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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

ao redor do globo, o aumento da frequência e da intensidade de cenários que podem ser categorizados como 
acidentes e catástrofes, muito tem contribuído para mediatizar estes eventos. as necessidades que este tipo de 
episódios gera nas populações atingidas e o modo urgente como a intervenção necessita de ser ativada, a diferentes 
níveis, requer uma discussão cientificamente validada sobre o modus operandi dos diferentes atores que são 
convocados a responder, bem como uma avaliação ex-post sobre as respostas e consequências dessa intervenção. 
de acordo com a oms - organização mundial da saúde, catástrofe é qualquer acontecimento que causa estragos, 
destabilização económica, perda de vidas humanas e deterioração de saúde e dos serviços de saúde, a uma escala 
tal, que justifique uma mobilização excecional de auxílios vindos de fora da comunidade ou da zona atingida. na 
literatura são abundantes as referências que associam um acréscimo de mortalidade e morbilidade geral atribuíveis 
ao efeito de exposição a acidentes e catástrofes. em Portugal, nos últimos 32 anos (1985-2017), o número de 
eventos com elevada letalidade gerados apenas pela ocorrência de ondas de calor e riscos correlativos, como 
incêndios florestais, gerou um total de 2882 mortos e um número indeterminado de morbilidades associadas, em 
alguns casos, com uma evolução crónica que acompanha os sujeitos ao longo da vida. 
noutras geografias, acontecimentos correlacionados com sismos, como o ocorrido em fukushima, Japão, março 
de 2011, ou o acidente industrial ocorrido em Brumadinho, Brasil, em janeiro de 2019, associado à rutura de 
uma barragem de mineração, suscitam uma compreensão e análise que vai para além da explicação das causas 
e dos modelos de primeira intervenção, debatendo os planos de alarme, de comunicação e de regeneração após 
o controlo do evento.
em todos estes contextos, a necessidade de intervenção de peritos e de equipas especializadas em medicina de 
catástrofe é uma constante. se associarmos a estas circunstâncias a eclosão de pandemias, como a que estamos a 
viver, causada pela saRs-coV-2, o número de vítimas mortais, disrupção social e de prejuízos económicos sobe 
desmesuradamente, impondo medidas de intervenção e mitigação que têm que ser articuladas a nível supranacional. 
de acordo com Bandeira (2008), a medicina de catástrofe traduz-se num tipo de exercício da medicina, 
integrada com socorros polivalentes com o seu componente sanitário em particular avançado, numa ação 
sectorial e local, tendo por finalidade a prestação de cuidados médicos de urgência, estabilizar os doentes e 
medicalizar a evacuação, acompanhando-os no seu posterior transporte até um hospital de retaguarda. Para que 
haja uma atuação efetiva, satisfatória e verdadeiramente diferenciadora, a intervenção no terreno não ocorre no 
âmbito estrito da prática médica, mas socorre-se de um conjunto de recursos sociais polivalentes presentes no 
território (marques da silva et al., 2015).
assim, o i seminário do Grupo de medicina de catástrofe: Pandemias no século XXi: dos Riscos à medicina de 
catástrofe, organizado pela associação Riscos, conta com a apresentação de quatro conferências proferidas por 
especialistas de referência internacional, para além de seis mesas redondas que discutem problemáticas pertinentes:
•	 comunicação em cenários de emergência e catástrofe (mesa Redonda 1, 4); 
•	 os desafios colocados pelas das pandemias à medicina de catástrofe (mesa Redonda 2); 
•	 medicina de catástrofe em contexto extra hospitalar (mesa Redonda 3);
•	 especialidades conexas com situações sanitárias excecionais (mesa Redonda 5);
•	 ameaças não convencionais em cenários de catástrofe (mesa Redonda 6).
Partindo de cenários de ameaças contemporâneas, bem como de uma observação retrospetiva de atuações 
passadas e da capacidade de projeção de proteção e socorro no presente, este i seminário tem como objetivo, 
refletir sobre um conjunto de boas práticas já consolidas, discutir modelos de atuação e, sobretudo, contribuir 
para que no futuro, sempre que necessário, a atuação de todos os técnicos/equipas que são chamados a 
intervir, seja modelada por informação cientificamente informada, prestando um socorro mais eficaz nas suas 
múltiplas dimensões. 

coimbra, 27 de maio de 2022
a organização

nota de abertura / Opening Note
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7 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 09:30 sessão de Abertura

9:30 às 10:15
Conferência de Abertura 1:
“Ethique Médicale et Pandémie COVID-19”, pelo General Henri Julien
debate

10:15 às 11:00

Conferência de Abertura 2:
“Paradigma de atuação da UEFISM em cenários de emergência e catástrofe”, pela coronel 
médica maria l. salazar
debate

11:00 às 11:30 Pausa 

11:30 às 13:10

11:30 às 11:50

11:50 às 12:10

12:10 às 12:30

12:30 às 12:50

12:50 às 13:10

mesa redonda 1: “A comunicação em cenários de pandemia e catástrofe”
moderador: Prof. doutor Paulo nossa
comunicações:

“Certezas e incertezas na gestão de riscos e de crises. Influência da comunicação da 
informação”, pelo Prof. doutor antónio Betâmio de almeida;
“Comunicação e gestão de informação em contexto pandémico”, pela Prof.ª doutora 
margarida Gaspar de matos;
“O papel  dos midia na informação em cenários de pandemia e catástrofe”, pela dr.ª 
dulce salzedas;
“O papel dos media em cenários pandémicos: uma visão a partir da Academia”, pela 
Prof.ª doutora felisbela lopes.

debate

13:10 às 14:30 almoço (livre)

14:30 às 16:10

14:30 às 14:50
14:50 às 15:10

15:10 às 15:30

15:30 às 15:50

15:50 às 16:10

mesa redonda 2: “Medicina de catástrofe e pandemias”
moderador: Prof. doutor Romero Bandeira
comunicações:

“Cuidados Críticos na Pandemia”, pelo Prof. dr. antónio marques;
“CHUC: Experiência de uma unidade de cuidados intensivos na resposta ao cenário 
pandémico de COVID-19”, pelo doutor Paulo coimbra martins;
“A Brigada de Sapadores Bombeiros de Paris (BSPP) face à COVID-19”, pelo coronel 
médico Patrick Hertgen;
“Potencial emprego de Hospitais de Campanha no apoio à pandemia COVID-19”, pelo 
tenente-coronel médico Paulo campos.

debate

16:10 às 16:30 Pausa

16:30 às 18:10

16:30 às 16:50
16:50 às 17:10
17:10 às 17:30

17:30 às 17:50

17:50 às 16:10

mesa redonda 3: “Medicina de catástrofe em contexto extra hospitalar”
moderador: coronel médico dr. Joaquim cardoso
comunicações:

“Pandemias e Saúde Ocupacional ”, pelo dr. Rui Ponce leão;
“Pandemias e Cuidados Intensivos”, pela enfermeira mestre sara Gandra;
“Os Bombeiros face à COVID-19 - O exemplo dos B.V. S. Pedro da Cova”, pelo dr. 
Romero Gandra;
“COVID-19 e os animais de companhia”, pela dr.ª luísa Guardão.

debate

Programa Geral / General Programme
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Programa Geral / General Programme

8 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 9:45

09:45 às 10:00

“A história do enfrentamento à COVID-19. Do planejamento ao legado deixado pelo 
maior desafio da saúde pública de Minas Gerais (Brasil)”, pelo secretário de estado da 
saúde de minas Gerais, sr. dr. fábio Baccheretti Vitor.
moderador: Prof. doutor João luís fernandes
debate

10:00 às 11:00 sessão de comunicações orais
moderador: Prof. doutor João luís fernandes

11:00 às 11:30 Pausa 

11:30 às 13:10

11:30 às 11:50
11:50 às 12:10

12:10 às 12:30

12:30 às 12:50

12:50 às 13:10

mesa redonda 4: “A relevância da comunicação e a sua influência na gestão do risco e das crises”
moderador: Prof. doutor luciano lourenço
comunicações:

“A Pneumónica versus a COVID-19”, pelo Prof. doutor álvaro moreira;
“Medo, pânico e reação social na história das epidemias”, pelo Prof. doutor José morgado;
“Saúde Mental nas Pandemias e nas Catástrofes: o risco de adoecer psicológico”, pela 
Prof.ª doutora cristina Queirós;
“Saúde Mental e Pandemia em tempos de Emergência”, pela mestre Joana Ramos 
(Psiquiatra-VmeR).

debate

13:10 às 14:30 almoço (livre)

14:30 às 16:10

14:30 às 14:50

14:50 às 15:10

15:10 às 15:30

15:30 às 15:50

15:50 às 16:10

mesa redonda 5: “Especialidades conexas com situações sanitárias excecionais”
moderador: Prof. doutor Bruno martins
comunicações:

“Pandemias e epidemias em câmara lenta - a luta contra a banalização das doenças 
crónicas”, pelo Prof. doutor José calheiros;
“O ato farmacêutico em emergência e catástrofe”, pelo Prof. doutor a. franklim marques;
“A logística Farmacêutica em situações de Emergência e Catástrofe”, pelo tenente- 
-coronel farmacêutico João carmo;
“Procedimentos fundamentais da ação forense em contexto de emergência e catastrofe”, 
pelo Prof. doutor duarte nuno Vieira.

debate

16:10 às 16:30 Pausa

16:30 às 18:10

16:30 às 16:50
16:50 às 17:10
17:10 às 17:30
17:30 às 17:50

17:50 às 16:10

mesa redonda 6: “Ameaças não convencionais em cenários de catástrofe” 
moderadora: Prof.ª doutora fátima Velez de castro
comunicações:

“A Neurorradiogia e o COVID-19”, pela dr.ª ana mafalda Reis;
“Pandemias e Bioterrorismo”, pela mestre Gisélia Braga;
“SARS-CoV-2, O meu ponto de vista”, pelo Prof. doutor manuel lima ferreira;
“Equipas Expedicionárias de Medicina Preventiva no combate a pandemias”, pelo 
tenente-coronel médico Paulo campos.

debate
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Programa Geral / General Programme

9 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 09:45

09:45 às 10:00

“Guerra contra o inimigo invisível: a transversalidade das políticas públicas de 
proteção e defesa civil nas medidas e contramedidas de saúde e logística humanitária no 
enfrentamento ao desastre biológico pandêmico da COVID-19 no Estado brasileiro de 
Minas Gerais”, pelo chefe do Gabinete militar e coordenador estadual de defesa civil 
do estado de minas Gerais, sr coronel Pm osvaldo de souza marques.
moderadora: Prof.ª doutora adélia nunes
debate

10:00 às 11:40 sessão de comunicações orais
moderadora: Prof.ª doutora adélia nunes.

