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MENSAGEM DA ENFERMEIRA DIRETORA
Estimadas Enfermeiras e Estimados Enfermeiros 

Esta edição do Noticias de Enfermagem do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra é pela segunda vez dedicada ao Dia 
Internacional do Enfermeiro e que ocorre ainda em atividade 
pandémica, provocada pelo SARS COV 2.
Comemora-se assim, no próximo dia 12 de maio, o Dia Inter-
nacional do Enfermeiro, criado pelo Conselho Internacional dos 
Enfermeiros. A data escolhida remete para o aniversário de 
Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem 
moderna, na medida em que passou a integrar dados resultan-
tes da observação das pessoas doentes, na melhoria dos pró-
prios processos de cuidados.
O dia Internacional do Enfermeiro, é celebrado em todo o mun-
do em homenagem e reconhecimento àquela que marcou, des-
de o Século XIX, o percurso de profissionalização que conduziu 
ao que hoje é a enfermagem como disciplina do conhecimento 
e profissão de saúde.
Florence Nightingale estudou e publicou estudos comparativos, 
tendo sido convidada para liderar as enfermeiras voluntárias 
na Guerra da Crimeia, em 1853. Nessa altura, as inovações que 
trouxe à enfermagem resultaram na diminuição de mortes de 
42,2% para 2,2%.
A Senhora da lâmpada, como passou a ser identificada, que vi-
sitava as enfermarias durante a noite, sempre munida de uma 
lamparina, a mulher inteligente e culta que dominava a epide-
miologia e a estatística e que com elas lançou as bases da ciên-
cia de enfermagem, é hoje considerada a mãe da enfermagem 
moderna. A sua dedicação rendeu-lhe a condecoração da Cruz 
Vermelha Real em 1883.
Este ano, O Conselho Internacional de Enfermeiros, escolheu 
como tema para o Dia Internacional do Enfermeiro: Uma Voz 
para Liderar - com o subtema “Uma Visão para o Futuro dos 
Cuidados de Saúde”.
O tema escolhido evidencia que a pandemia COVID-19 mostrou 
ao mundo o imprescindível papel que as Enfermeiras e os Enfer-
meiros desempenham para manter as pessoas saudáveis.
Se o ano de 2020 foi particularmente exigente para todos os 
profissionais de saúde, o ano de 2021 tem superado todas as 
expectativas a este nível, para com todas as enfermeiras e todos 
enfermeiros que integram o nosso sistema de saúde, cuja evi-
dência, nos permite afirmar que são a melhor garantia da con-
tinuidade dos cuidados de saúde ao longo de todo o ciclo vital, 
das pessoas saudáveis e doentes, desde a prematuridade ao fim 
de vida e em todos os contextos clínicos. Seja nos cuidados de 
saúde primários, cuidados hospitalares, nos domicílios das pes-
soas doentes, nos cuidados continuados integrados, nas linhas 
de saúde SNS 24, nos lares e instituições de solidariedade social.

A pandemia COVID 19 veio colocar à prova o Serviço Nacional 
de Saúde, obrigando as instituições de saúde, em particular os 
hospitais, a implementar transformações radicais na sua orga-
nização e funcionamento, sujeitando as enfermeiras e os enfer-
meiros à maior pressão da sua história de vida profissional, sem 
nunca deixar de responder com enorme competência, empe-
nho e coragem às necessidades das pessoas doentes.
Por outro lado, a pandemia trouxe a oportunidade de explorar 
novos modelos de cuidados com a colocação dos enfermeiros 
no centro da gestão dos processos de cuidados, a centralida-
de nas pessoas doentes e a necessidade de criar políticas que 
abram caminho para esta mudança.
A evidência, permite-nos afirmar que os enfermeiros e as en-
fermeiras são a pedra basilar da “defesa” da saúde de todos os 
cidadãos, focados essencialmente no seu sentido de missão - o 
dever de operacionalizar e garantir a resposta de cuidados se-
guros, com forte impacto na perceção de todos os atores que 
integram as equipas de saúde.
Mas, é o verdadeiro trabalho de equipa multiprofissional e in-
terdisciplinar que consubstancia o sucesso do processo de cui-
dados de saúde, onde os cuidados de enfermagem têm uma 
grande preponderância, tanto na resposta autónoma como in-
terdependente, mobilizando com o máximo empenho e segu-
rança o seu acervo de competências.
Tendo consciência de que este legado está longe de terminar, 
a confiança depositada no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC) e nas suas enfermeiras e enfermeiros sai refor-
çada pela resposta que este centro hospitalar tem sido capaz 
de operacionalizar no combate à pandemia COVID-19, e a todas 
as pessoas com necessidades de cuidados de saúde que aqui 
acorrem.
Em meu nome pessoal e em nome do Conselho de Administra-
ção, manifesto a todas as enfermeiras e todos os enfermeiros, 
especialmente aos do CHUC, o meu apreço e enorme gratidão, 
pelo elevado sentido ético e de missão, pela forma abnegada 
e responsável como encararam este desafio, pela constante 
disponibilidade com que responderam a todas as solicitações e 
pela forte vinculação à profissão e ao CHUC.
Por isso, apesar da comunidade hospitalar do CHUC se encon-
trar praticamente toda vacinada, deixo o apelo para a manuten-
ção do mais estrito respeito pelo cumprimento das regras de 
proteção individual, a bem da vossa saúde, das vossas famílias 
de todos os que cuidamos e da saúde coletiva.
Com muita estima e consideração.
Envio-vos à distância um forte abraço fraterno e solidário

Áurea Andrade
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A pandemia COVID19 veio colocar à prova os sistemas de saúde, implicando trans-
formações radicais na organização dos serviços, fazendo emergir nos enfermeiros 
a sua capacidade de adaptação e reinvenção dos seus cuidados. Nesta perspetiva, o 
Dia Internacional do Enfermeiro de 2021 lança-nos o desafio de sermos uma  “Uma 
Voz para Liderar”, investindo numa “Visão para o Futuro dos Cuidados de Saúde”.

