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Dia Internacional do Enfermeiro
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Comemora-se hoje 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermei-
ro, ao qual dedicamos está edição especial do Notícias de Enfer-
magem do CHUC.
Cumpre-me felicitar todos os enfermeiros e enfermeiras, que 
exercem funções no Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra (CHUC) extensível a todos os enfermeiros e enfermeiras 
portugueses, por este dia e, em tempos de grande complexi-
dade, manifestar a todos e a todas a minha gratidão, pelo pro-
fissionalismo, empenho, motivação e vinculação ao CHUC, ao 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Causa Pública.
Numa data tão carregada de simbolismo, o Dia Internacional do 
Enfermeiro, não posso deixar de me dirigir a todos e a todas 
com elevada estima, consideração e reconhecimento pelo es-
forço e dedicação que colocam no exercício de uma profissão 
que nos gratifica.
Celebramos o Dia Internacional do Enfermeiro, entre outras ati-
vidades, com uma simbólica homenagem, num claro sinal de 
reconhecimento público e de gratidão, pelo profissionalismo e 
percurso profissional, nos últimos 35 anos dedicados à profis-
são, sob o lema “35 anos a cuidar”, homenageando oitenta e 
nove enfermeiros e enfermeiras, com a entrega de uma placa 
simbólica e uma mensagem muito sentida e através destes, ho-
menageamos todos e todas os 3297 enfermeiros e enfermeiras 
da grande equipa de enfermagem deste Centro Hospitalar.
O Dia Internacional do Enfermeiro é celebrado mundialmente 
desde 1965. Porém, oficialmente esta data, só foi estabelecida 
em 1974, a partir da decisão do Conselho Internacional de En-
fermeiros.
O dia 12 de maio foi escolhido em homenagem a Florence Nigh-
tingale, tendo sido esta a data do seu nascimento, sendo consi-
derada a “mãe” da enfermagem moderna.
Florence Nightingale, permitiu que a profissão saísse do pata-
mar da “arte do cuidar” e desse origem, ao processo de se tor-
nar “a ciência do cuidar”, quando em 1859, Florence apresentou 
a teoria ambientalista, que possui como foco o meio ambiente, 
constatando que todas as condições externas, influenciam dire-
tamente na vida do doente.
Em 9 de Julho de 1860, Florence Nightingale concretizou o seu 
sonho dourado: ao fundar uma Escola de Enfermagem, trans-
formando o mundo da enfermagem até aos dias de hoje.
O percurso contemporâneo da enfermagem, enquanto discipli-
na, com um campo de conhecimento próprio, tem sido supor-
tado pela produção de evidência científica, cada vez em maior 
número e qualidade, o que permitiu, uma mudança significativa 
de paradigma.
Esta dimensão da prática de enfermagem, baseada na evidên-
cia, coloca a profissão na linha da frente, ao mesmo nível das 
restantes profissões da saúde, em termos dos contributos que 
oferece para os resultados globais em saúde.

Em mais um ano desta iniciativa, que encetámos em 12 de maio 
de 2019, neste “pós pandemia”, o Conselho Internacional da 
Enfermagem (ICN), definiu como temas do Dia Internacional do 
Enfermeiro, em 2022, o investimento e o respeito, para garantir 
os sistemas de saúde do planeta - “Enfermeiros: Uma Voz para 
Liderar – Investimento na enfermagem e o respeito aos seus 
direitos para garantir a saúde global”.
Os enfermeiros e as enfermeiras, durante os picos da Pandemia 
COVID 19, passaram por circunstâncias extremamente com-
plexas, estiveram sempre na linha da frente dos cuidados de 
saúde, expostos ao vírus e a jornadas de trabalho levadas ao 
extremo, a cuidar da saúde das pessoas, independentemente, 
do cansaço e das desafiantes condições de trabalho.
Na verdade, os profissionais que mais passam pela vida das pes-
soas, desde que nascem até que morrem, são os profissionais 
de saúde e nessa extensa lista de diferentes grupos profissio-
nais, que procuram fazer o máximo, para proporcionar os me-
lhores cuidados de saúde e minimizar o sofrimento, com vista a 
alcançar os melhores resultados na saúde das pessoas, sobres-
saem os enfermeiros.
Os enfermeiros e enfermeiras são, o maior grupo profissional 
do Sistema Nacional de Saúde e, os que estão sempre presen-
tes, em maior número e na maior parte do tempo.
A Profissão de enfermagem assume hoje, uma crescente dife-
renciação e relevância, enquanto profissão e disciplina, com um 
corpo de conhecimentos próprio e autónomo.
Cumpre-nos ainda, salientar que, o fator gerador de maior valor 
para o Serviço Nacional de Saúde, é sem dúvida, os seus pro-
fissionais, onde naturalmente, se incluem os enfermeiros e as 
enfermeiras.
Assim, é fundamental que a prioridade das políticas de saúde 
privilegie a valorização dos profissionais e o seu desenvolvimen-
to, enquanto elementos centrais no funcionamento dos servi-
ços e das instituições.
Deixamos um especial agradecimento a todas as personalida-
des, doentes e familiares, que nos honraram com mensagens, 
publicadas nesta edição especial, dedicadas aos enfermeiros 
e às enfermeiras, salientado de forma muito significativa a im-
portância que estes profissionais têm na vida e nos projetos de 
saúde das pessoas.
Termino, dirigindo-me a todos os enfermeiros e a todas as en-
fermeiras deste Centro Hospitalar, felicitando-os por este dia, 
manifestando a minha gratidão, pela entrega e profissionalis-
mo, que evidenciam na procura da excelência dos cuidados que 
prestam, dignificando a oferta de cuidados de enfermagem, 
prestigiando as equipas de saúde, o CHUC e o SNS.
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