11:40 às 12:00 Pausa 

12:00 às 12:30 sessão de encerramento

12:30 às 14:00 almoço (livre)

14:00 às 17:00  Visita Técnica ao Centro de saúde militar de Coimbra
(13:30 - Ponto de encontro - largo de d. dinis, junto à estátua)



APReseNTAÇÂo De ComuNICAÇões
PREsENTATION Of COmmuNICATIONs



16

I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

8 de juho de 2022
manhã

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

09:00 - 09:45
fábio Baccheretti Vitor 
(secretaria de estado de 
saúde de minas Gerais)

a HistÓRia do enfRentamento à 
coVid-19. do PlaneJamento ao leGado 
deiXado Pelo maioR desafio da saÚde 

PÚBlica de minas GeRais

09:45 - 10:00 debate

10:00 – 10:10 8

carolina oliveira 
laura lacomba-trejo 
alda Portugal 
sofia major 
ana Paula Relva

PRofissionais de saÚde duRante a 
coVid-19: Bem-estaR e COPING diádico 

10:10 – 10:20 15
ana Rita Jesus 
José miguel Batista 
cristina Queirós

emPatia, COPING e tRauma em 
BomBeiRos PoRtuGueses

10:20 – 10:30 09

luciana sotero 
laura lacomba-trejo 
alda Portugal 
sofia major 
ana Paula Relva

estudo comPaRatiVo entRe Pessoas 
com e sem doenÇas: PeRcePÇÃo da 

ameaÇa da coVid-19 e PsicoPatoloGia 
em casais PoRtuGueses 

10:30 – 10:40 19

agostinho cruz 
ana Paula cabral 
alberto machado 
diana tavares 
Helena sousa 
Henrique curado 
isabel faria 
manuela amorim 
maria João Gonçalves 
Paula lopes 
Pedro monteiro

PeRceÇÕes dos estudantes da áRea 
da saÚde no PÓs-Pandemia: estudo 

oBseRVacional

10:40 - 10:50 18 mário talaia amBiente téRmico na aGudiZaÇÃo de 
suRto da GRiPe: estudo de caso

10:50 - 11:00 debate

moderador: Prof. doutor João luís fernandes sala: teatro Paulo Quintela

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

sessão 1 de comunicações orais
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moderadora: Prof.ª doutora adélia nunes sala: teatro Paulo Quintela

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

9 de juho de 2022
manhã

sessão 2 de comunicações orais

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

09:00 - 09:45
osvaldo de souza marques 
(Gabinete militar do 
Governador e coordenadoria 
estadual de defesa civil)

GueRRa contRa o inimiGo inVisÍVel: 
a tRansVeRsalidade das PolÍticas 

PÚBlicas de PRoteÇÃo e defesa ciVil 
nas medidas e contRamedidas de 

saÚde e loGÍstica HumanitáRia 
no enfRentamento ao desastRe 

BiolÓGico PandÊmico da coVid-19 no 
estado BRasileiRo de minas GeRais

09:45 - 10:00 debate

10:00 – 10:10 13 dina alves

a ResPosta das autoRidades PÚBlicas à 
GRiPe PneumÓnica em PoRtuGal soB o 

olHaR do JoRnal a caPital 
(maio-deZemBRo de 1918)

10:10 – 10:20 11
eunice Pires 
adriana Henriques 
andreia costa

enfeRmeiRos na catástRofe: 
contRiButos e PeRsPetiVas? - PRotocolo 

de estudo

10:20 – 10:30 22 isabel miranda 
Paulo campos

as ViVÊncias dos enfeRmeiRos na 
catástRofe dos incÊndios floRestais 

de PedRoGÃo GRande

10:30 – 10:40 5
tiago mesquita 
Renato oliveira 
Helena nogueira

noVas Pandemias do século XXi: a 
sindemia oBesidade - diaBetes

10:40 - 10:50 2

ana luísa santos 
manuel marques da cruz 
maria João Pires 
Vanessa monteiro

inteRVenÇÃo em cRise Pandémica 
em meio escolaR: metodoloGia 

colaBoRatiVa

10:50 - 11:00 10
michele n. antunes 
Jandesson m. coqueiro 
Paola P. B. Primo

a “comunicaÇÃo RiZomática” em 
temPos de Pandemia

11:00 - 11:10 4 maria feio

comunicaÇÃo de Risco VeRsus 
comunicaÇÃo em cRise: os Riscos 

da comunicaÇÃo num conteXto de 
Pandemia

11:10 - 11:20 1 elisabete Roldão teRaPia ocuPacional em conteXto de 
catástRofe

11:20 - 11:40 debate





PosTeRs
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ID Autor(es) Título da Comunicação

3
natália mendonça 
fábio coelho 
sónia novais

ViVeR a Pandemia numa ilHa – estudo de caso

6
sofia calder Barbosa 
antónio leitão da silva 
maria José Pinto da costa

o BURNOUT em conteXto Policial

12

sara faria 
sílvia monteiro fonseca 
sónia cunha 
Rui campos  
cristina Queirós

imPacto da Pandemia coVid-19 nos PRofissionais 
de emeRGÊncia médica: ReVisÃo da liteRatuRa 

14
Rute Pereira 
antónio leitão da silva 
sérgio felgueiras

BURNOUT, stRess oPeRacional/oRGaniZacional e 
ideaÇÃo suicida em Policias duRante 

a Pandemia coVid-19

16 cristina Queirós 
fernando Passos

a RelaÇÃo entRe BURNOUT e aGRessiVidade em 
PolÍcias duRante a Pandemia coVid-19

7 natália Vara 
cristina Queirós

imPacto da Pandemia coVid-19 em BomBeiRos: 
ReVisÃo da liteRatuRa

17
José miguel Batista 
ana Rita Jesus 
cristina Queirós

tRauma, COPING e PRocuRa de sensaÇÕes em 
BomBeiRos PoRtuGueses

sessão de Posters





moDeRADoRes
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moderadores / Moderators

Paulo Nossa
Professor Auxiliar do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da univ. de Coimbra

NoTA BIoGRáFICA 

BIoGRAPHICAL NoTe

nascido em 25 de novembro de 1966, na freguesia de s. Julião, figueira da foz.

licenciado em Geografia pela universidade de coimbra em Junho 1990. no ano seguinte conclui a licenciatura 
no ramo educacional de Geografia. no ano de 1996 obtêm o diploma de frequência da i Pós-graduação em 
direito da medicina, pela faculdade de direito da universidade de coimbra. em1996 conclui o mestrado em 
Geografia Humana pela universidade de coimbra, defendendo a dissertação subordinada ao tema –Abordagem 
geográfica da relação saúde/doença; o caso do VIH.conclui o doutoramento a 14 de novembro de 2005 com a 
dissertação: Abordagem Geográfica da Oferta/Procura de Cuidados de Saúde, o caso da SIDA, pela universidade 
do minho.
é Prof. auxiliar do departamento de Geografia e turismo da universidade de coimbra.
é investigador do centro de estudos de Geografia e ordenamento do território (ceGot).
foi diretor de departamento e diretor do curso de Geografia da universidade do minho (2005 -2011), sendo 
diretor do curso da licenciatura em Geografia (desde 2017).
Responsável por diferentes disciplinas na área da Geografia Humana. desenvolve investigação no domínio da 
Geografia da População e Geografia da saúde.
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o Prof. doutor Romero Bandeira é médico especialista pela ordem dos médicos em medicina Geral e 
familiar, doutorado e agregado em ciências médicas pelo instituto de ciências Biomédicas abel salazar da 
universidade do Porto (icBas uP). investigador integrado do ceis20 da universidade de coimbra.
sempre teve especial interesse nas áreas cientificas de medicina de catástrofe e História da medicina, 
possuindo uma vasta experiência clínica em medicina extra-Hospitalar.
Representante Português da Société Française de Médecine de Catastrophee. também é representante Português 
e vice-presidente do comité cientifico da Société Européenne de Médecine de Sapeurs Pompiers e membro do 
Advisory Board of European Council of Disaster Medicine.
exerce ainda as seguintes funções: Vice-Presidente da mesa da assembleia Geral do observatório dos 
Bombeiros Portugueses, Presidente da direcção da associação Humanitária e cultural de Bombeiros 
Voluntários de s. Pedro da cova, comandante do Quadro de Honra.  
associado fundador da Riscos - associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e segurança, é presentemente 
o coordenador do Grupo de medicina de catástrofe.
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Quadro Permanente de oficiais médicos do exército

NoTA BIoGRáFICA 
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nascido a 20-04-1963, natural do concelho de Resende.
Possui, desde 1989, uma licenciatura em medicina pela universidade de coimbra. é especialista em medicina 
interna pelos Hospitais da universidade de coimbra (1998) e em medicina desportiva pela ordem dos 
médicos (2006). é Pós-graduado em medicina de catástrofe pela universidade do Porto (1994) e Gestão de 
unidades de saúde pela universidade católica e ordem dos médicos (2007). é detentor do título atribuído 
pela ordem dos médicos de competência em emergência médica pela ordem dos médicos (2003).
das principais funções militares que desempenhou, destacamos:

•	 médico do 1º contingente da untaet (onu) em timor leste, 7 meses de missão, (2000); 
•	 (co)Responsável pelas Provas médicas dos candidatos a tropas especiais (1995-2019);
•	 foi diretor do centro de saúde militar de coimbra desde janeiro 2015 a dezembro 2019;
•	 Responsável pela un. de medicina do exercício físico e treino operacional (coimbra) e lab. de 

fisiologia do exercício (2016-2020);
•	 subdiretor de saúde do exército (2020);
•	 integrou diversos Grupos de trabalho (Gt) da direção de saúde; 
•	 Passou à situação de ReseRVa, no posto de coronel médico, em abril de 2021;

colaborador regular do inem, desde 1995, em diversas atividades operacionais: centro de orientação de 
doentes urgentes (codu), desde 1995; Viatura médica de emergência e Reanimação (VmeR) (1997-2020); 
Helicóptero de emergência médica (Hem), desde 2001 e formador inem de nível 5, desde 2002.
colabora regularmente com o centro Hospitalar Baixo Vouga (cHBV) (desde 1993) e participou como 
formador convidado nos cursos de: mestrado em medicina de catástrofe da univ. do Porto; Pós-graduação em 
medicina do conflito e catástrofes da univ. nova de lisboa; licenciatura em enfermagem da univ. de aveiro; 
Pós-graduação em trauma, emergência e catástrofe – do isla de santarém; associação de futebol de aveiro.
Publicou em revistas e outras publicações científicas, 18 artigos sendo primeiro autor em 15 e participou como 
palestrante em mais de 45 jornadas ou congressos da área da saúde.
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nascido a 6 de outubro de 1967, natural de caia e s. Pedro, concelho de elvas, distrito de Portalegre.
Possui uma licenciatura em Geografia, concluída em Junho de 1990, na faculdadede letras da universidade 
de coimbra. defendeu, com aprovação, no dia 19 de abril de 1996, a tese de mestrado O Homem, o Espaço e o 
Tempo no Maciço Calcário Estremenho - o olhar de um geógrafo, no instituto de estudos Geográficos da faculdade 
de letras da universidade de coimbra. adquiriu assim o grau de mestre em Geografia Humana. defendeu, 
com aprovação, no dia 16 de fevereiro de 2005, a tese de doutoramento Território, desenvolvimento e áreas 
protegidas - a Rede Nacional de Áreas Protegidas e o caso do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no 
instituto de estudos Geográficos da faculdade de letras da universidade de coimbra. 
é doutorado em Geografia pela universidade de coimbra, e é investigador integrado do centro de estudos 
interdisciplinares da universidade de coimbra (ceis20). com interesses nas áreas da Geografia Política e 
cultural, tem desenvolvido investigação no domínio das paisagens culturais, das suas dinâmicas e estruturações, 
em especial na forma como são representadas e, ao mesmo tempo, territorializam os conteúdos de mútiplas 
indústrias criativas, como o cinema. é também a partir destas novas paisagens e sua relação com as indústrias 
criativas que se tem preocupado com a construção da imagem dos lugares e sua afirmação num marketing 
territorial integrado em processos de planeamento estratégico. nesse sentido, tem-se também envolvido na 
análise da coesão interna de cada espaço geográfico, na filiação dos diferentes agentes com os lugares e, mais 
especificamente, nos factores de rompimento, quebra e restabelecimento dessa relação, representados por ciclos 
de desterritorialização-reterritorialização.
é Vice-Presidente da direção da Riscos - associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e segurança.
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luciano lourenço é doutorado em Geografia física, pela universidade de coimbra, onde se jubilou como 
Professor catedrático.
é diretor do nicif - núcleo de investigação científica de incêndios florestais, da faculdade de letras da 
universidade de coimbra, Presidente da assembleia Geral da Riscos - associação Portuguesa de Riscos, 
Prevenção e segurança, da coBalco - associação para cooperação entre Baldios do distrito de coimbra, da 
adGou - associação de desenvolvimento do Goulinho e da irmandade de nossa senhora das Preces.
é Presidente da direção da assoaÇoR - associação dos Baldios da serra do açor e da clBGcc - comunidade 
local do Baldio do Goulinho e casal cimeiro.
é Presidente do conselho científico-Pedagógico da escola nacional de Bombeiros e Representante efetivo 
da universidade de coimbra na comissão consultiva de acompanhamento do Programa Regional de 
ordenamento do território do centro (PRot).
exerceu funções de diretor-Geral da agência para a Prevenção de incêndios florestais, Presidente do conselho 
Geral da escola nacional de Bombeiros e Presidente da direção da escola nacional de Bombeiros.
consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, e publicou 
mais de uma centena de artigos em revistas especializadas. Possui mais de 80 capítulos de livros e mais de 50 livros 
publicados. organizou mais de uma centena de eventos científico-pedagógicos e participou com apresentação 
de 350 comunicações. orienta e coorientou várias teses de doutoramento e dissertações de mestrado.
Participa como investigador em 2 projetos e foi investigador responsável em mais de 40, nacionais e 
internacionais.
nas suas atividades profissionais interagiu com 300 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos.
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licenciado em Geografia, com especialização em Gestão dos Riscos naturais, pela faculdade de letras da 
universidade do Porto, e doutorado em letras, especialidade Geografia (Geografia física), pela faculdade de 
letras da universidade de coimbra. docente convidado em várias universidades (Porto, coimbra e lusófona 
do Porto) e institutos, investigador do nicif - núcleo de investigação científica de incêndios florestais, 
da universidade de coimbra, do ceGot - centro de estudos em Geografia e ordenamento do território 
(universidades de coimbra e Porto), e secretário-tesoureiro da direção da Riscos - associação Portuguesa 
de Riscos, Prevenção e segurança.
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nascida a 7 de novembro de 1979, natural de arronches, distrito de Portalegre.
fátima Velez de castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em estudos sobre a 
europa, doutora em Geografia, com a tese: “Imigração de Desenvolvimento em regiões de baixas densidades. 
Territórios de fronteira no Alentejo (Portugal) e na Extremadura (Espanha)”. é Pós-doutorada em literatura. 
trabalha como Professora auxiliar no departamento de Geografia e turismo da faculdade de letras da 
universidade de coimbra, onde é membro da comissão científica. também é coordenadora do mestrado 
em ensino da Geografia no 3.º ciclo do ensino Básico e ensino secundário, membro da subcomissão de 
trabalhadores da fluc e membro do conselho de ética da fcdef da uc. 
é investigadora no ceGot (membro integrado) e no nicif e Presidente da direção da Riscos – associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e segurança. os seus principais temas de investigação são na área do ensino da 
Geografia, da Geografia e Riscos sociais e da Geografia das migrações.
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adélia nunes é Professora associada, com agregação em Geografia, na faculdade de letras da universidade de 
coimbra, onde exerce funções de docência e investigação.
diretora do departamento de Geografia e turismo, da faculdade de letras da universidade de coimbra, 
membro integrado do centro de estudos de Geografia e ordenamento do território (ceGot), da Riscos 
(associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e segurança) e do nicif (núcleo de investigação científica de 
incêndios florestais).
ingressou na carreira docente universitária em 1999. em 2001 concluiu o mestrado em Geografia física e em 
2007 o doutoramento em Geografia.
dinâmica da paisagem, riscos naturais e mistos e gestão de recursos naturais são as principais áreas de 
investigação, tendo publicado várias dezenas de trabalhos, onde se incluem capítulos de livros e artigos em 
revistas de especialidade. desde 2008 colabora no mestrado em ensino de Geografia e em 2017 assumiu a 
coordenação do mestrado em Geografia física, ambiente e ordenamento do território.
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2015-2021: coordinator of the Vademecum of disaster medicine, sauramps, 2020;
coordination of the disaster medicine manual, lavoisier 1917;
teaching activities in france: universities of créteil, nancy, toulouse, Pointe à Pitre, eisti 
Pontoise and marseille, ensam, and abroad: Brazil, Portugal, Romania, togo.