Nesta edição, o Notícias de Enfermagem do CHUC (NEC) tenta aliar a visão da li-
derança transformacional com o olhar pessoal partilhado. A imagem associada ao 
discurso procura levar-nos numa viagem retrospetiva que nos fará refletir sobre o 
caminho a percorrer. 

O grupo NEC agradece o envolvimento de todos num trabalho cuja soma das partes 
faz perceber o sucesso do Todo.

Contamos num futuro próximo divulgar mais do que de melhor a Enfermagem 
CHUC faz, fomentando uma cultura de colaborativismo e valorização profissional.
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O GABINETE DE 
CRISE E A PANDEMIA 
COVID 19

A pandemia Covid-19 trouxe consigo a ne-
cessidade de pensar, idealizar, planear, e 
organizar respostas muito rápidas, fortes e 
seguras para um cenário de imprevisibilida-
de, que se repercutiu numa procura súbita e 
emergente dos cuidados de saúde de urgên-
cia e emergência, de cuidados intensivos e 
de internamento.

Este contexto de catástrofe exigiu dos pro-
fissionais de saúde e, de uma forma muito 
particular, dos enfermeiros uma intervenção 
célere, eficaz, eficiente e efetiva.

A capacidade de resposta das instituições de 
saúde e dos seus profissionais, só por si, não 
foram suficientes para uma resposta ade-
quada face à exigência eminente, com uma 
doença altamente contagiosa e, deste modo, 
foi necessário e preponderante o recurso, de 
forma ágil e em tempo útil, ao planeamen-
to e organização da capacidade de resposta 
dos profissionais e do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, na exigência trazi-
da por esta pandemia.

Assim, emergiu a necessidade de responder 
de uma forma sustentada, centrada, ade-
quada e oportuna às exigências e, por esse 
facto, foi constituído o Grupo Coordenador 
do Gabinete de Crise para ajudar a planear, 
coordenar e orientar as respostas face a 
este acontecimento inusitado, suscetível de 
atingir um número elevado de pessoas, do 

ambiente e da organização hospitalar e, que 
soubesse de uma forma serena e efetiva, 
atuar na adversidade, antecipar cenários, 
prever, organizar, reformular e redimensio-
nar as respostas em cuidados de saúde, ma-
ximizando os recursos existentes e minimi-
zando os danos latentes.

Foi imperioso atuar rapidamente e de forma 
segura e, neste ensejo, desenvolveu-se um 
Plano de Contingência robusto que, fosse si-
multaneamente flexível e adequado, poten-
ciando a capacidade de resposta, antecipada 
e articulada, entre todos os atores interve-
nientes na luta desta doença originada pelo 
SARS CoV-2 e a acessibilidade a cuidados de 
saúde, de forma ajustada às necessidades 
que se apresentavam, quer em número de 
casos quer em exigência de cuidados.

A angústia vivida, com o necessário equilí-
brio entre a procura e a oferta de cuidados, 
foi frequentemente sentida em virtude de 
diversos fatores nomeadamente, pela difi-
culdade de drenagem de doentes com alta, 
pelo internamento de doentes de baixa com-
plexidade ou internados porque os seus do-
micílios não permitiam acautelar o imperio-
so isolamento, entre outros, obrigando-nos 
a pensar em Unidades de Apoio de Reta-
guarda, quer para doentes com critérios de 
cura, quer para doentes positivos Covid-19 
e que já não necessitavam de internamento 
hospitalar diferenciado.

GABINETE DE CRISE E A PANDEMIA COVID-19

6

A realidade com que se foi deparando o gabi-
nete de crise, ao longo das diferentes vagas da 
Pandemia Covid-19, exigiram sempre dos seus 
interlocutores muito poder de articular e orga-
nizar respostas e a mobilização de capacidades 
de reinventar e reorganizar espaços e metodo-
logias conducentes à evolução da pandemia.

Não obstante as dificuldades e adversidades, 
a certeza de que as equipas aceitavam com 
enorme sentido de missão os reptos que lhes 
eram colocados e, mais do que isso, faziam-no 
com agrado e rapidez, incentivavam-nos a não 
baixar a guarda e a querer que cada dia fosse 
melhor que o anterior, vencendo medos e an-
gústias, fazendo-nos acreditar e nunca desistir.

O êxito desta exigente jornada tem um enorme 
contributo dos líderes dos serviços/unidades, 
do quererem vincular-se a ultrapassar dificul-
dades, do empenho e envolvimento de cada 
profissional e, particularmente dos enfermei-
ros, que souberam vencer receios, superar-se e 
dizer sim às exigências.

Assim, na celebração do Dia Internacional do 
Enfermeiro, momento de reflexão e regozijo, 
quero expressar a todos os enfermeiros e a 
cada um em particular, e agora especialmen-
te aos do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, o meu apreço e gratidão sem fim, 
pela forma como souberam unir-se e trabalhar 
em equipa, pelo ajuste do ritmo em função da 

exigência, pelo sentido de missão, pela forma 
abnegada como encararam este desafio per-
manente e constante e pela forma, calorosa e 
responsável, como responderam a cada solici-
tação do gabinete de crise.

Este é um dia de comemoração para todos os 
Enfermeiros, os que estiveram em serviços Co-
vid-19 e não Covid-19 pois, todos souberam 
congregar esforços para a busca incessante 
das melhores e mais adequadas respostas às 
necessidades em cuidados de enfermagem, 
enfrentando dificuldades e constrangimen-
tos, conseguindo a perseverança, persistência, 
competência e determinação imperiosas para o 
sucesso deste trajeto.

Parabéns e Bem hajam por tudo e por tanto!

TEXTO: Emilía TOrrES

FOTO: NEC
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UPCIRA

Hoje, quando olhamos com distanciamento 
o caminho percorrido, identificamos etapas 
que foram estruturantes para a criação de 
uma nova visão e modelo de organização do 
Grupo de Coordenação Local do Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeções e de 
Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCI-
RA). 

Quando o desafio de integrar o GCL-PPCIRA 
foi lançado, construímos uma ideia do mo-
delo que gostaríamos de operacionalizar, 
um modelo transformador de “assessoria 
técnica” de proximidade, de modo a favore-
cer a implementação de práticas de controlo 
de infeção sustentadas no “gold-standard”, 
ou seja um modelo de Unidade Operacional-
-UPCIRA.

