
A pandemia COVID 19 fez parar o mundo e sobrecarregou o sistema de saúde a todos os níveis em 2020, causando aumento na

mortalidade mundial (OMS 2020). A sua transmissão é muito elevada e tal como esperado o mesmo alcançou territórios mais

isolados, como as ilhas sem hospital. A incerteza do modo de transmissão, a existência, adequação e disponibilidades de

equipamentos de proteção individual, os métodos de diagnóstico, os quadros clínicos, as taxas de mortalidade e morbilidade

elevadas e a necessidade emergente de estratégias e intervenções que minimizassem a situação foram as preocupações imediatas

dos gestores das instituições que tiveram de estar em sintonia com as medidas implementadas e orientações emanadas a nível

nacional e internacional (Johnson et al., 2021).

Gomes et al. (2020) salientam que em situações como esta não se conseguem prever os impactos, pois não há comparação

possível e os riscos são desconhecidos. Isto requer rápida adaptação, mudanças de estratégia consoante as caraterísticas do

contexto e realidade vivenciado.
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Galanis et al. (2022) referem que é de extrema importância a existência de um clima laboral saudável,
consolidando conhecimentos e colmatando lacunas para a capacitação de todos os profissionais.
Uma comunicação clara e pertinente foi essencial para a disseminação destas medidas de forma
eficaz. Uma liderança com capacidade de delineamento de estratégias, permite o funcionamento dos
serviços, a superação das dificuldades, melhorando a prática clínica e a satisfação dos profissionais.
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CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

Foi necessário reformular a gestão estratégica, identificando e determinando objetivos, desenvolvendo ferramentas de avaliação 

da situação, implementando as medidas definidas pela tutela de acordo com a realidade do contexto (nomeadamente de gestão 

de recursos humanos e materiais) e avaliando o impacto das medidas quanto à sua eficácia e eficiência.

Verificou-se o envolvimento da gestão de topo, contribuindo com estratégias adequadas para:

• capacitação de profissionais através de formação em áreas específicas;

• elaboração de orientações sobre a utilização racional de materiais;

• reorganização dos serviços de triagem e testagem;

• implementação e divulgação de circuitos de gestão de risco.
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