2009-2015: creation of HfJ conseil in risk, crisis and emergency management: main clients: sncf;
Renault, dGa and various small businesses;
founding member of the franco-Romanian committee sfmc-smuRd-min san Roumain-
ensosP-BsPP for the training of 1,300 Romanian relief and health personnel in collective 
emergency and disaster medicine through e learning and simulation;
first aid Report Writer for the national academy of medicine.

2008-2009: medical writer for the ministry of the interior (dGscGc) and the ministry of Health (dHos) 
of the samu-sdis operational reference system for Personal assistance.

1996-2008: medical inspector – technical health adviser to the and civil Protection service, ministry of the 
interior. as such:

 Writer of two reports at the request of the european union aimed at organizing civil 
protection (iGsu) in Romania in the context of eu accession;
Participation in the drafting of the H5n1 flu plan;
Participation in various civil Protection works: population alert, mass decontamination, use 
of helicopters, population resilience.

1986-1995: chief medical officer of the Paris fire Brigade (deputy 1986-1988);
introduction of automated external defibrillators (aeds) among s-firefighters in france;
intervention and medical Rescue department for terrorist attacks in Paris: tati rue de Rennes, Rue 
des Rosiers, Pointshow, mark and spencer, various disasters: sncf Gare de lyon, Gare de l’est;
drafting of the Red plan;
Head of the Bucharest detachment for the fall of ceausescu, earthquake intervention in algeria 
and mexico.
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eTHIQue mÉDICALe eT PANDÉmIe CoVID-19

meDICAL eTHICs AND THe CoVID-19 PANDemIC

Henri Julien
société française de médecine de catastrophe (france)  

henrifjulien@orange.fr 

RÉsumÉ

la pandémie coVid-19 répond aux critères de la 
médecine de catastrophe: rupture avec le quotidien, 
imprévisibilité, inadéquation brutale entre les 
besoins et l’offre de soin, nécessité de répônses 
organisationnelle, technique et logistique.
laes conséquences de cette situation sanitaire 
exceptionnelle ont retenti sur les modes médicaux 
d’exercice, notamment déontolmogique. la gestion 
du secret, la priorisation nécessaire (vaccinations, 
réanimation), la réorganisation des services 
hospitaliers, la délégation de tâche et l’usage de la 
télémédecine ont bouleversé l’exercice des médecins 
de toutes spécialités.
dès 2014, une modification du code de déontologie 
français a été une étape importante de la reconnaissance 
du mode d’exercice du médecin de catastrophe. elle 
tient compte qu’en cas de circonstances marquées 
par une inadéquation brutale entre l’ampleur de la 
demande et les possibilités d’y répondre, le médecin 
reste soumis aux principes fondamentaux de la 
déontologie et de l’éthique médicales et doit “[…] 
s’efforcer d’en respecter l’esprit. Amené à s’affranchir de 
dispositions formelles du code de déontologie, il doit le 
faire de façon proportionnée aux contraintes liées à la 
situation à laquelle il doit faire face. Il ne saurait faire 
l’objet de sanctions disciplinaires en cas d’éventuels 
manquements relevés dans le cadre de ces circonstances 
exceptionnelles et dans les conditions sus-rappelées”.

mots clés: médecine de catastrophe, déontologie, 
coVid-19.

ABsTRACT

tThe coVid-19 pandemic meets the criteria 
of disaster medicine: disruption of daily life, 
unpredictability, sudden mismatch between needs 
and supply of care, need for organizational, technical 
and logistical responses.
The consequences of this exceptional health situation 
have had an impact on the medical modes of exercise, 
in particular ethical. The management of secrecy, the 
necessary prioritization (vaccinations, resuscitation), 
the reorganization of hospital services, the delegation 
of tasks and the use of telemedicine have upset the 
practice of doctors of all specialties.

since 2014, a modification of the medical code of 
ethics was an important step in the recognition of the 
mode of exercise of the disaster doctors. it takes into 
account that in the event of circumstances marked 
by a sudden mismatch between the extent of the 
request and the possibilities of responding to it, the 
doctor remains subject to the fundamental principles 
of medical ethics and ethics and must “[...] strive to 
respect its spirit. Having to free himself from the formal 
provisions of the code of ethics, he must do so in a manner 
proportionate to the constraints linked to the situation 
he has to deal with. He cannot be subject to disciplinary 
sanctions in the event of any breaches noted in the 
context of these exceptional circumstances and under the 
conditions mentioned above”.

Keywords: disaster medicine, medical ethics, 
coVid-19.
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maria lopes salazar, 49 anos, coronel da força aérea, médica formada na faculdade de medicina de lisboa, 
com a especialidade de Gastroenterologia. 
é coordenadora da unidade de ensino, formação e investigação da saúde militar (uefism). a uefism, é 
uma unidade integrada na estrutura orgânica do estado-maior-General das forças armadas, na dependência 
da direção de saúde militar.
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é membro efectivo da academia de engenharia de Portugal e membro senior e especialista da ordem dos 
engenheiros e associado da associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e segurança.
a sua actividade profissional tem incidido no projecto e análise de sistemas hidráulicos e hidroeléctricos, no 
planeamento de recursos hídricos e ambientais, na gestão e análise de riscos naturais e tecnológicos e na filosofia 
e ética da tecnologia.
coordenou estudos de análise e gestão de riscos, nomeadamente no domínio dos riscos e segurança de barragens 
(regulamentação de segurança a jusante de barragens) e de protecção contra inundações e cheias (co-coordenador 
do estudo de avaliação do Risco de aluviões na ilha da madeira na sequência do temporal em 2010).
é membro do Grupo de investigação de direito e inteligência artificial da universidade católica (lisboa) e 
autor ou co-autor de diversos livros e de mais de uma centena de artigos e comunicações científicas e técnicas e 
de ensaios de divulgação.
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CeRTAINTIes AND uNCeRTAINTIes IN THe mANAGemeNT oF RIsKs AND CRIses. 
INFLueNCe oF INFoRmATIoN CommuNICATIoN

António Betâmio de Almeida
universidade de lisboa, instituto superior técnico 

departamento de engenharia civil, arquitectura e Georrecursos (Portugal)
betamio.almeida@ist.utl.pt

Resumo

catástrofes e pandemias são perturbações muito 
relevantes nas comunidades humanas com danos 
pessoais e materiais. são situações em que o 
individualismo se confronta com o colectivo e as 
emoções ou os sentimentos com o racional, mas em 
que a organização social e a confiança nas instituições 
são fundamentais. numa análise operacional podemos 
considerar duas fases distintas: a fase de preparação ou 
ex-ante e a fase de aplicação e recuperação ou ex-post.
cada uma destas fases tem características próprias. 
a primeira é baseada no passado, na experiência, em 
conhecimentos e em cenários possíveis. a segunda 
tem que enfrentar a realidade e concretizar ou 
adaptar respostas. se a primeira deve ser actualizada 
periodicamente, a segunda pode nunca se realizar. em 
ambas as fases há um outro factor fundamental: os 
diversos tipos de incertezas.
as catástrofes e as pandemias estão associadas à 
disseminação a nível mundial de uma (nova) doença 
e têm modos diferentes de preparação e de gestão dos 
riscos e das crises, mas partilham aspectos comuns. 
a observação de situações recentes evidencia a 
importância acrescida de um factor especial: a 
comunicação em situação de crise. os conteúdos e 
os meios utilizados podem contribuir positivamente 
ou contrariar as acções das autoridades e terem uma 
grande influência na percepção social das situações. 
o texto tem por objectivo apresentar uma síntese 
integrada destes desafios.

Palavras-chave: Preparação, recuperação, incerteza e 
comunicação.

ABsTRACT

disasters and pandemias are very relevant disturbances 
in human communities with personal and material 
damages. These are situations in which individualism 
confronts the collective and emotions or feelings with 
the rational, but in which social organization and trust 
in institutions are fundamental. in an operational 
analysis we can consider two distinct phases: the 
preparation or ex-ante phase and the application and 
recovery phase or ex-post phase.
each of these phases has its own characteristics. The 
first is based on the past, experience, knowledge and 
possible scenarios. The second has to face reality and 
realize or adapt responses. if the first phase must 
be updated periodically, the second may never take 
place. in both phases there is another fundamental 
factor: the several types of uncertainties.

disasters and pandemias have different ways of 
preparing and manage risks and crises, but share 
common aspects. The observation of recent situations 
highlights the added importance of a special factor: 
communication in crisis situations. The contents and 
means used can positively contribute to or counteract 
the actions of the authorities and have a great 
influence on the social perception of situations. The 
aim of the text is to provide an integrated overview of 
these challenges.

Keywords: Preparation, recovery, uncertainty and 
communication.
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Resumo

a Brigada de sapadores-Bombeiros de Paris (BsPP) 
é uma unidade militar responsável pela luta contra os 
incêndios, sinistros e acidentes, bem como, ao socorro 
e cuidados urgentes de pessoas em Paris e localidades 
à volta de Paris. a BsPP participou ativamente na 
luta contra a pandemia de coVid-19 conduzindo 
3 tipos de ações:
em primeiro lugar, pôs em ação a fase pré-hospitalar, 
os doentes graves do coVid-19 durante a 
“primeira vaga”, março e abril de 2020, com as 
suas 160 ambulâncias de primeiros socorros e as sete 
ambulâncias de reanimação equipadas por um médico 
urgentista, um enfermeiro(a) e um motorista. a BssP 
também participou a transferências entre regiões, de 
doentes graves de reanimação, quando as capacidades 
hospitalares de algumas regiões estavam lotadas.
em seguida, ela teve de organizar e adaptar uma 
postura de resiliência permanente, para manter a todo 
custo, a continuidade das suas missões de socorro 
perante uma situação onde o seu pessoal, ou mesmo 
sua família, estavam por vezes, elas mesmas doentes, 
e onde muitos serviços públicos ou privados estavam 
afetados pela pandemia.
Por fim, ela participou ativamente na política da saúde 
pública do governo, perto da população, facultando 
os centros de testes e depois, de vacinação, em Paris 
e nos arredores.
no total, os bombeiros sapadores de Paris vacinaram 
mais de um milhões de pessoas contra o coVid-19.