No entanto, a mudança organizacional não 

aconteceu instantaneamente porque hou-
ve um anúncio, uma reunião ou até mesmo 
uma data inicial. 

E de repente, o desafio estava lançado…uma 
pandemia presente que obriga a reformular, 
rever e reinventar uma metodologia de tra-
balho, apostando na proximidade, no acom-
panhamento, no esforço e a um constante 
sentido de responsabilidade para recriar 
ambientes clínicos, elencados ainda na in-
certeza do conhecimento.

Neste contexto, foi possível promover uma 
reorganização interna e externa que possi-
bilitasse o trabalho de reformulação dos ser-
viços, acompanhamento sistemático presen-
cial, construindo ambientes clínicos seguros, 
para doentes e profissionais.

UPCIRA
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Percorremos etapas como:

1 - Reorganização da equipa de enfermagem 
da UPCIRA;

2 - Criação da figura de enfermeiro de presen-
ça física da UPCIRA, e disponibilização de con-
tacto telefónico especifico, constituindo apoio 
permanente aos serviços do CHUC; 

3 - Redesenho dos serviços e criação de circui-
tos seguros;

4 - Intervenção na requalificação dos serviços, 
nos processos de aquisição e na definição de 
características técnicas de materiais e equipa-
mentos; 

5 - Implementação de nova metodologia de hi-
gienização e promoção de práticas seguras de 
controlo ambiental;

6 - Realização da formação intensiva das equi-
pas que integraram as áreas COVID-19 e acom-
panhamento e formação em contexto de tra-
balho; 

7 - Implementação de um novo modelo de or-
ganização do trabalho ao nível das equipas das 
áreas COVID-19;

8 - Intervenção e acompanhamento perma-
nente em surtos, de modo a garantir a coloca-
ção dos doentes, atempada e adequada e con-
trolar as cadeias de transmissão;  

9 - Elaboração de normativos orientadores de 
boa prática no que concerne ao controlo de in-
feção, com base na atualização constante das 
normas da DGS e conhecimento produzido pe-
los organismos competentes.

Fomos “back office”, enquadrados no dever de 
operacionalizar e garantir o conceito de segu-
rança dos cuidados de saúde, com um impacto 
novo, na perceção de todos os atores. Estive-
mos presentes nos momentos mais difíceis 
dos serviços, com conhecimento sustentado 
em evidência científica, solidariedade e sentido 
de compromisso com as equipas do CHUC.

O desafio COVID-19 foi uma oportunidade 
única de concretizar o verdadeiro valor do tra-
balho em equipa e provar que um espírito de 
união é capaz de alcançar os resultados mais 
incríveis.

TEXTO: CEliNia aNTuNES

FOTOS: upCira



APOIO TELEFÓNICO AOS PROFISSIONAIS
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APOIO TELEFÓNICO AOS PROFISSIONAIS

A atual pandemia de Covid-19 não tem precedentes e é a maior emergência de saúde públi-
ca enfrentada pela comunidade internacional nas últimas décadas. Além das preocupações 
relacionadas com a saúde física, também acarreta inúmeras preocupações com a saúde 
mental da população em geral, e em particular com a dos profissionais de saúde, por tudo o 
que estão a vivenciar incluindo os riscos associados.
Neste contexto, surgiu uma enorme preocupação da Sra. Enfermeira Diretora do CHUC, no 
sentido de conhecer como os profissionais, Enfermeiros e Assistentes Operacionais deste 
Centro Hospitalar, estavam a vivenciar e a experienciar, no momento de crise, o seu proces-
so de doença.
Assim, surgiu este projeto de follow-up telefónico, que foi concebido para identificar os con-
textos e necessidades dos profissionais infetados por SARS-CoV-2; intervir na vivência da 
situação de crise provocada pela pandemia Covid-19; promover a saúde mental e prevenir 
a doença; proporcionar suporte emocional, aconselhamento e encaminhamento, se neces-
sário, para outros profissionais e melhorar o conhecimento sobre o papel do isolamento na 
fragilidade emocional e psicológica.
Para uniformização e orientação desta intervenção foi operacionalizado um guião, recorren-
do sobretudo aos princípios da Primeira Ajuda em Saúde Mental (Loureiro, 2014; Sequeira, 
2016), da Intervenção em Crise (Chalifour, 2007; Sequeira, 2016) e da Terapia de Suporte 
(Chalifour, 2007), onde todos os participantes deram consentimento no início da realização 
do telefonema.
Os contactos foram efetuados de 9 de abril de 2020 a 3 de março de 2021, tendo sido rea-
lizadas 2046 chamadas telefónicas a 682 profissionais, com intervenção especializada em 
enfermagem de saúde mental. 
O gráfico que se segue mostra a evolução do número de infeções em enfermeiros e assis-
tentes operacionais por SARS-CoV-2 no período de março de 2020 a março de 2021, onde se 
evidencia o aumento exponencial em dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

APOIO TELEFÓNICO 
AOS PROFISSIONAIS

Durante o apoio realizado destacaram-se as seguintes vivências:

• Pessoais
Medo de sequelas da doença, da própria morte, do desconhecido relativo à evolução do vírus;
Cansaço devido à sobrecarga física e psicológica, menor tolerância, aumento do stress e da ansie-
dade;
Tristeza, solidão e saudade devido à ausência de afetos das pessoas significativas;
Raiva, frustração ou irritabilidade pela perda de autonomia e liberdade pessoal;
Revolta, tédio, solidão, frustração e desmotivação devido à fragilidade física e psicológica;
Processos de luto mais penosos por confronto com a morte mais frequentemente nas unidades 
de internamento Covid; 
Confronto com a morte de familiares e dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultan-
do a experiência de luto e impedindo a adequada resignação das perdas;
Revolta pela impossibilidade de acompanhar fisicamente os internamentos de familiares, por ve-
zes em fase terminal;
Preocupação com a obtenção de alimentos, medicamentos ou outros bens essenciais durante o 
período de isolamento.

