa de reerguer/reorga-
nizar o serviço à altura dos novos desafios.

Hoje temos uma equipa mais robusta porque as pessoas estão mais 
capacitadas, conscientes e preparadas para cuidar com qualidade e 
segurança, fruto da incorporação de um conjunto de procedimentos/
orientações e da reinvenção de uma nova forma/postura perante as 
pessoas e doentes que permite antecipar/prevenir situações de risco.

ENFº
ABÍLIO 
SANTOS
GESTOR SERVIÇO ENCERRADO POR COVID - ORTO D 

25



26

Com uma doença desconhecida a pairar sobre o mundo, em que a única 
certeza é a sua capacidade de contágio e propagação, surge sempre 
dúvida e incerteza também nos profissionais de saúde. A partir do 
momento em que foram conhecidos os primeiros casos de COVID-19 em 
Portugal, em meados de Março, também no serviço de Ortopedia D se 
iniciaram medidas para fazer frente a essa pandemia, nomeadamente 
começou-se a estudar a eficácia da colocação de panos impregnados 
com desinfetante nos pontos nevrálgicos do serviço, turnos de 12h e o 
treino do protocolo e atuação em caso de ter um doente infetado no 
serviço. Infelizmente, fomos atingidos por uma cadeia de transmissão, 
de origem incerta, antes de termos iniciado essas medidas previstas, 
com a exceção dos turnos de 12h na equipa de enfermagem.

Após essa cadeia foram tomadas medidas mais agressivas, baseadas 
na evidência científica e no pensamento lógico.

A passagem de informação passou a ser efetuada com o número 
estritamente essencial dos enfermeiros responsáveis pelos doentes 
em questão dentro da sala, aguardando os restantes em espaço mais 
amplo e exterior à sala de enfermagem.

Desta forma, criaram-se mecanismos de proteção e diminuição do risco 
de contágio que, até à data, têm dado resultado. Mesmo tendo alguns 
doentes positivos, não houve contaminação cruzada.

ENFº
PEDRO 
PEREIRA 
SERVIÇO ENCERRADO POR COVID - ORTO D 
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Em tempo de pandemia fui mobilizado por duas vezes para Serviços 
COVID (Cirurgia B e Infeciologia). Pelo sentido de dever e ético, não 
podia dizer “Não”, neste momento tão complexo e difícil, pelo que 
encarei estas mudanças como um desafio.

A minha principal preocupação é cuidar com segurança, pelo que defini 
a minha estratégia: atualizar conhecimentos sobre a COVID-19, as PBCI e 
PBVT, a pessoa em situação crítica, etc., e contar com a disponibilização 
de EPI’s.

Nos serviços fui bem recebido e encontrei equipas multidisciplinares 
focadas, dedicadas, motivadas, disciplinadas, com trabalho já 
desenvolvido, quer na definição de circuitos quer no método de 
trabalho, abertas a novas sugestões de melhoria (diariamente surgiam 
orientações novas).

Nos cuidados não podem haver deslizes, distrações, pelo que todos 
nós confiamos e cuidamos uns dos outros. É um desafio diário, com a 
incerteza de um dia podermos estar do outro lado.

Em casa procurei também manter as minhas atividades de autocuidado 
(exercício físico, alimentação saudável, descanso, etc.).

Neste momento não se pode perder o foco, a cooperação e a lucidez. 
Estamos todos na linha da frente e acredito que vamos levar o “barco a 
bom porto”, com espírito positivo e todos JUNTOS!

ENFº
PEDRO 
GONÇALVES
MOBILIZADO PARA O SERVIÇO DE INFECCIOSAS



Nos primeiros dias de janeiro ouvi falar pela primeira vez do COVID-19. 
A minha primeira impressão e que fui transmitindo à minha família 
quando me questionavam, era que se tratava apenas de mais uma 
doença e que afetaria pessoas mais debilitadas.

Devido ao meu trabalho e ao receio de ficar infetado e, em consequência, 
de infectar a minha família e amigos, realizámos todos os procedimentos 
de forma responsável em casa.

Aproximadamente 3 a 4 dias depois de um turno comecei a sentir-me 
(sub-febril), com dores musculares e a sentir cansaço, passei quatro 
dias seguidos muito cansado, quase sempre a dormir, com episódios 
de febre quase ininterruptos e com dores musculares tão intensas que 
parecia “que me arrancavam os músculos com garras”. 

Fui fazer o teste e tal como suspeitava o diagnóstico veio positivo. 

Uma semana depois dos primeiros sintomas diminuiu novamente o 
espaçamento dos episódios de febre e o cansaço intensificou-se de tal 
forma que fiquei novamente de cama dois dias seguidos. Ao terceiro 
dia (dez dias depois do início dos sintomas) acordei com dispneia, as 
saturações baixaram e passei a tentar compensar com o aumento da 
frequência respiratória e do volume inspirado. Melhorava ligeiramente 
após a toma dos antipiréticos, mas passei essa noite quase em claro 
devido à insuficiência respiratória que sentia, ao receio de adormecer 
e de ficar inconsciente. Durante a manhã levantei-me e olhando-me 
ao espelho verifiquei que estava cianosado apesar da oximetria se 
manter nos 95%. Decidi ligar 112 identificando-me como enfermeiro e 
doente COVID-19 solicitando transporte para o hospital. Foi a primeira 
vez que fui transportado como doente numa ambulância, tendo sido 
encaminhado para o SU do HG-CHUC.

No Serviço de Urgência do HG todos já sabiam que eu iria dar entrada 
e com que quadro e daí para o internamento da medicina F.