Palavras-chave: coVid-19, bombeiros, emergência, 
médicos, vacinação, Paris, BsPP.

ABsTRACT

The Paris fire Brigade (Brigade de sapeurs-Pompiers de 
Paris - BsPP) is a military unit responsible for fighting 
fires, disasters and accidents as well as emergency 
relief and medical services for people in Paris and its 
neighbouring departments. The BsPP has actively 
participated in the fight against the coVid-19 
pandemic by carrying out three types of actions:
first, it has taken care, in the pre-hospital phase, 
of serious coVid-19 patients, especially during 
the “first wave” in march and april 2020, with its 
160 emergency ambulances and its 7 resuscitation 
ambulances staffed by an emergency doctor, a 
nurse and an ambulance driver. it was also involved 
in interregional transfers of serious resuscitation 
patients when hospital capacity in certain regions 
was saturated.
later, it was forced to organize itself and adopt a 
resilient posture to, at all costs, ensure the continuity 
of its rescue missions confronting a situation where its 
own staff or their families were sometimes themselves 
sick and where many public or private services were 
affected by the pandemic.

finally, it has actively contributed in the 
government public health policies for the 
population by running testing and vaccination 
centers in Paris and the Paris region.
in total, the Paris firefighters vaccinated more than 
one million people against coVid-19.

Keywords: coVid-19, firefighters, emergency, 
doctors, vaccination, Paris, BsPP.
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da carreira médica em medicina interna e o Grau de consultor da carreira médica em medicina intensiva.
foi diretor do serviço de medicina, do serviço de urgência, da unidade de tratamento ambulatório, e do 
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funções de Presidente da comissão de farmácia e terapêutica, e integrou a comissão de infeção.
Participou em várias missões no contexto das forças nacionais destacadas/operações de apoio à Paz. 
foi Presidente do instituto nacional de emergência médica.
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é também formador/instrutor de vários cursos no âmbito das áreas de emergência e medicina de catástrofe.
foi durante os últimos 5 anos comandante do agrupamento sanitário do exército Português, acumulando 
funções como Gestor de Projeto do agrupamento sanitário.
desempenha atualmente as funções de diretor do centro de saúde militar de coimbra.
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Resumo

a pandemia coVid-19 trouxe, em Portugal como 
em todo o globo, enorme pressão e desafios até à 
data desconhecidos ao serviço nacional de saúde, 
obrigando a uma gestão criteriosa de recursos clínicos 
e de alocação de doentes.
a maximização de emprego dos hospitais e dos seus 
espaços clínicos, a criação de espaços designados de 
“hospitais de campanha”, e o emprego de “hospitais 
de campanha” com espaços clínicos de “alta-depen-
dência de cuidados” já existentes assumiram-se como 
resposta eficiente no incremento de camas clínicas, 
em Portugal.
o autor descreve a tipificação do conceito de 
“Hospital de campanha”, efetuando uma descrição 
iconográfica de espaços clínicos e não clínicos.
o autor revisita o conceito de “Hospital de 
campanha”, a literatura existente, e o emprego 
potencial de Hospitais de campanha na pandemia 
coVid-19, em cenários assimétricos e de resposta 
a futuros cenários de infeções emergentes, tendo em 
consideração as limitações e o potencial de emprego.

Palavras-chave: Hospital de campanha, Pandemia, 
recursos clínicos, tipificação.

ABsTRACT

The coVid-19 pandemic brought, in Portugal as 
across the globe, enormous pressure and challenges 
hitherto unknown to the national Health services, 
forcing a careful management of clinical resources 
and patient allocation. 
The maximization of employment of regular hospitals 
and their clinical spaces, the construction of new 
clinical areas designated as “field hospitals”, and the 
use of “field hospitals” with already existing clinical 
areas of “high dependence of care” were assumed to 
be essential to the efficient response in the increase of 
clinical beds in Portugal. 
The author describes the typification of the concept of 
“field Hospital”, making an iconographic description 
of clinical and non-clinical areas. 
The author revisits the concept of “field Hospital”, 
the existing literature, and the potential use of 
field Hospitals for the response to the coVid-19 
pandemic, in asymmetric scenarios and in response 
to future scenarios of emerging infections, taking into 
account the limitations and the employment potential.

Keywords: field Hospitals, Pandemic, clinical re-
sources, typification.
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posteriormente, o grau de consultor, em 1995, após provas. em 1993, no instituto de medicina legal de 
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classificação final de 15 valores. em 1996, na faculdade de medicina da universidade de coimbra, concluiu o 
mestrado em saúde ocupacional.
especialista em medicina do trabalho pela ordem dos médicos desde 2000/maio. elaborou em 2002 a 
monografia “função Respiratória e trabalho em ambiente Hiperbárico” sobre o trabalho de abertura dos túneis 
do metro do Porto;
chefe de serviço de medicina Geral e familiar desde 2003, até à saída da função Pública, em 2004;
competência em medicina Hiperbárica e subaquática, pela ordem dos médicos;
médico de medicina Geral e familiar no Hospital de santa maria do Porto, desde 2008/01/01;
no ciclo de estudos conducente ao Grau de doutor em segurança e saúde ocupacionais, na faculdade de 
engenharia do Porto, em 2012/2013, concluiu os seminários multidisciplinares com a classificação final de 
20 (vinte) valores.
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Resumo

um pouco de História:
•	 2019/12/31 - china reportou à oms um cluster 

de casos de pneumonia de etiologia desconhecida 
em trabalhadores e clientes de um mercado de 
peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, 
Província de Hubei, china;

•	 2020/01/09 - china - novo coronavírus – 2019-
ncoV, posteriormente saRs-coV-2, agente causal 
da coVid-19;

•	 2021/01/30 -  oms - emergência de saúde Pública 
internacional:

•	 2020/03/11 - diretor-Geral oms - coVid-19 
como pandemia;

•	 2021/nov: science michael Worobey, un. arizona, 
concluiu que a primeira vítima da covid-19 foi 
uma vendedora de frutos do mar que manifestou 
os sintomas da doença em 2019/12/11.

uma “economia saudável depende de uma população 
saudável”, pelo que garantir que os trabalhadores 
tenham bons níveis de “saúde e Bem-estar” 
em saúde ocupacional é relevante identificar 
precocemente e orientar de acordo com as instruções 
da saúde 24, todos os casos, de modo a controlar a 
infeção e evitar os contágios.

Palavras-chave: Pandemias, controlo, saúde ocupacional.

ABsTRACT

a little of history:
•	 2019/12/31 - china reported to WHo a cluster of 

pneumonia cases of unknown etiology in workers 
and customers at a fish, live seafood and poultry 
market in Wuhan city, Hubei Province, china;

•	 2020/01/09 - china - novel coronavirus - 2019-
ncoV, later saRs-coV-2, causal agent of 
coVid-19;

•	 2021/01/30 - WHo - international Public Health 
emergency;

•	 2020/03/11 - WHo director-General - coVid-19 
as a pandemic;

•	 2021/nov: science michael Worobey, un. arizona, 
concluded that the first victim of covid-19 was a 
seafood seller who manifested symptoms of the 
disease on 2019-12-11.

a “healthy economy depends on a healthy 
population”, therefore ensuring that workers have 
good levels of “health and well-being”
in occupational Health, it is important to identify 
early and guide in accordance with the instructions of 
saúde 24, in all cases, in order to control the infection 
and avoid the spread of the infection. 

Keywords: Pandemics, control, occupational Health.
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nasceu a 10 de novembro de 1977. tirou Bacharelato em enfermagem (1996-1999), no instituto Politécnico de 
saúde do norte – isPs norte (cesPu), licenciatura em enfermagem (1999 – 2000), na cooperativa de ensino 
superior Politécnico e universitário (1999 – 2000), em abril de 2022 é enfermeira especialista em enfermagem 
médico - cirurgia na vertente Pessoa em situação crítica, e desde 2001 é aluna de doutoramento em ciências de 
enfermagem no instituto de ciências Biomédicas abel salazar da universidade do Porto (icBas – uP).
de 02/01/2002 – 03/10/2021 desempenhou as funções de enfermeira dos serviços de cuidados intensivos 1, 
no centro Hospitalar e universitário do Porto - Hospital Geral de santo antónio (cHuP-Hsa):
•	 Prestação de cuidados a doentes críticos em contexto de internamento;
•	 elemento integrante das equipas e/ou grupos de trabalho:

•	 consulta de follow-up em cuidados intensivos;
•	 Planeamento de emergência e catástrofe do sci (serviço de cuidados intensivos);
•	 elemento responsável pela formação científica;
•	 elemento integrante da equipa de formação em serviço;
•	 elemento do Grupo de trabalho de Ventilação mecânica;
•	 interlocutora do Grupo de apoio ao luto;
•	 elemento da equipa da consulta de Follow-up em cuidados intensivos;
•	 elemento da equipa de transplantação Hepática e Reno Pancreática – 11/ 2009 – 09/2021.

atualmente é enfermeira do centro materno infantil - Bloco operatório, no centro Hospitalar e universitário 
do Porto - Hospital Geral de santo antónio (cHuP-Hsa).
entre outros cargos e funções, é secretaria da direção da associação Humanitária e cultural de Bombeiros 
Voluntários de são Pedro da cova (aHcBVsPc), Gondomar, secretária da unidade experimental de 
investigação e formação para intervenção em socorro – ueifis, da aHcBVsPc e Vogal suplente do conselho 
fiscal da ordem dos enfermeiros (secção Regional do norte).
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Resumo

desproporcionalidade acentuada entre meios humanos 
e materiais de cuidados de saúde e as vítimas a socorrer, 
destruição generalizada do ambiente e repercussões 
económicas e do tecido social são definição de 
catástrofe, de acordo com World Health Organization 
& ICN – Framework of Disaster Nursing Competencies, 
2009 e Bandeira, 2005.
as unidades de cuidados intensivos são local com 
equipamento médico especializado, destinado a 
doentes críticos, que necessitam de monitorização 
contínua ou de suporte das funções vitais. constitui- se 
como um locus onde os profissionais de saúde tomam 
decisões complexas e muito difíceis em contexto 
de medicina de catástrofe e de estabelecimento de 
critérios de prioridade, muitas vezes tão complexos 
de definir.
a definição de planos de contingência, a restrição da 
atividade interventiva, que pode ser suspensa, os recursos 
humanos alocados ao apoio à medicina intensiva e as 
decisões da equipa multidisciplinar não são óbvias num 
contexto pandémico, pelo que é primordial socorrermo-
nos dos ensinamentos que a medicina de catástrofe, 
enquanto especialidade, nos dá.

Palavras-chave: medicina de catástrofe, Pandemias, 
cuidados intensivos.
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according to the World Health organization & icn 
- framework of disaster nursing competencies, 
2009 and Bandeira, 2005, a disaster is defined as 
a marked disproportionality between human and 
material resources of health care and the victims to be 
rescued, generalized destruction of the environment, 
and economic and social repercussions.
intensive care units are places with specialized 
medical equipment for critically ill patients who need 
continuous monitoring or support of vital functions. 
it is a place where health professionals make complex 
and very difficult decisions in the context of disaster 
medicine and the establishment of priority criteria, 
often so complex to define.

The definition of contingency plans, the restriction of 
interventional activity, which may be suspended, the 
human resources allocated to support intensive care 
medicine and the decisions of the multidisciplinary 
team are not obvious in a pandemic context. 