• Familiares
Preocupação e medo com a possibilidade de transmitir a Covid-19 a outros membros da sua fa-
mília;
Sentimento de impotência relativamente à proteção das pessoas próximas, ou medo de ser sepa-
rado de familiares por motivo de quarentena/isolamento;
Ausência e desajustes nas dinâmicas familiares;
Agressividade no seio familiar.

• Profissionais
Confronto frequente com a morte durante o período de trabalho;
Revolta e frustração relacionada com aumento de infeções entre profissionais;
Sentimento de apoio insuficiente quando infetados por SARS-CoV-2;
Dificuldade em acolher e integrar novos profissionais nos serviços;
Diferença de comportamentos vivenciados nas equipas: união com partilha de emoções, ou afas-
tamento com verbalização de sentimentos negativos;
Medo e cansaço relacionados com uso de equipamentos de proteção individual;
Sentimento de menor proteção física em unidades de internamento não Covid.

• Sociais
Medo, vergonha e tristeza de ser socialmente excluído ou estigmatizado por ter ficado doente;
Revolta e frustração pela situação socioeconómica gerada pela pandemia, nomeadamente com o 
desemprego do cônjuge;
Medo de perda de vencimento durante o período de doença.

• Sentimentos e emoções positivas mais partilhadas
Reconhecimento e gratidão pelo acompanhamento e monitorização através de intervenções de 
enfermagem realizadas na área da saúde mental; 
Agradecimento generalizado com a preocupação manifestada pela Sra. Enf.ª Diretora; 
Reconhecimento do sentimento de pertença à instituição CHUC;   
Reconhecimento pela ajuda e envolvimento na indicação para apoio social;  
Reconhecimento da mais-valia do encaminhamento célere para a consulta de especialidade;  
Reconhecimento da ajuda para a resolução de diversos problemas.
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O gráfico seguinte apresenta as intervenções especializadas em enfermagem de saúde 
mental realizadas, durante o processo de acompanhamento e monitorização.

15

Pretendeu-se com esta intervenção espelhar a necessidade de agir rapidamente no cuidado 
aos nossos profissionais, Enfermeiros e Assistentes Operacionais, já que também eles se 
tornaram vítimas desta pandemia.
Apesar de terem existido limitações no apoio, devido ao número elevado de profissionais 
infetados em determinados meses, os dados revelam um impacto positivo da intervenção 
na saúde dos profissionais do CHUC (enfermeiros e assistentes operacionais) durante o sur-
to de Covid-19.
O desafio foi enorme, “talvez o maior do século”, e as adaptações surgiram a um ritmo avas-
salador. Os processos adaptativos foram eles também rápidos e intensos, sem tempo para 
haver acomodação e consistência com consequente risco para a Saúde Mental.
Espera-se que estes dados possam promover uma mudança nos comportamentos e alertar 
para uma preocupação maior com a Saúde Mental no futuro. 
Persistem muitas dúvidas, e irá certamente demorar algum tempo até compreendermos o 
verdadeiro impacto desta pandemia na Saúde Mental dos profissionais do CHUC.

TEXTO:  ÁurEa aNdradE, EliSabETE SaNTOS,

JOãO FErNaNdES E GOrETi almEida

APOIO TELEFÓNICO AOS PROFISSIONAIS
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O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS EM CONTEXTO DE PANDEMIA

O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO 
DE NOVOS ELEMENTOS EM 
CONTEXTO DE PANDEMIA

A integração de novos elementos em condi-
ções normais é sempre desafiante, por sig-
nificar uma adaptação a uma nova realidade 
profissional. Mas, em tempos de pandemia 
com recursos humanos escassos, o proces-
so de integração trouxe desafios acrescidos, 
pois o que normalmente considerávamos 
imprescindível no Serviço de Medicina Inten-
siva (SMI) tornou-se uma miragem.

Foi realizado o acolhimento a todos os que 
vieram integrar a Equipa do SMI e efetuada 
uma breve entrevista individual para perce-
ber anseios, expetativas e necessidades pre-
mentes. Pensamos que demos uma resposta 
efetiva e satisfatória a cada um deles. Cada 
um foi integrado num grupo que acompa-
nhou o seu desenvolvimento. A Equipa base 
foi dividida pelas três unidades de cuidados 
intensivos, que por sua vez foram divididas 
por vários grupos para haver sempre profis-
sionais com competências específicas, por 
forma a dar resposta a situações complexas 
e diferenciadas que surgissem.

A integração com formação inicial, primeiro 
foi um período de tempo muito curto, depois 
foi-se prolongando de acordo com a involu-
ção da pandemia. Foi fundamental mante-
rem uma atitude positiva, aberta e curiosa à 
aprendizagem, pois era exigido que rapida-
mente possuíssem os conhecimentos técni-
cos específicos básicos para os seus novos 
postos de trabalho, que compreendessem o 
que era essencial ao adequado desempenho 
das suas funções e que se apropriassem das 
normas/procedimentos/protocolos especí-
ficos. Guiámos a aprendizagem disponibili-
zando documentação numa pasta partilha-
da. A disponibilização de ferramentas online 
(construídas e implementadas por um En-
fermeiro que veio colaborar com o Serviço) 
ajudou na organização e planeamento dos 

cuidados, assim como foram instrumentais 
para o processo de adaptação dos novos ele-
mentos.

Os canais de comunicação estabelecidos 
através das aplicações online, o email para 
manifestarem necessidades e partilharem 
dificuldades, assim como a disponibilidade 
total para nos contactarem foram algumas 
das estratégias para manter e agilizar os flu-
xos de informação e de proximidade.

O reconhecimento pelo trabalho desenvolvi-
do e a disponibilidade foram uma constante.

A cooperação e as relações profissionais es-
tabelecidas permitiram que no final estives-
sem alinhados e assimilado a cultura do SMI.

O que à chegada parecia ser quase impen-
sável gerando angústia e ansiedade, passa-
do algum tempo tudo se ia encaminhando 
e suavizando. Superaram brilhantemente to-
das as expetativas ao se adaptarem tão bem 
ao SMI. Mas, não estiveram sozinhos. Tive-
ram ao seu lado a Equipa base inexcedível e 
resiliente que soube receber, apoiar, ajudar, 
ensinar e guiar, ajudando-os continuamente 
a integrarem-se no desempenho das fun-
ções e a ajustarem-se aos aspetos sociais. 