Estive internado sete dias nesse serviço. Os cuidados e a atenção que 
me dedicaram foi inexcedível apesar de alguma inexperiência natural 
em lidar com doentes COVID-19. Todos tentaram dar o melhor de si 
(médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos) olhando-me de forma 
cuidadosa, atenciosa e preocupada atrás do EPI.

A partir do quinto dia de internamento a melhoria foi exponencial. A 
força de vontade que nunca me faltou permitiu-me conseguir levantar, 
voltar a tomar banho de chuveiro, alimentar-me e gradualmente 
diminuir o oxigénio até não necessitar mais dele - tive alta ao sétimo 
dia.

O regresso a casa onde, apesar de manter o isolamento, me ser 
permitido ver, estar e sentir perto de mim algumas das pessoas que mais 
amo, poder abrir a janela, ouvir os pássaros, sair do quarto, passear, 
cheirar o ar puro, visualizar o arvoredo e a paisagem foi maravilhoso e 
inolvidável. 

Hoje, um mês e meio desde o início dos sintomas, depois de duas 
zaragatoas negativas e apesar do cansaço que ainda mantenho (apesar 
de estar incomparavelmente melhor do que há um mês) relembro 
e partilho essas vivências agradecendo a todas as pessoas que me 
apoiaram de forma direta ou indireta e que se preocuparam com a 
minha evolução contribuindo para que eu desse a volta por cima desta 
fase mais difícil da minha vida!

ENFº
FREDERICO
SIMÕES 
ENFERMEIRO INTERNADO POR COVID
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Diz-se que a vida é feita de opções… perante esta realidade social e, 
principalmente familiar, a minha única opção foi ficar em casa com os 
meus filhos de 1 e 6 anos.

Sempre reconheci que só seria boa mãe se profissionalmente me 
sentisse realizada e, com todas as contingências que podem surgir 
das necessidades parentais de 2 crianças com a idade dos meus filhos, 
tentei nunca negligenciar a minha atividade profissional e investir no 
meu percurso profissional.

Nesta realidade, a impotência (para ajudar!), a incapacidade (de 
participar!), a incerteza (do regresso!) são alguns dos sentimentos que 
fazem parte do meu dia a dia.

Pausa do trabalho! Das outras rotinas, da correria, do dia a dia! Porque 
por mais que me queixe (por vezes) do trabalho, não há nada como 
regressar!

Pausa na vida! Além de tudo o que estou a perder (pessoal e 
profissionalmente!), será que sei mesmo o que também me está a ser 
dado? Sim, tento não pensar apenas no que me está a ser retirado, tento 
pensar e sentir, que pode haver uma nova realidade na adversidade… 
Pausa, mas pronta para recomeçar! Com muitas incertezas (do como e 
quando!), medos e receios…

Profissionalmente, espero regressar, com toda a capacidade, 
disponibilidade e profissionalismo…. Espero estar à altura dos desafios 
e novos desafios! Espero regressar com a motivação que me permita 
Cuidar das crianças e famílias com toda a dedicação e disponibilidade 
que sempre marcaram o meu percurso profissional… e ainda espero 
que me perdoem a incapacidade de estar presente (mesmo distante!).
Dizem que em tempos de isolamento social, temos de olhar para dentro 
e dar valor ao que realmente importa… que temos de nos reorganizar, 
criar novas rotinas, novos objetivos, que temos de nos saber recriar!
É fácil queixar-me (todos os dias!) do barulho, da desarrumação, da 
falta de paciência e até da falta de tempo (acreditem!), mas depois paro 
e penso… se não fossem estes dois seres (que, neste caos, precisam 
ainda mais de mim!), este isolamento seria muito mais consternador… 
afinal não há sorriso melhor para me tranquilizar as saudades (pessoais 
e profissionais!), dos que não posso sentir e abraçar!

ENFª
CRISTINA 
ALMEIDA 
EM CASA PARA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA
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Na qualidade de Profissional de Saúde e Mãe de um aluno do CBB, foi-
me feito o convite para participar na Campanha de Sensibilização que 
a instituição estava a realizar no âmbito da prevenção da infeção por 
SARS-COV-2.

Sem ter a certeza da resposta, lancei o desafio à equipa, por entender 
que o projeto era interessante e que realizado por um grupo de 
Profissionais, poderia vir a ter um impacto muito maior.

Assim, o que inicialmente era um convite pessoal rapidamente passou 
a ser um projeto de grupo elaborado em pouco mais de 48h.

Foi abraçado de forma espontânea, voluntária, participativa e com 
grande empenho, pelos que diretamente estiveram presentes na sua 
realização bem como por aqueles que não podendo estar presentes 
se envolveram na sua divulgação através das redes sociais, com um 
orgulho enorme de sermos todos da mesma equipa.

Foi uma lufada de ar fresco que veio descontrair, e ajudar emocional-
mente os Profissionais criando laços de união em tempos de tensão, 
medo e pensamentos sombrios quanto ao futuro incerto.

Foi um balão de oxigénio, que permitiu respirar fundo e seguir em 
frente com ânimo e esperança.

A certeza de que juntos conseguimos e tudo se torna menos difícil.

VER VíDEO

ENFª
PAULA
PIRES 
PROJETO EM VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Kd4Y7eU2xHQ&feature=youtu.be


FI
C

H
A 

TÉ
C

N
IC

ADIREÇÃO
Áurea Andrade

COMISSÃO EDITORIAL
Elisabete Santos
Filipe Marcelino

Manuela Coimbra

EQUIPA EDITORIAL
Paulo Simões (coordenação)

Goreti Almeida
João Fernandes

Liliana Ferraz
Marco Gonçalves

Mª Idalina Silva
Maria Loureiro

Natércia Sequeira

PROJETO GRÁFICO
E  DESIGN

Mª Idalina Silva

CONTACTO
nec@chuc.min-saude.pt