Keywords: disaster medicine, Pandemics, intensive care.
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nascido a 23 de agosto de 1979. tirou licenciatura em direito 1999-2004), pela universidade lusíada do 
Porto e Pós-Graduação em medicina legal (2006 – 2007), pelo icBas – uP (instituto de ciências Biomédicas 
abel salazar, da universidade do Porto).
das principais atividades profissionais e cargos ocupados destacamos:
•	 Bombeiro Voluntário, na associação Humanitária e cultural de Bombeiros Voluntários de são Pedro da 

cova (aHcBVsPc), Gondomar, Portugal de 1994 a 2020;
•	 formador externo da escola nacional de Bombeiros na área do salvamento e desencarceramento 

(desde 2001);
•	 delegado distrital da escola nacional de Bombeiros (de 2005 a 2008);
•	 segundo comandante do corpo de Bombeiros, de 2007 a 2010;
•	 inspector da Polícia Judiciária, desde 2009, estando actualmente colocado na secção de investigação dos 

crimes contra o Património e Vida em sociedade (sicPVs) – Brigada de investigação de incêndios;
•	 comandante do corpo de Bombeiros, de 2010 a 2020;
•	 Vogal da direcção da associação Humanitária e cultural de Bombeiros Voluntários de são Pedro da cova 

(aHcBVsPc), Gondomar, Portugal (de 2011 a 2021).
•	 comandante do Quadro de Honra do corpo de Bombeiros, desde agosto de 2020.
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Resumo

os Bombeiros, nomeadamente os corpos de Bombeiros 
Voluntários, enquanto agentes de Protecção civil e 
parte integrante do sistema integrado de emergência 
médica, estão indubitavelmente em permanência no 
socorro às populações e na linha da frente para uma 
qualquer situação de emergência, o que naturalmente 
sucedeu com a pandemia da coVid-19.
Quando a pandemia se instalou no país, surgiu a 
dúvida, a navegação pelo desconhecido, a incerteza, 
o medo, a dificuldade de acesso a equipamentos de 
protecção individual e o cumprimento de todos os 
processos de desinfecção, que obviamente estiveram 
associados a um conjunto de medidas e decisões, com 
vista à manutenção de toda a resposta operacional, 
garantindo também uma boa estabilidade emocional 
e a confiança de todos os operacionais, sem excepção.

Palavras-chave: Bombeiros, coVid-19.
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firefighters, namely the Volunteer fire Brigade, 
as civil Protection agents and an integral part 
of the integrated medical emergency system, 
are undoubtedly permanently in the aid of the 
populations and in the front line for any emergency 
situation, which naturally happened with the 
coVid-19 pandemic.
When the pandemic took hold in the country, doubt 
arose, navigation through the unknown, uncertainty, 
fear, the difficulty of accessing personal protective 
equipment and compliance with all disinfection 
processes, which were obviously associated with a set 
of measures and decisions, with a view to maintaining 
the entire operational response, also guaranteeing 
good emotional stability and the confidence of all 
operational personnel, without exception. 

Keywords: firefighters, coVid-19.
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licenciada em medicina veterinária pela escola superior de medicina Veterinária da universidade técnica 
de lisboa (1994) e com Pós-Graduação em medicina e cirurgia de animais exóticos, silvestres e de Zoo 
(2009) pela faculdade de medicina Veterinária da universidade lusófona. concluiu a parte letiva do programa 
doutoral em Biomedicina da universidade do Porto (2016). exerceu clínica de pequenos animais e exóticos 
até 2020 especializando-se simultaneamente no licenciamento e gestão de biotérios, tendo sido responsável 
pelos biotérios do iBmc, fmuP e icBas. obteve em 2002 creditação como pessoa competente na área de 
bem-estar e experimentação animal pela dGaV.
nos últimos anos dedica a sua atenção à medicina de abrigo promovendo atividades e projetos que tem como 
objetivos a melhoria do bem-estar dos animais abandonando e a sua integração de forma ativa na sociedade. 
é membro da comissão de animais do icBas (instituto de ciências Biomédicas abel salazar da universidade 
do Porto).
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Resumo

atualmente os animais de companhia fazem parte 
da vida da maioria das famílias portuguesas. dessa 
forma, a atual pandemia causada pelo coVid-19, 
levou a uma preocupação não só com as pessoas, mas 
também com os seus animais.
à exceção de um único caso conhecido envolvendo as 
martas criadas para produção de peles na dinamarca, 
não existe nenhum outro caso comprovado 
cientificamente de transmissão coVid-19 entre 
animais de companhia e humanos.
sabemos, contudo, que os humanos transmitem 
coVid-19 aos animais de companhia, nomeada-
mente cães e gatos. sabemos também que muitas das 
doenças emergentes têm origem em animais (ex. gripe 
das aves, gripe suína, ébola). 
Pelo exposto, sempre que uma pessoa está infetada 
com coVid-19 ou doente por outra razão, deve ter 
com os seus animais os mesmos cuidados que tem com 
as outras pessoas, nomeadamente distanciamento, 
cuidados de higiene e outras medidas adequadas a 
cada espécie.

Palavras-chave: coVid-19, animais de companhia, 
doenças emergentes.
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currently, companion animals are part of the majority 
of Portuguese families. The current pandemic caused 
by coVid-19 has led to a concern not only for 
people, but also for their pets.

except for a single known case involving minks, bred 
for fur production in denmark, there is no other 
scientifically proven case of coVid-19 transmission 
between companion animals and humans.

We know, however, that humans transmit coVid-19 
to companion animals, namely dogs and cats. We 
also know that many emerging diseases originate in 
animals (ex. bird flu, swine flu, ebola).

Therefore, whenever a person is infected with 
coVid-19 or becomes ill for any another reason, 
they should take the same care with their animals as 
they do with other people, namely distancing, hygiene 
and other measures appropriate to each species. 

Keywords: coVid-19, company animals, emerging 
diseases.
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tem uma Graduação em medicina, pela universidade Vale do Rio Verde (2010). Pós-graduação em Gestão em 
saúde - excelência operacional na área dasaúde - lean six sigma (2018 - 2019), pelo Hospital israelita albert 
einten. especialização médica, Radiologia e diagnóstico por imagem (2015 - 2018), pelo Hospital santa casa 
de misericórdia de Belo Horizonte.
dos vários cargos e atividades desenvolvidas destacamos:

•	 Vice-presidente do conass - conselho nacional de secretários de saúde;
•	 secretário de estado de saúde, Governo do estado de minas Gerais;
•	 Presidente  da fHemiG - fundação Hospitalar do estado de minas Gerais;
•	 diretor de Hospital fHemiG - Hospital Júlia Kubitschek;
•	 assessor da Gerência assistencial: 2015 - 2018;
•	 coordenador da unidade de emergência: 2012 - 2015;
•	 Plantonista na unidade de emergência: 2011 - 2012.
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Resumo

a partir de março de 2020 a população brasileira foi apresentada a uma realidade sem precedentes. 
foi imposta uma forma alternativa de convivência, consequência de uma nova ameaça microscópica 
inesperada e desconhecida até poucos meses antes. muito já se falou, e ainda se fala, sobre a ameaça 
concreta representada pelo novo vírus saRs-coV-2, causador da coVid-19. mas agora, com o avanço 
da vacinação e a redução na circulação do vírus, começamos a nos preocupar em observar como nos 
comportamos durante o período de enfrentamento desse agente sorrateiro. entendemos a importância 
de documentar e divulgar entre os pares todo o aprendizado acumulado nessa experiência.

diante desse cenário, pretende-se apresentar como a secretaria de estado de saúde, em conjunto com 
outros órgãos do Governo estadual mobilizou os recursos disponíveis de forma a solucionar desafios emergenciais 
impostos por contingências de catástrofe, e, em paralelo, desenvolver ações de médio e longo prazo no sentido 
de evitar que essas contingências se repitam no contexto de enfretamento de uma situação de crise.

no decorrer da pandemia observou-se a necessidade da ampliação do número de leitos de terapia 
intensiva nas diversas regiões do estado. insumos e medicamentos que eram suficientes em uma situação 
de normalidade começaram a faltar devido ao aumento rápido da demanda. exemplo dessa situação 
prática foi o esgotamento da disponibilidade de o² em diversos hospitais, agravado pela complexa logística 
de distribuição para um território grande e heterogêneo.

a partir da observação da iminência da situação de catástrofe, a secretaria de estado de saúde ses-mG, 
em cooperação com o Gabinete militar do Governador mobilizou cilindros sobressalentes em hospitais 
da região metropolitana de Belo Horizonte para envio, em avião do estado para municípios onde o 
fornecimento de oxigênio alcançava situação crítica, estando próximo do desabastecimento.

é importante destacar, apesar de promover uma intervenção emergencial com eficácia, garantindo a 
resolução do desafio imediato, a ses-mG não se furtou a desenvolver soluções de políticas públicas que 
prevenisse a recorrência daquela situação de emergência e catástrofe em outros territórios e no decorrer 
da pandemia e que regulem e normalizem os serviços essenciais voltados para a saúde da população.

essa situação excepcional pode ser observada em situações outras como na escassez de medicamentos 
que compõem o kit intubação, necessários a sedação dos pacientes que passam por procedimentos de 
ventilação mecânica, muito usual durante o tratamento dos pacientes graves acometidos pelo coVid-19. 
o transporte de pacientes entre regiões também se tornou um desafio de solução imediata durante a pandemia, 
dificultada pela complexidade clínica do paciente.

outro ponto que mereceu a intervenção da ses-mG foi a heterogeneidade na condução dos gestores 
locais e prestadores de serviços de saúde como responsáveis pelo enfrentamento da doença. apesar dos 
meios de comunicação terem sido utilizados de forma intensiva, ainda se percebia a diferença na qualidade 
dos serviços assistenciais fornecidos a população, a depender-se do território. no seu papel de gestor 
regional da saúde, a ses-mG organizou grupos de profissionais capacitados para intervenções emergenciais, 
com o objetivo de padronizar e melhorar a qualidade da assistência em situações em que, a falta de 
experiência poderia comprometer o desfecho.

o papel de destaque do estado de minas Gerais nos indicadores da doença se deveram, em grande 
parte à capacidade do estado em intervir em situações de emergência e catástrofe, de forma eficaz, 
atendendo a necessidade imediata da população, bem como ao desenvolver ações de médio e longo prazo 
com a finalidade de reestruturação dos serviços de saúde pública.

Palavras-chave: coVid-19, estado de minas Gerais, saúde.
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Resumo

o impacto emocional provocado pelo confinamento durante a pandemia de coVid-19 conduziu a uma 
diminuição do bem-estar psicológico. este impacto foi maior em profissionais da saúde, sobretudo para aqueles 
que continuaram a trabalhar presencialmente. apesar disso, as estratégias de coping conjuntas do casal podem 
ter contribuído para minimizar este efeito. o objetivo do presente estudo foi analisar a associação entre o 
bem-estar psicológico e as estratégias de coping conjugal. Pretendeu-se, ainda, observar a existência de diferenças 
em função do regime de trabalho (presencial ou não) no bem-estar e no coping diádico.

neste estudo participaram 220 profissionais de saúde residentes em Portugal, com idades compreendidas 
entre os 23 e 65 anos (m = 39.76; dP = 9,66), dos quais 90.9% eram mulheres (8.6% homens e 0.5% 
outros). a maior parte eram médicos (86.8%) e 13.2% correspondia a outros profissionais da área da 
saúde, nomeadamente assistentes sociais. no que diz respeito à modalidade de trabalho, 46.4% trabalhava 
presencialmente, 43.6% em teletrabalho e 10% noutra condição. a recolha de dados foi realizada durante 
o primeiro ano da pandemia, considerando todos os princípios éticos. Realizaram-se análises descritivas, 
diferenças de médias e correlações de Pearson.

Verificaram-se pontuações moderadas-elevadas de bem-estar (m = 50.08; dP = 8.56) e de coping 
diádico (m = 134.87; dP = 20.06). um maior bem-estar associou-se ao recurso de coping diádico positivo 
(rx = .65, p <.001). não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em função da modalidade 
de trabalho (presencial ou teletrabalho) no bem-estar e no coping diádico. conclui-se que a classe profissional 
ligada aos cuidados de saúde podem ser afetados emocionalmente pela pandemia, mas o coping diádico 
pode ser uma variável protetora. sugere-se a implementação de programas de promoção de relações afetivas 
saudáveis com vista a prevenir pronlemas de saúde mental nos profissionais da saúde.