Todos juntos formaram uma equipa de tra-
balho fantástica.

Um agradecimento a todos, incluindo quem 
geriu os recursos humanos e as Equipas dos 
serviços dos profissionais que vieram cola-
borar com o SMI, por todo o envolvimento, 
a colaboração e a compreensão, pois todos 
contribuíram para o sucesso organizacional.

TEXTO: rOSa mENEzES

O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS EM CONTEXTO DE PANDEMIA



INVESTIGAÇÃO SOBRE 
IMPACTO DA COVID-19 NO 
CHUC
Confrontados com a disrupção causada pela pandemia Covid-19 na prestação de cuidados 
de saúde, o Núcleo de Investigação em Enfermagem (NIE) delineou um conjunto de estudos 
para determinar as implicações da primeira vaga Covid-19 na gestão dos recursos humanos 
e na saúde e vivências dos profissionais de saúde do CHUC. Estabeleceu-se nesse sentido 
um consórcio de investigação composto por Enfermeiros (NIE), por médicos e psicólogos do 
Serviço de Psiquiatria e por médicos do Serviço de Saúde Ocupacional. 

Num primeiro estudo determinámos que de março a junho de 2020, um total de 211 pro-
fissionais de entre os 8037 da instituição (2.6%) foram infetados pelo SARS-CoV-2 e que de 
entre estes infetados, 44 (21%) eram considerados profissionais a trabalhar na “primeira 
linha”, sendo que os enfermeiros foram os mais afetados. Neste artigo publicado na revista 
“Infection and Prevention in Practice”, analisaram-se ainda os fatores de risco para a infeção 
e as características clínicas dos profissionais infetados.[1] 

Gráfico 1 – Número mensal de casos COVID-19 nos profissionais de saúde do CHUC, em 
Coimbra e em Portugal nos primeiros quatro meses de Pandemia

INVESTIGAÇÃO SOBRE IMPACTO DA COVID-19 NOS CHUC

18

Legenda: A linha vermelha representa a progressão de casos na População geral em Portu-
gal, enquanto que a verde representa a progressão de casos em Coimbra.
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Noutro estudo, já submetido para publicação, foi possível determinar que de março a maio de 
2020 se gastaram mais quase nove milhões de euros com pessoal quando comparado com pe-
ríodo homólogo do ano anterior. Quase sete milhões resultaram de absentismo, mais de 600 mil 
euros de trabalho extraordinário e cerca de 360 mil euros em novas contratações. No artigo apre-
sentam-se comparações por profissão.[2]

Procurámos ainda descrever as vivências dos profissionais de saúde que foram infetados com o 
SAR-CoV-2 ou que tiveram contactos de alto risco durante a sua atividade profissional. Entrevistá-
mos um total de 23 médicos, enfermeiros e assistentes operacionais. Emergiram três temas cen-
trais – Pessoa, Hospital, Sociedade – e cinco subtemas - “Eu” (pessoa/profissional), “Eu e os Outros” 
(doentes/familiares), “Eu e os Outros como Eu” (equipa), “Eu e os Meus” (família), e “Liderança/
Gestão” (Figura 2). No artigo submetido para publicação, descrevem-se alterações emocionais, 
adaptações no cuidar e na comunicação, o impacto do isolamento /separação e dos mass media. 
Denotou-se de forma marcada as dificuldades em ser “testado” e saber os resultados, os senti-
mentos opostos de algum desamparo institucional versus casos de apoio reconhecido e ainda o 
do estigma vivido na comunidade.[3]

Figura 2 – “Vivências dos profissionais de saúde do CHUC durante a primeira vaga da Pandemia COVID-19”

Por fim, encontra-se ainda em fase de desenvolvimento uma análise ao impacto da pandemia na 
saúde mental dos profissionais do CHUC e dos fatores predisponentes (cerca de 700 questionários 
recolhidos relativos a fatores de stress e escalas de psicopatologia), bem como uma análise relati-
va ao impacto na gestão de recursos humanos, sob a perspetiva dos gestores.

Com este conjunto de análises esperamos contribuir para a melhoria de processos e de atenção 
aos profissionais de saúde e utentes. 

REFERÊNCIAS:  
1. SaNTOS EJF, FErrEira rJO, baTiSTa r, piNhEirO V, marquES aa, aNTuNES i, ET al. hEalTh CarE WOrkErS NOT iN ThE FrONTliNE arE mOrE FrEquENTly CarriErS OF 

COrONaViruS diSEaSE 2019: ThE ExpEriENCE OF a TErTiary pOrTuGuESE hOSpiTal. iNFECTiON prEVENTiON iN praCTiCE. 2020;2(4):100099.
2. SaNTOS EJF, FErrEira rJO, marquES aa, SOuSa l, marquES a. impaCTO ECONómiCO da primEira VaGa da paNdEmia COVid-19 Na GESTãO daS pESSOaS dE um 

hOSpiTal pOrTuGuêS. SubmETidO.
3. FErrEira rJO, marquES aa, marquES mV, mENESES S, GONçalVES r, lOurEirO l, marquES a. “Nada SErÁ COmO aNTES!”: ViVêNCiaS dOS prOFiSSiONaiS dE SaúdE 

duraNTE a primEira VaGa COVid-19. SubmETidO.
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A implementação do módulo de consulta de enfermagem no CHUC decorreu no dia 20 de 
julho de 2020, com o envolvimento significativo dos enfermeiros que desenvolvem a sua ati-
vidade no âmbito das consultas. A análise aos dados que nos propomos apresentar, resulta 
da resposta que os enfermeiros proporcionam aos doentes que são assistidos nas consul-
tas de enfermagem do CHUC, ao nível da documentação da tomada de decisão clínica em 
enfermagem. 

A diminuição dos tempos de internamento, associada ao aumento da longevidade e doença 
crónica, com tradução no grau de dependência na realização do autocuidado, e na forma 
como as pessoas vivem as transições: saúde-doença, situacionais e desenvolvimentais, exi-
gem intencionalidade dos enfermeiros nas respostas aos processos de adaptação das pes-
soas.

Faz sentido relembrar que o contexto de pandemia é também considerado um fator dificul-
tador da realização de consultas de enfermagem, nomeadamente das consultas presenciais, 
interferindo numa evolução ainda mais significativa do número de consultas de enferma-
gem realizadas.

Como podemos observar pelo quadro que segue, tem-se verificado uma evolução no nú-
mero de consultas de enfermagem realizadas, desde o seu início. Num total de 119591 con-
sultas de enfermagem, 52951 decorreram já durante os primeiros três meses do ano 2021, 
com uma tendência crescente.

CONSULTAS DE ENFERMAGEM NOS CHUC
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No quadro seguinte, observa-se um aumento significativo no número de consultas realizadas, 
também por Hospital. Recorda-se que o ano 2020 integra consultas realizadas desde 20 de julho, 
comparativamente com o ano 2021, em que decorreram só 3 meses.

A identificação dos diagnósticos de enfermagem nas várias consultas de enfermagem evidencia a 
intencionalidade das respostas dos enfermeiros à condição de saúde-doença das pessoas que são 
assistidas.

Embora a dispersão dos diagnósticos de enfermagem seja feita num número muito superior de 
diagnósticos de enfermagem do que os que integram o gráfico que se apresenta, foi decidido sele-
cionar os quinze que apresentavam maior expressão na documentação realizada durante o período 
em análise.

Neste contexto, destaca-se o elevado número de consultas de enfermagem realizadas nas duas 
Maternidades, com uma expressão de 12919 diagnósticos de enfermagem no âmbito da Gravidez, 
facilitando uma adequada transição para a parentalidade.



Por sua vez, a vivência da transição saúde-doença está expressa na identificação do diagnós-
tico Gestão do Regime Terapêutico em qualquer dos Hospitais, associada às mais variadas 
doenças.

Convidamo-lo a fazer uma análise mais detalhada aos 15 diagnósticos de enfermagem iden-
tificados, os quais expressam a variabilidade da condição das pessoas que assistimos no âm-
bito das consultas de enfermagem do CHUC e o quanto podemos ser significativos para as 
pessoas no contexto de ambulatório.

É um privilégio poder analisar e divulgar a expressão da nossa atividade a nível da continuida-
de do processo de cuidados, num dia tão significativo para a profissão.

O nosso muito obrigada a todos

TEXTO:  EliSa mElO
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No dia 23 de março de 2020, foi criada a Linha Verde de Apoio Covid-19 do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC), uma iniciativa da Sra. Enfermeira Diretora Áurea Andra-
de, que definiu como objetivo esclarecer a comunidade sobre a pandemia que se estava a 
instalar, apoiando-a também na interação com o Centro Hospitalar.

Ao ser contactado pelo Gabinete de Crise para a assunção deste papel, facilmente enqua-
drei este novo desafio nas minhas competências de enfermeiro especialista em saúde co-
munitária pois, de acordo com o objetivo definido, era necessário gerir a pouca informação 
existente sobre a pandemia, retirando o ruído que predominava, com vista à capacitação da 
comunidade para as alterações que emergiam, promovendo a sua compreensão e adesão.

A gestão da pouca informação existente foi um grande desafio, mas não foi o único! Houve 
questões pessoais que também foram extremamente desafiantes, nomeadamente a reor-
ganização familiar, a gestão dos meus medos e anseios e a necessidade de os conter em 
cada telefonema.

A Linha Verde de Apoio Covid-19 esteve disponível das 8 às 23 horas, sete dias por semana, 
de 23 de março a 12 de junho de 2020. No gráfico 1 é apresentado o fluxo de chamadas ao 
longo do dia, predominando os contactos no período das 12 às 16 horas.

NUMERO VERDE COVID-19
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Os telefonemas recebidos foram muito díspares no seu âmbito, no entanto, podem agrupar-se em 
três grandes áreas:

1 – Informação sobre a pandemia e quais os cuidados que deveriam ter;
2 – Preocupação com os testes – onde efetuar e como obter os resultados;
3 – Atuação perante a necessidade de recorrer aos Cuidados de Saúde.

A sua relação percentual está vertida no gráfico 2.

Durante todo este tempo foi notória a necessidade dos cidadãos em terem alguém que os escu-
tasse e que não desvalorizasse as suas preocupações e anseios, que os compreendesse e ten-
tasse ajudar naquela situação em concreto. O agradecimento deste apoio foi uma constante. No 
entanto, existiram também situações em que o intuito foi o de reclamar, maldizer, verbalizar o seu 
descontentamento, muitas vezes com uma linguagem muito própria e bastante agressiva para 
quem ouve. Ainda assim, no final do telefonema, alguns reconheceram o esforço efetuado pelos 
intervenientes e contiveram a sua agressividade, transformando-a em força para lutar contra a 
adversidade que todos estávamos a experienciar.

Termino, referindo que foi um desafio nem sempre fácil, mas que se transformou num processo 
de reflexão e aprendizagem única.

TEXTO:  CarlOS FErNaNdES



28

NÚMERO VERDE COVID-19

29

NUMERO VERDE COVID-19



RECURSOS HUMANOS

30

RECURSOS HUMANOS

Gerir Recursos Humanos em contexto pan-
démico tornou-se um verdadeiro desafio. 
Apesar da experiência vivenciada na 1ª vaga, 
onde as aprendizagens foram muitas, na 3.ª 
vaga nada foi igual… A intensidade e mag-
nitude dos acontecimentos, especialmente 
pelo ritmo de crescimento do internamento. 

Na fase mais crítica chegámos a ter um cres-
cimento médio do n.º de doentes interna-
dos superior a 20 por dia. Este ritmo corres-
pondia à abertura/conversão de uma nova 
unidade COVID por dia. Esta circunstância 
explica a urgência das decisões tomadas no 
âmbito da mobilidade de enfermeiros e as-
sistentes operacionais, chegando mesmo a 
ser convocados com menos de 24 horas.