Palavras-chave: Profissionais de saúde, coVid-19, bem-estar, coping diádico conjugal.
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Resumo

os bombeiros, enquanto profissionais de emergência, nomeadamente durante a pandemia coVid-19, 
lidam diariamente com situações stressantes e potencialmente traumáticas, podendo ter a sua saúde mental 
prejudicada. estudos têm demonstrado que a empatia e o coping podem estar associados ao stress pós-traumático, 
quer como fatores protetores, quer como fonte de vulnerabilidade, merecendo maior investigação.

este estudo teve como objetivos identificar os níveis de empatia, coping e trauma em bombeiros, analisar 
a sua interrelação e verificar a sua variação em função de características sociodemográficas e laborais.

os dados foram recolhidos através de um questionário online, pelo método da bola de neve, utilizando 
o Interpersonal Reactivity Index, o Brief Cope, e a Impact of Event Scale-R. a amostra foi constituída por 
124 bombeiros, sendo 88% bombeiros voluntários e 22% bombeiros profissionais, maioritariamente do 
sexo masculino (69%) e de vários distritos portugueses, com maior foco na ilha da madeira (24%).

os resultados obtidos revelaram níveis baixos de trauma, níveis elevados de empatia e níveis moderados 
de coping, apresentando 45% da amostra sintomatologia de stress pós-traumático. análises comparativas 
revelaram a influência de variáveis sociodemográficas e profissionais, nomeadamente: mulheres apresentam 
maior empatia; bombeiros sem filhos mais procura de suporte social emocional e auto culpabilização, 
assim como os profissionais não casados que indicam maior auto culpabilização; bombeiros sem frequência 
do ensino superior reportam mais negação; bombeiros a trabalhar em regime de horários por turnos 
indicam mais recurso ao humor; bombeiros mais velhos e mais experientes recorrem menos ao suporte 
instrumental; bombeiros profissionais apresentam mais tomada de perspetiva, e os voluntários mais 
desconforto pessoal. as correlações significativas entre trauma, coping e empatia sugerem que estas variáveis 
psicológicas se influenciam mutuamente e podem afetar o desenvolvimento de stress pós-traumático.

o facto de quase metade da amostra apresentar sintomas de stress pós-traumático deve ser motivo 
de preocupação e reforça a necessidade de intervenção com os bombeiros portugueses no sentido de 
monitorizar a sua saúde mental, conforme sugere o manual já divulgado pela ordem dos Psicólogos 
Portugueses. além disso, é importante procurar compreender como atuar no dia-a-dia para que os fatores 
stressantes possam ser minimizados e simultaneamente usar adequadas estratégias de coping.

Palavras-chave: Bombeiros, empatia, coping, trauma, pandemia.
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Resumo

a pandemia coVid-19 teve um grande impacto na saúde mental dos indivíduos e nas suas relações 
sociais e de casal. uma percepção mais ameaçadora da coVid-19 está asociada a maior sintomatología ansiosa, 
depresiva e de stresse, sendo que este impacto é maior em pessoas com problemas de saúde prévios. o objetivo 
do presente estudo foi analisar a associação entre a percepção de ameaça da coVid-19 e a sintomatología 
ansiosa, depresiva de stresse. Pretendeu-se, ainda, verificar se a percepção de ameaça da coVid-19 e os 
problemas de saúde mental foram maiores em pessoas com problemas de saúde física.

o estudo contou com a participação de 1173 adultos portugueses, dos quais 83,3% mulheres (16,1% 
homens, 0,2% pessoas queer e 0,4% outros), com idades entre os 18 e os 70 anos (m = 40,58 ; dP = 10,61). 
todos os participantes tinham uma relação amorosa há pelo menos um ano. a recolha de dados foi realizada 
durante o primeiro ano da pandemia, considerando todos os princípios éticos. Realizaram-se análises descritivas, 
diferenças de médias e correlações de Pearson.

os resultados indicam que uma maior sintomatologia ansiosa, depressiva e de stresse está associada a uma 
maior percepção de ameaça da coVid-19, designadamente: maiores consequências para a pessoa, percepção 
de maior duração da pandemia, maior preocupação com a pandemia e maior impacto emocional associado à 
mesma. as pessoas com problemas de saúde prévios referem uma maior percepção da duração da pandemia e 
maior sintomatologia ansiosa, depressiva e de stresse.

estes dados indicam a necessidade de considerar a ativação emocional das pessoas com problemas de saúde 
perante a coVid-19. a realização de programas de intervenção psicológica junto de casais pode ajudar a 
minimizar este impacto.

Palavras-chave: casais, coVid-19, percepção de ameaça, psicopatologa.
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Resumo

o contexto de pandemia vivenciados nestes últimos meses solicitou um desempenho, um estado de 
espírito e uma resistência psicofísica/social singulares, sobretudo no grupo de jovens adultos da área da 
saúde, os quais se viram confrontados com uma díade entre incertezas, medos e anseios e a exigência de 
segurança e conhecimento exigido por terceiros. importa assim perceber quais as possíveis repercussões 
e formas de conciliação da realidade nessa população.

o principal objetivo foi analisar a perceção de estudantes, dos cursos de tecnologias da saúde 
pós-pandemia de covid-19, relativamente à sua vivência enquanto estudante e sua projeção como futuro 
profissional a exercer atividade nos cuidados de saúde.

estudo observacional, descritivo e transversal, previamente aprovado pela comissão de ética da 
faculdade de medicina da universidade do Porto (fmuP), realizado no universo de estudantes da escola 
superior de saúde do Politécnico do Porto, que consiste num questionário online (https://forms.gle/
iYrQbjlcw1BmdPcna) para aferição de opiniões num conjunto de itens, realizado num único momento 
no tempo, entre 21 de janeiro e 6 de abril de 2022.

obtiveram-se 51 respostas, sendo 90,2% do sexo feminino e 39,2% de estudantes do 3.º ano curricular. 
Participaram estudantes de 9 ciclos de estudos, sendo que 60,8% da amostra referiu não ter realizado 
estágio clínico presencial durante a pandemia. cerca de metade de amostra considera que os serviços de 
saúde diminuíram a prestação de cuidados e parecem estar muito divididos sobre o regresso à normalidade 
durante o ano de 2022. a maioria considera que a atual pandemia não trouxe vantagens na interação 
profissional-utente, mas por outro lado consideram que se tornaram mais tolerantes/preocupados/solidárias 
com o outro. a quase totalidade dos inquiridos atenta que os próximos meses serão fundamentais para 
humanizar a saúde.

apesar da amostra ser reduzida para o universo em estudo, os dados obtidos demonstram que a 
pandemia produziu alterações na perceção dos estudantes desta área, quanto aos serviços de saúde 
atualmente e no futuro próximo, realçando tanto aspetos positivos como negativos na perspetiva de futuros 
atores nesta área.

Palavras-chave: estudantes, ensino superior, pandemia.
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Resumo

a gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919, alastrou-se pelo mundo em 
três ondas nomeadamente março de 1918, agosto de 1918 (mais contagiosa) e janeiro de 1919, atingiu 
todos os continentes e provocou dezenas de milhões de mortos. não se sabe o local de origem, mas 
pode-se assumir que se iniciou de uma mutação do vírus Influenza. a vacina contra a Influenza ajuda a 
controlar os surtos e epidemias, mas precisa ser atualizada a cada ano.

o campo da climatologia médica é grande e complexo não tendo ainda permitido que haja uma clara 
compreensão dos efeitos do clima nas doenças. muitos estudos têm sido realizados na tentativa de esclarecer 
muito do que ainda se considera de difícil entendimento e parecem mostrar a existência de um forte 
efeito de parâmetros termohigrométricos no eclodir de certas doenças respiratórias, o caso da gripe.

neste trabalho é considerado um ano civil de acorrências aos serviços de urgência do hospital de 
aveiro e dados registados na estação meteorológica clássica da universidade de aveiro. a identificação da 
região de aveiro passa por ter características próprias devido a ser ventosa e húmida. a região pode ser 
considerada temperada pela influência do mar. é usado um modelo de sensação térmica para investigar 
a influência da agudização de acorrências face ao tipo de ambiente térmico.

os resultados obtidos mostram a evolução das acorrências da doença ao longo do ano para cada 
género (feminino e masculino) e mostram também a evolução em termos de idade dos pacientes. a análise 
de resultados sugere que as crianças com idades inferiores a 10 anos são mais vulneráveis representado 
52% do total anual das acorrências. as pessoas idosas, em particular, são também vulneráveis à doença. 
um ambiente térmico frio parece ser determinante para as acorrências da doença. os máximos das 
acorrências estão relacionados com o ambiente térmico avaliados pelos índices de sensação térmico 
esconter e itH. estes têm uma correlação significativa.

como conclusão geral, o estudo mostra que o ambiente térmico através da temperatura do ar e da 
humidade relativa do ar, como parâmetros meteorológicos, é determinante para o registo das acorrências 
da doença nos serviços de urgência hospitalar e estão ligados à presença de ciclone. o estudo sugere que 
uma temperatura mínima do ar inferior a 10 ºc parece potenciar os surtos da gripe o que valida a presença 
de ambiente térmico frio. as pessoas mais vulneráveis à gripe, devem adotar estratégias de prevenção 
durante o período mais favorável da doença. uma educação para o risco de saúde através de vestuário 
apropriado e ambiente térmico adequado é considerado.

Palavras-chave: ambiente térmico, gripe, influenza, tipo de circulação atmosférica, educação para o risco.
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Resumo

a pandemia de coVid-19, para além do da 
mortalidade elevada associada, mudou, a nível 
mundial, o nosso quotidiano social, económico e 
político. muitas pessoas, questionam-se quanto à 
comparação dos impactos a nível da saúde pública com 
as pandemias anteriores. Para entender melhor e gerir a 
pandemia atual, é útil compará-la com o histórico das 
pandemias, como a gripe espanhola de 1918.

Palavras-chave: Pandemia coVid-19, pandemia in-
fluenza 1918, mortalidade.

ABsTRACT

The coVid-19 pandemic has altered the lives of 
people around the world, with significant death toll 
in addition to global social, political and economic 
impact. many people have wondered how it compares 
to the seasonal influenza and prior pandemics. in 
order to better understand and manage the current 
pandemic, it is useful to compare it to historical 
pandemics, such as the spanish influenza of 1918. 

Keywords: coVid-19 pandemic, influenza 1918 
Pandemic; excess mortality.
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Resumo

durante séculos a perceção das epidemias esteve 
ligada a um saber que juntava a observações já 
estabelecidas influencias da filosofia antiga, da religião 
e da astrologia e representações sociais que atribuíam 
culpas e pecados, responsabilizando pessoas, grupos 
ou coletividades. consoante os períodos históricos, 
uma doença específica encarnava o mal absoluto, 
e o maior exemplo era a peste, e o seu cortejo de 
vítimas mortais, de fugas e de pânico, de desespero 
e revolta. o medo de um mal contagioso espalhava 
a desordem e a cólera, surgindo acusações a grupos, 
etnias ou povos estrangeiros, e por vezes explosões 
de violência, pilhagens e massacres. também a cólera 
divina era invocada e surgiam penitencias, oferendas 
e sacrifícios, visando a proteção divina e a purificação 
das almas. a partir do século XViii, as epidemias 
passam progressivamente a pertencer a uma história 
e a um conjunto de causas naturais que atingem 
grupos populacionais. o medo e o pânico mantêm-
se mas tornam-se menos irracionais e começam a ser 
enfrentados por formas de reação social organizadas, 
com o estado a definir políticas sanitárias autoritárias 
e ativas e a encarar com mentalidade mais científica 
as causas biológicas que devem ser combatidas com 
medidas higiénicas e de saúde pública.

Palavras-chave: epidemias, medo, representações 
sociais, história das doenças, história 
da medicina.

ABsTRACT

for centuries, the perception of epidemics was linked 
to a knowledge that added to already established 
observations influences of ancient philosophy, 
religion and astrology and social representations 
that attributed guilt and sins, blaming people, 
groups or collectivities. depending on the historical 
periods, a specific disease embodied absolute evil, 
and the greatest example was the plague, and its 
procession of fatalities, escapes and panic, despair 
and revolt. The fear of a contagious disease spread 
chaos and anger, with accusations against foreign 
groups, ethnicities or other people, and sometimes 
explosions of violence, looting and massacres. 
The divine wrath was also invoked and penances, 
offerings and sacrifices appeared, aiming at divine 
protection and the purification of souls. from the 
18th century onwards, epidemics progressively 
became part of a history and a set of natural causes 
that affect population groups. fear and panic remain 
but  become less irrational and begin to be faced by 
organized forms of social reaction, with the state 
defining authoritarian and active health policies and 
facing with a more scientific mentality biological 
causes that must be tackled with hygienic and public 
health measures. 