Como facilmente se depreende, este contex-
to não se revelou difícil apenas para os pro-
fissionais e equipas envolvidas, mas também 
para os gestores operacionais que se viram 
obrigados a refazer escalas na véspera para 
o dia seguinte.

No pico da 3.ª vaga, o CHUC chegou a ter 487 
doentes internados em simultâneo. Este nú-
mero corresponde a mais do quádruplo do 
que se verificou no pico da 1.ª vaga, o que 
nos dá uma noção muito clara da magnitu-
de, a qual foi ampliada pela ocorrência de 
surtos em vários serviços/unidades. Situa-
ção agravada pelo facto de muitos profissio-
nais terem contraído doença COVID.

Neste quadro dramático, foi urgente dotar 
as equipas dos reforços necessários, capa-
zes de assegurar simultaneamente uma res-
posta eficaz aos doentes COVID e a todas as 
outras situações não COVID.

Para reforço do dispositivo foram contra-
tados, entre setembro de 2020 e março de 
2021, 245 Enfermeiros e 267 Assistentes 
Operacionais.

Mais uma vez, a maioria das transferências 
e mobilizações foram determinadas pela 
necessidade de resposta aos doentes CO-
VID, cujo dispositivo chegou a envolver 488 
camas, sendo 83 para doentes críticos e 405 
para doentes estáveis.

No âmbito deste processo de constituição e 
redimensionamento das equipas, foram mo-
bilizados até ao dia 01 de março 653 Enfer-
meiros e 457 Assistentes Operacionais. 

Contabilizando os profissionais das equipas 
originais, o reforço por mobilidade de outros 
serviços e as admissões, o dispositivo para 
resposta à doença por SARS-COV-2 nesta 3.ª 
vaga ultrapassou os 1200 Enfermeiros e 700 
Assistentes Operacionais.

Não obstante as dificuldades conhecidas e 
sentidas, à semelhança da primeira vaga, 
foi possível organizar a resposta com a tem-
pestividade devida graças ao voluntarismo, 
solidariedade e sentido de serviço público 
de todos os Enfermeiros e Assistentes Ope-
racionais.

TEXTO:  maNuEla COimbra E FilipE marCEliNO
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Os recursos humanos de qualquer organiza-
ção, e mais ainda, de uma instituição de saú-
de, constituem-se como a sua força motriz, 
deixando inevitavelmente a sua marca pessoal 
ao longo de todo o seu percurso profissional. 
E é neste seguimento que o Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra homenageia neste 
Dia Internacional do Enfermeiro de 2021 todas 
as enfermeiras e enfermeiros que completam 
35 anos de profissão:

Maria Celeste Ceu Vieira
Maria Emilia Torres Santos Vilhena
Alfredo Brinca Santos
Maria Ines Santos Almeida
Isaura Rosa Coimbra
Maria Conceicao Pereira Nascimento
Gilberto Manuel Santa Vicente
Antonio Manuel Marques
Ana Bela Correia Santos
Maria Matilde Marques Correia
Isabel Maria Pelicano Gomes Ladeiro
Jorge Manuel Santos Silva
Jorge Manuel Rocha Rosado
Adelina Fatima Poeiras Florindo
Maria Joao Oliveira Simoes Alves
Paula Maria Correia Dos Santos Nunes
Luisa Paula Santos Costa
Olga Maria Proença Morgado
Ana Cristina Loureiro Costa Borges
Maria Carmo Goncalves Vaz
Maria Luz Tina Patricio
Rosa Maria Pereira Meneses
Maria Eugenia Nunes Figueiredo Monteiro
Jose Carlos Simoes Varela Geraldo
Luis Manuel Sacramento
Martinho Fachada Ferreira
Rosa Maria Rodrigues Figueiredo
Maria Lurdes Branco Bicho
Antonio Manuel Janeiro De Sousa
Isabel Maria Alavancas Oliveira Azevedo
Rui Lopes Ferreira

Isabel De Jesus Batista
Ana Paula Tomas Correia Lozano Lopes
Mário Joao Ventura Pimenta
Jorge Augusto Santos Palricas
Helena Fatima Costa Gomes
Maria Helena Bicho Torrao
Ana Paula Gil Cordeiro Vareda
Maria Luisa Domingues Lapa Dos Santos Reis
Manuel Luis Moreira Leal
Maria Jose Correia Ramos
Maria Fatima Almeida Marques Ribeiro
Ana Paula Silva Mendes
Maria Margarida Simoes Santos
Paula Maria Marques Ferreira Teteto
Corália Maria Pacheco Paiva Borges
Eugenia Maria Nogueira Silva Cardoso
Maria Manuela Gomes Costa
Marta Conceicao Ramos Goncalves Vicente
Maria Alcina Santos Neves
Jose Manuel Ferreira Mateus
Fernando Manuel Leonardo Martins Lopes
Paula Maria Ferreira Vicente Amado
Maria Margarida Oliveira Santos
Maria Gloria Loucao Guerreiro

Para além disso, foram homenageados ainda as 
Enfermeiras e Enfermeiros que se aposentaram 
entre março de 2020 e março de 2021:

Rui Manuel Garcia Freitas Fresta
Rui Manuel Quialheiro Simoes
Maria Aldina Ferreira Soares
Maria Odete Goncalves Ferreira Domingues
Maria Conceicao Silva Carvalho Saraiva
Maria Leonilde Rodrigues Oliveira Lourenco
Corália Maria Pacheco Paiva Borges
Ana Maria Conceicao Rodrigues
Maria Virginia Alves Abreu
Luiza Maria Borges Cruz Pereira Goncalves
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Foram muitos os contributos que recebemos e das mais variadas formas, deixamos apenas 
alguns, mas com o sentido que todos eles transmitem uma mensagem comum, consegui-
mos responder à altura dos desafios e elevámos a Enfermagem, tal como ela nos elevou 
como individúos e sociedade.

O profissionalismo, empenho, determinação e resiliência dos enfermeiros do SSMT e o altruísmo 
e generosidade dos dadores benévolos de sangue, VENCERAM!!!!! Juntos somos mais fortes…. 