Keywords: epidemics, fear, social representations, 
history of diseases, history of medicine.
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coordena a linha de investigação stress e emoções.
desenvolve investigação sobre a influência das emoções e dos traços de personalidade no comportamento 
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grupos profissionais (destacando-se profissionais de saúde ou de socorro, bombeiros, professores e elementos 
de forças policiais).
é autora de artigos e capítulos nacionais e internacionais sobre burnout e stress, tendo orientado várias teses de 
doutoramento já terminadas e inúmeras dissertações de mestrado sobre estes temas, realizadas sobretudo por 
psicólogos, mas também por profissionais que atuam no terreno.
é organizadora e coordenadora científica de vários cursos de intervenção em crise e catástrofe, nomeadamente 
do modelo Critical Incident Stress Management (icisf-eua). no mestrado em temas de Psicologia (fPceuP) 
é responsável pela área de Reabilitação Psicossocial e saúde mental e pela área de Psicologia de catástrofe 
e trauma. com a reformulação dos cursos de Psicologia na fPceuP criou e é responsável pelas unidades 
curriculares Stress, trauma e Burnout (licenciatura em Psicologia) e catástrofe e socorro emocional (mestrado 
em Psicologia clínica e da saúde), nas quais aborda conteúdos relacionados com a saúde psicológica de 
sobreviventes, mas também de profissionais que atuam no terreno
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Resumo

nas últimas décadas o mundo tem assistido a 
inúmeros desastres, catástrofes e acidentes de origem 
natural ou humana, aos quais acresce o surgimento da 
pandemia coVid-19.
todos se caracterizam por desencadear stress intenso 
e emoções negativas que constituem fatores de risco 
do adoecer psicológico. contudo, se as catástrofes 
constituem situações delimitadas no tempo e no 
espaço, a pandemia coVid-19 atingiu o mundo 
inteiro e foi prolongada no tempo, com início em 
Portugal em março de 2020.
atualmente, passados dois anos é consensual o seu 
impacto económico, social e psicológico devido 
aos períodos de confinamento, de teletrabalho, e 
sobretudo, de sobrecarga para quem trabalha na linha 
da frente.
Pretende-se refletir sobre o impacto das catástrofes 
e das pandemias na saúde mental e psicológica dos 
sobreviventes, mas também dos profissionais de 
socorro, sendo apresentados estudos que comprovam o 
adoecer psicológico expresso em stress pós-traumático, 
ansiedade e depressão. são, ainda, apresentados 
estudos sobre o stress ocupacional e burnout dos 
profissionais de saúde e de socorro, e exemplificadas 
estratégias de prevenção através da e-health, como 
por exemplo monitorização de sintomas através de 
plataformas e de wearable sensors, permitindo maior 
autonomia individual na promoção da saúde mental, 
psicológica e ocupacional.

Palavras-chave: saúde mental, impacto psicológi-
co, sobreviventes, profissionais de 
saúde/socorro, monitorização.

ABsTRACT

during last decades the world faced numerous 
disasters, catastrophes, and accidents of natural 
or human origin, to which the emergence of the 
coVid-19 pandemic is added.
all are characterized by triggering intense stress 
and negative emotions that constitute risk factors 
of psychological disease. However, if disasters 
are delimited situations in time and space, the 
coVid-19 pandemic has hit the entire world and 
has been prolonged in time, beginning in Portugal in 
march 2020.
currently, after two years, its economic, social, and 
psychological impact is agreed due to periods of 
confinement, telework, and above all, work overload 
for those who are at front line.

We aim to discuss about the impact of disasters and 
pandemics on the mental and psychological health of 
survivors, but also of rescue professionals, presenting 
studies that prove the psychological illness expressed 
in post-traumatic stress, anxiety, and depression. 
furthermore, studies about occupational stress 
and burnout of health and rescue professionals 
are presented. finally, prevention strategies are 
exemplified through e-health, such as monitoring 
symptoms through platforms and wearable 
sensors, allowing greater individual autonomy 
in the promotion of mental, psychological and 
occupational health. 

Keywords: mental health, psychological impact, 
survivors, rescuers/health professionals, 
monitoring.
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Pela melhor compreensão da saúde no seu global e as políticas inerentes, ingressou no 49º curso de 
especialização em administração hospitalar da ensP onde desenvolveu vários trabalhos, workshops na área e 
estágio de exercício profissional na dGs. à data encontra-se a escrever a tese sobre “saúde mental e efeitos da 
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assistente, bem como assistente convidada na faculdade de ciências da saúde da uBi onde tem ao seu encargo 
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Resumo

a organização  mundial  de  saúde  (oms) defende 
desde 2005 que sem  saúde  mental  não  pode  haver 
verdadeira saúde. no entanto, verifica-se, segundo 
os últimos dados, o aumento da prevalência quer de 
sintomas  de  sofrimento psicológico,  quer  o  aumento  
da  carga  global  de  doença  por  doença  mental, 
traduzindo-se em anos vividos com incapacidade e 
pior qualidade de vida nesses indivíduos. o  cenário  
atual  de  crise  sanitária  veio  potenciar  esta  evolução 
e recentemente a  ocde  descreveu  o  aumento 
de sentimentos de incerteza e distress na população 
sobretudo nos jovens e estratos socioeconómicos mais 
desfavorecidos.  
esta  é  uma  área  da  saúde envolta  em  estigma e  na  
dificuldade  em identificar  a  necessidade  da  procura  
de  cuidados. medidas  deverão  ser  encetadas para  
mitigar  este cenário e, cabe a todos nós como cidadãos 
mas, sobretudo como profissionais de saúde, pensar 
em práticas para fomentar a  existência  de  cuidados  
de  proximidade e literacia nestes quadros clínicos. o 
aumento do sofrimento psicológico em consequência 
da vivência e do combate à pandemia por saRs-coV-2 
poderá potenciar aparecimento de Perturbações de 
ajustamento e Perturbações de ansiedade – condições 
clínicas influenciadas por fatores sociais/ambientais 
na sua evolução e, mais prováveis de ocorrer a curto 
prazo neste cenário descrito. inclusive, as primeiras 
manifestações podem traduzir-se por sintomas físicos 
(somáticos) como dor precordial, mobilizando outros 
meios dos sistemas de saúde.
assim, considero pertinente a elaboração de ações 
formativas nestas patologias, onde podem ser 
adquiridas ferramentas para melhor identificar e 
orientar estas pessoas. Vemos como uma mais-valia 
esta interação e troca de conhecimentos dado a 
previsão do aumento do número de doentes com estas 
queixas futuramente.

Palavras-chave: Pandemia, saúde mental, literacia, 
ansiedade, emergência.

ABsTRACT

The World Health organization (WHo) defends 
since 2005 that without mental health there can 
be no true health. However, according to the latest 
data, there is an increase in the prevalence of both 
symptoms of psychological distress and an increase 
in the global burden of illness due to mental illness, 
resulting in years lived with disability and worse 
quality of life in these individuals. The current 
scenario of the health crisis has strengthened this 
evolution and recently the oecd described the 
increase in feelings of uncertainty and distress in the 
population, especially among young people and the 
most disadvantaged socioeconomic strata.
This is an area of health shrouded in stigma and in 
the difficulty in identifying the need to seek care. 
measures should be taken to mitigate this scenario 
and it is up to all of us as citizens, but especially 
as health professionals, to think of practices to 
encourage the existence of proximity care and 
literacy in these clinical settings. The increase in 
psychological suffering as a result of experiencing 
and fighting the pandemic by saRs-coV-2 may 
potentiate the appearance of adjustment disorders 
and anxiety disorders - clinical conditions influenced 
by social/environmental factors in their evolution 
and, more likely to occur in short term. even the 
first manifestations can be translated by physical 
symptoms (somatic) such as chest pain, mobilizing 
other means of the health systems.

Thus, i consider relevant the elaboration of training 
actions in these pathologies, where tools can be 
acquired to better identify and guide these people. 
We see this interaction and exchange of knowledge 
as an added value given the expected increase in 
the number of patients with these complaints in 
the future. 

Keywords: Pandemic, mental health, literacy, anxi-
ety, emergency.
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é Professor catedrático convidado da universidade fernando Pessoa onde, atualmente desempenha os seguintes 
cargos:

•	 diretor do fP - i3id – instituto de investigação, inovação e desenvolvimento da universidade 
fernando Pessoa;

•	 Presidente da comissão de ética para a saúde do Hospital-escola fernando Pesso-3a;
•	 é membro dos colégios das especialidades de “medicina interna” e de “saúde Pública” da ordem dos 

médicos.
é membro do conselho científico da “sociedade Portuguesa do aVc” e presidente da assembleia geral da 
associação de sobreviventes, familiares e amigos - “Portugal.aVc”.
foi Bolseiro do British council na london school of Hygiene and tropical medicine e na universidade de 
southampton, Grã-Bretanha, e da fundação calouste Gulbenkian na universidade de connecticut (eua) 
onde obteve os graus de mestre em saúde Pública e de doutor em antropologia (médica).
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Resumo

durante o seu mandato como Presidente da 
oms (2006-2017), margaret chan definiu como 
prioridade a luta contra o peso crescente das doenças 
crónicas nomeadamente diabetes, obesidade, doenças 
cardio-cerebrovasculares, respiratórias crónicas e cancro. 
esse peso é agravado por políticas públicas que abrem 
a porta ao que designa por “determinantes comerciais 
da saúde” identificando quatro grandes lobbies: “big 
tobacco”, “big alcohol”, “big food” e “big soda”. 
margaret chan classifica esta epidemia global como 
um “desastre em câmara lenta” reforçando que, embora 
sendo hoje conhecimento comum, este conhecimento 
é sistematicamente desvalorizado / banalizado. como 
se depreende, residindo as origens e causas fora do setor 
da saúde, é indispensável uma atuação concertada dos 
governos e todos os setores da sociedade. 
a pandemia por saRs-coV2 veio agravar ainda 
mais as consequências das comorbilidades a que 
conduzem, sendo notório que são estes os indivíduos 
com os piores desfechos associados à infeção.
importa, pois, promover o que allen e feigl (2017) 
propõem – “re-enquadrar as doenças não transmissíveis 
(crónicas) como doenças de transmissão social” e proceder 
à reorientação dos serviços de saúde, promovendo 
profundas mudanças no sistema de prestação de 
cuidados, voltando a ligar a medicina aos serviços de 
saúde pública e integrando a prevenção na prática.

Palavras-chave: doenças crónicas, pandemia, reori-
entação prestação cuidados.

ABsTRACT

during her tenure as WHo President (2006-2017), 
margaret chan prioritized the fight against the 
growing burden of chronic diseases, namely 
diabetes, obesity, cardio-cerebrovascular and chronic 
respiratory diseases, and cancer. This situation is 
exacerbated by public policies that open the door 
to what she designates “commercial determinants of 
health”, identifying four major lobbies: “big tobacco”, 
“big alcohol”, “big food” and “big soda”.
margaret chan classifies this global epidemic as a 
“slow-motion disaster”, reinforcing that, although 
it is now common knowledge, this knowledge 
is systematically devalued / trivialized. since the 
origins and causes lie outside the health sector, 
concerted action by governments and all sectors of 
society is essential.
The saRs-coV2 pandemic has further aggravated the 
consequences of the comorbidities to which they lead, 
and it became clear that these individuals have the 
worst outcomes associated with the infection.
it is therefore important to promote what allen and 
feigl (2017) propose – “re-frame non-communicable 
(chronic) diseases as socially transmitted diseases” and 
reorient health services, promoting profound changes 
in the care delivery system, re-connecting medicine 
to public health services, and integrating prevention 
into practice. 