Isabel Dinis, Clara Pina

Empenho, motivação e sentido de missão, sustentado no planeamento e ação contingencial, foi o 
lema da nossa Equipa para a assistência no cuidar no âmbito da vigilância da gravidez. 

Ascensão Baía

Quando tudo parecia ruir lá fora e a saudade da família me desalentava encontrei uma âncora 
nesta equipa fantástica, que me apoiou. 

Rute Carvalho

Quando se vive o sofrimento de perto, encontram-se novos caminhos... sou outra pessoa, outra 
enfermeira. 

Anabela Mira

Pequenos gestos fizeram a diferença...Não só em nós mas também naqueles que com tanto cari-
nho cuidámos numa altura tão difícil... 

Patrícia Leonardo

Sentir a Vida correr entre os dedos, ser detentor da ciência e da técnica, são desafios daqueles que 
vêm na Enfermagem a sua Vida. 

Serviço de Medicina Intensiva

“O vosso familiar não está a recuperar e a sua situação é irreversível…não é possível receber 
visitas na Unidade Covid sobretudo em época de confinamento obrigatório, mas se desejarem fa-
remos uma videochamada…”. Assisto em silêncio às últimas palavras, aos problemas por resolver 
e às lágrimas de esposa e filha à distância de um ecrã. (…) A pandemia obrigou-nos a tornar-nos 
mais próximos na distância e a vivenciar desafios impensáveis na Enfermagem. 

Serviço de Medicina Intensiva

Viver a pandemia nos Cuidados Intensivos foi desafiante a todos os níveis. A equipa de enferma-
gem adaptou-se e soube acompanhar os utentes em todas as etapas que vivenciaram.

Diana Oliveira

E somos nós e continuamos a ser nós a sua “família” e continuadamente a ouvir “enfermeira não 
me deixe”.

Em tempos de pandemia continuámos a fazer a diferença. 
Natércia Sequeira
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Um dia estava eu a trabalhar quando olho pela janela e vejo uma fila de ambulâncias interminável à 
entrada da urgência. Difícil de acreditar naquilo que estava a ver, mas era um cenário verídico … está-
vamos em rutura … rutura total. Chorei muitos dias a fio, pois só quem passa por estas situações sabe 
realmente o que vai dentro de nós.

A pandemia monopoliza momentos/acontecimentos marcantes... uns partem sem as despedidas mere-
cidas, enquanto outros nascem sem os abraços desejados. 

Catarina Maduro

…tive a oportunidade de ajudar um utente que não tinha telemóvel a telefonar à sua esposa (…) um 
gesto simples que preveniu o desencadear de uma reação de stress exacerbada, visto que naquele mo-
mento a maior preocupação do utente era o bem-estar da sua família. 

Afonso Gomes

Confinamento. Isolamento. Humanizar para cuidar. Gente que cuidou de gente.
Lucinda Santos

O chão que pisamos está diferente. Há limites e precauções, a circulação não é livre, está comprometida, 
para todos e para cada um.

 Jacinta Manata

“A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo”.
 Joana, Mariana

“Cuidar é fonte de vida...superando os desafios da pandemia”, que traduz simbolicamente o empenho, 
dedicação e profissionalismo de toda a equipa multidisciplinar do Serviço de Urgência/Internamento 
Materno Fetal da Maternidade Daniel de Matos. 

Ana Paiva

“Os meus óculos eram um aquário em que sentia um esforço exaustivo para apenas conseguir ver o 
básico para trabalhar.”

Após conciliações de horários realizamos uma videochamada e o Senhor S. pode finalmente conhecer 
os seus filhos gémeos e ver a sua esposa. Foi uma vivência muito emotiva e que certamente não esque-
ceremos! 

Mariana Pinto

Nas videochamadas realizadas aos familiares era difícil disfarçar a água que teimava em cair dos olhos 
apesar da parafernália dos equipamentos de proteção... 

Diana Oliveira

Senti que aquele gesto foi importante, para aquelas 2 pessoas...que se encontravam angustiadas por 
não conseguirem falar uma com a outra. Foram em pequenos gestos como estes, que tenho a consciên-
cia que fizemos a diferença durante este período...

Isabel Coimbra

…porque era um ser humano que não queríamos que morresse sozinho.
Carla Ligeiro
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A pandemia condicionou as visitas dos conviventes significativos à pessoa internada. De modo 
a promover a tão benéfica proximidade e interação entre ambos, a Equipa de Enfermagem do 
Serviço de Neurologia A implementou o projeto “Ligar para Aproximar”, permitindo regulares 
videochamadas. Os resultados obtidos para ambos evidenciaram elevada satisfação pela opor-
tunidade da videochamada, redução da ansiedade e promoção do bem-estar.

 Sérgio Abrunheiro

… com as palavras de incentivo e conforto todas as manhãs do Sr. Padre Pedro, os meus passos 
ao entrar na enfermaria covid ficavam mais firmes e tranquilos... naquele exato momento sabia 
que o meu lugar nesta luta era ali... 

Micaela Silva

Reinventámo-nos, tivemos medo mas nunca, mesmo nunca, perdemos o nosso foco: cuidar! 
Daniela Vaz

Sou transmissora de más notícias à esposa, que revela que não vê o marido há vários dias, fruto 
dos sinais do tempo, da pandemia! Em segurança, autorizo a sua visita, proporciono a despedida 
e a última imagem do seu ente querido. 

Anabela Mira

As enfermeiras foram as cuidadoras e a face do covid que estes bebés conheceram. Até no nasci-
mento o Covid foi intempestivo! 

Ana Oliveira

Porque na enfermagem somos um só: enfermeiro e família.
Daniela Reis Diniz

Está patente uma exposição fotográfica nas entradas principais de cada pólo do CHUC, inse-
rida nas comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro. Podem, ainda, ser visualizados 
pequenos filmes de homenagem no canal do Youtube do CHUC; 

Vídeo de homenagem aos Enfermeiros e Enfermeiras do CHUC e do mundo
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https://www.youtube.com/channel/UCEFsQxkwjJIO2p8pTxBhUEQ
https://youtu.be/sv7SMQA1jbI
https://youtu.be/sv7SMQA1jbI
https://youtu.be/nAJ--GPk90o