Keywords: chronic diseases, pandemicm, health ser-
vices reorientation.
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licenciado em ciências farmacêuticas, análises Químico-Biológico, licenciado em ciências farmacêuticas, 
farmacia comunitária e Hospitalar e doutor em Bioquímica pela faculdade de farmacia da universidade de 
Porto. especialista em análises clínicas) e. especialista em Genética Humana, pela of.
Presidente da euPlmG - European Union of Pharmacists Specialists in Laboratory Medicine and Human 
Genetics. Presidente do Júri nacional da Prova de ingresso na Residência farmacêutica. Presidente e fundador da 
academia de ciências farmacêuticas de Portugal. académico correspondente da academia de farmácia santa 
maria de espanha, de la Região de múrcia, espanha, e da Real academia de farmácia da Galicia, espanha.
Professor associado de Bioquímica no departamento de ciências Biológicas da faculdade de farmácia 
universidade do Porto (ffuP), onde é docente e responsável por várias unidades curriculares dos cursos de 
mestrados, análises clínicas, controlo de Qualidade, toxicologia analítica clínica e forense e do mestrado 
integrado em ciências farmacêuticas. orientador e coorientador de várias teses de doutoramento e mestrado.
diretor do curso de mestrado em análises clínicas da ffuP Porto até 2012 e membro do seu conselho 
científico até 2020. Responsável da unidade de análises clínicas ffuP. investigador na unidade de ciências 
Biomoleculares aplicadas (uciBio-ReQuimte). as áreas atuais de interesse de estudo e investigação 
estão dirigidas ao efeito do exercício e do desporto de alta competição, das doenças metabólicas e doenças do 
metabolismo ósseo.
é autor ou coautor de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, capítulos de livro e cadernos de 
formação, comunicações orais e em painel, patentes. Participante, congressista palestrante e membro de distintas 
comissões organizadoras e científicas de congressos e reuniões científicas nacionais e internacionais. 
Presidente da secção Regional do norte e membro da direção nacional da of, de 2007 a 2013 e de 2016 a 
2021. Presidente do conselho do colégio de especialistas em análises clínicas da of, de 2001 a 2016.
diretor da Revista Acta Farmacêutica Portuguesa e membro do conselho editorial da Revista laboratório 
clínico, espanha. membro do corpo de Revisores e de Redação de várias revistas científicas. membro de várias 
sociedades científicas nacionais e internacionais. Presidente da assembleia Geral da sociedade Portuguesa de 
medicina laboratorial (sPml).
membro de vários grupos de trabalho do ministério de saúde, direção Geral de saúde e administração 
Regional da saúde. membro do conselho nacional de acompanhamento da diálise de 2008 a 2021 e do 
conselho nacional de antidopagem, da autoridade antidopagem de Portugal de 2016 a 2021.
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Resumo

situações de emergência ou de catástrofe são 
circunstâncias normalmente inesperadas, de grau e 
dificuldade variável, que exigem a pronta mobilização 
de uma diversidade de recursos e de serviços, no sentido 
de contrariar ou minorar as suas consequências.
os serviços de saúde são fundamentais no apoio 
imediato e continuado, de forma direta e indireta 
às populações, sendo de realçar a integração dos 
distintos profissionais entre si para a obtenção de 
resultados mais eficazes. 
os farmacêuticos constituem-se como parte das 
equipas multidisciplinares de saúde de reposta a 
estas situações, e estão devidamente preparados 
e capacitados no sentido de evitar ou minorar 
a descontinuidade da prestação de serviços e de 
assistência farmacêutica junto de quem mais precisa 
e quando mais precisa.

Palavras-chave: farmacêutico, medicamento, emer-
gência, catástrofe, pandemia.

ABsTRACT

emergency or disaster are usually unexpected 
situations, which require the prompt mobilization 
of a diversity of resources and services, in order to 
achieve the best and most effective response, to 
countering or reducing its consequences.
Health services are fundamental in the immediate and 
in the continuous support to the populations, and the 
integration of the different professionals to obtain 
more effective results should be emphasized.

Pharmacists, as part of the multidisciplinary health 
teams, are properly prepared and trained to avoid 
or reduce the discontinuity of the provision of 
pharmaceutical services and pharmaceutical care to 
those who need and when they need it most.

Keywords: Pharmacist, medicine, humanitarian, 
emergency, pandemic.
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o tenente-coronel farmacêutico João frederico albuquerque do carmo, concluiu a licenciatura em ciências 
farmacêuticas na faculdade de farmácia do Porto e está inscrito na ordem dos farmacêuticos (of) desde maio 
de 1996. é especialista em farmácia Hospitalar desde 2003 e em farmácia comunitária desde 2009.
iniciou a carreira como farmacêutico adjunto na farmácia Perafitense em 1996 e ingressou no Quadro 
Permanente de oficiais farmacêuticos do exército em 1997.
na sua carreira militar desempenhou funções como adjunto e como chefe dos serviços farmacêuticos do 
Hospital militar Regional 1 no Porto (1997 a 2006). chefiou as sucursais do laboratório militar de Produtos 
Químicos e farmacêuticos (lmPQf) em évora de 2006 a 2007 e no Porto entre 2007 e 2012. foi responsável 
pelo departamento logístico farmacêutico do lmPQf no período 2012 a 2014. de 2014 e 2015, foi o 
coordenador técnico das sucursais do lmPQf.
de 2015 até 15 de outubro de 2021, desempenhou funções como subdiretor do lmPQf e a partir de 15 
outubro de 2021 até à data presente, é subdiretor do lm–laboratório nacional do medicamento (lnm).
Por inerência de funções, é diretor técnico do armazém logístico central do lnm, membro do núcleo de 
estudos científicos-lnm e responsável pela gestão da Reserva estratégica nacional especial para resposta à 
pandemia por coVid-19. foi o coordenador do Grupo de trabalho interministerial defesa/saúde criado pelo 
despacho conjunto 1643/2018 de 16 fevereiro para a produção de medicamentos abandonados com destino 
aos Hospitais do sns.
na ordem dos farmacêuticos, foi membro da direção da secção Regional do norte da ordem dos farmacêuticos 
de 2016 a fevereiro 2022, Presidente do núcleo de farmácia militar de 2018 a fevereiro de 2022 e membro da 
comissão de farmácia e terapêutica da aRs-norte de 2016 a fevereiro 2022.
Possui o curso de operacionais do inem desde 2019 estando habilitado a integrar o Portuguese Emergency 
Medical Team (Pt-emt).
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Resumo

Para além do fenômeno/evento que constitui uma 
situação de emergência propriamente dita, a resposta 
dada pelas sociedades, governos e onGs no apoio às 
vítimas pode ela própria constituir-se como uma nova 
catástrofe - réplicas da catástrofe, gerando entropia 
na atuação dos agentes no terreno, atrasando ou 
dificultando as operações de ajuda e recuperação.
a logística farmacêutica de emergência após o evento 
do 11 de setembro de 2001, modificou-se de forma 
muito significativa. nestes últimos 21 anos, as lições 
aprendidas em ações de apoio humanitário a sucessivas 
situações de catástrofe, transformou profundamente a 
forma de resposta e atuação farmacêutica deixando 
esta de ser apenas uma parte integrante da logística 
geral tendo sido identificados outros tipos de 
contributo que aumentam significativamente a 
eficácia da ajuda humanitária. 
o apoio farmacêutico para situações de emergência 
passou a focar-se na gestão do momento anterior aos 
eventos, na mitigação dos efeitos por ele causado e a 
colaborar de forma mais estreita com as equipas que 
prestam cuidados de saúde diferenciados facilitando, 
aliviando e catalizando os trabalhos das equipas nos 
teatros de operações.

Palavras-chave: logística, emergência, resposta, catástrofe.

ABsTRACT

: in addition to the Phenomenon/event that 
constitutes an emergency situation, the response given 
by societies, governments and nGos in supporting 
victims can constitute itself, a new catastrophe - 
catastrophe aftershocks, generating entropy in the 
actions of agents on the ground, delaying or hindering 
aid and recovery operations. 
after the 9/11 event, emergency pharmaceutical 
logistics has changed significantly. over the past 
21 years, the lessons learned within humanitarian 
support actions in successive disaster situations have 
profoundly transformed the form of pharmaceutical 
response, it is no longer just a part of the general 
logistics and other types of contributions have been 
identified which provide a significant increase in the 
effectiveness of humanitarian aid.  

Pharmaceutical support for emergency situations 
has now began to focus on managing the moment 
before the event, mitigating the effects caused by it 
and collaborating closely with the teams that provide 
differentiated health care, relieving and catalyzing 
their work at theaters of operations. 

Keywords: logistics, emergency, response, catastrophe.
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o Prof. duarte nuno Vieira é Professor catedrático (de medicina legal, ciências forenses, ética e direito 
médico) na faculdade de medicina da universidade de coimbra (Portugal) e na faculdade de ciências da 
saúde da universidade da Beira interior. é professor visitante nas universidades de Belgrado (sérvia), Xi’an 
Jiaotong (china) e Kasturba (Índia), e atua regularmente como conferencista e professor visitante em várias 
outras universidades europeias, africanas, centrais e universidades da américa do sul e da ásia, bem como na 
universidade para a Paz das nações unidas. 
é Presidente do conselho consultivo científico do Procurador do tribunal Penal internacional e Presidente da 
federação temática de medicina legal e forense da união europeia de especialistas médicos.
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licenciatura em medicina pelo instituto de ciências Biomédicas de abel salazar icBas-universidade Porto, 
Pós-Graduação em medicina da dor no Hospital s. João-uP. doutoramento em ciências médicas pelo 
instituto de ciências Biomédicas de abel salazar -uP.
diretora de serviço de neurorradiologia Hospital Pedro Hispano -uls matosinhos. assistente Hospitalar 
Graduada sénior, em neurorradiologia no Hospital Pedro Hispano – uls matosinhos.
Professora auxiliar convidada do icBas-uP. investigador fct- fundação ciencia e tecnologia e no ceis 
XX - centro estudos interdisciplinares coimbra.
orientadora de internos de especialidade de neurorradiologia e colaboração na orientação de internos de outras 
especialidades como neurologia e Radiologia, medicina interna e fisiatria. co-orientadora de teses de mestrado 
integrado de medicina (icBas), mestrado de medicina chinesa (icBas) e de engenharia Biomédica (feuP). 
orientadora de teses de doutoramento em medicina dentaria e medicina chinesa.
Revisora de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e livros, por convite, de revistas indexadas.
Publicações em revistas nacionais e internacionais com arbitragem científica, comunicações em congressos e 
reuniões científicas nacionais e internacionais.
Participação em Patentes internacionais e comités científicos e editoriais internacionais. Participação em Júris 
académicos de avaliação de exames finais de internato da especialidade de neurorradiologia , do mestrado de 
medicina tradicional chinesa e de engenharia Biomédica.
estágios em centros imagiologia na europa (Queen square Hospital, londres e Vu medisch center, 
amesterdão, Holanda no âmbito de doenças da substância Branca -esclerose múltipla e demências) e formação 
em meios avançados de diagnóstico e técnicas de imagem funcional e colaboração em estudos de Rm funcional 
e dor na clinica neurológica da universidade técnica de munique.
afiliação a sociedades científicas nacionais e internacionais.
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Resumo

a doença por coronavirus 2019 (coVid-19), é 
causada pela síndrome Respiratória aguda Grave 
coronavírus- 2 (saRs-coV-2); começou em dezembro 
de 2019, em Wuhan, china, e foi considerada uma 
doença pandémica em março de 2020. a doença tem 
especial relevo na humanidade desde os primeiros dias. 
ao longo do tempo tem havido numerosas pandemias, 
algumas com taxas de mortalidade particularmente 
elevadas: a Peste (XiV seculo), a Gripe espanhola (XX 
seculo), HiV/sida (XX seculo), a Peste antonina 
(Vi seculo) estão entre as mais mortíferas. ao longo 
dos séculos de história a doença tem devastado a 
humanidade ao longo da sua existência, muitas vezes 
mudando o curso da história e, por vezes, assinalando 
o fim de civilizações inteiras. a atual pandemia, 
coVid-19, é o surto de 3 coronavírus nas últimas 
duas décadas, e foi a sua rápida propagação que tornou 
o coVid-19 tão prejudicial, embora não tenha a 
mortalidade das pandemias anteriores. o coVid-19 
é transmitido principalmente através de gotículas 
respiratórias e tem o potencial de causar problemas 
respiratórios graves, resultando em pneumonia, aRds, 
disfunção multi-orgão e morte. os sintomas e sinais 
comuns incluem febre, tosse e falta de ar. além disso, 
tem havido descobertas pulmonares típicas que foram 
descritas em radiografias torácicas e há um número 
crescente de estudos que mostram que as complicações 
do coVid-19 não se limitam ao sistema pulmonar. 
Hoje em dia temos o conhecimento que inclui uma 
ampla gama de manifestações neurológicas que 
ocorrem em cerca de 36 % dos pacientes, como se 
descreve na literatura. o potencial neuroinvasivo, quer 
como resultado da replicação viral direta no snc, quer 
por uma resposta imune ao hospedeiro, foi descrito. a 
contribuição neuroradiológica, como parte importante 
do campo da medicina de catastrofe, no estudo desta 
patologia tem vindo a aumentar de forma exponencial 
e tem vindo a ser um instrumento vital, também na 
abordagem do long covid.

Palavras-chave: neurorradiologia, coVid-19, pan-
demia, história, catástrofe.

ABsTRACT

coronavirus disease 2019 (coVid-19), is caused by 
coronavirus-2 severe acute Respiratory syndrome 
(saRs-coV-2); began in december 2019 in Wuhan, 
china, and was considered a pandemic disease in 
march 2020. The disease has had special emphasis 
on humanity since the earliest days. over time 
there have been numerous pandemics, some with 
particularly high mortality rates: The Plague (XiV 
century), The spanish flu (XX century), HiV/
aids (XX century), The antonina Plague (Vi 
century) are among the deadliest. over the centuries 
of history has devastated humanity throughout its 
existence, often changing the course of history and 
sometimes marking the end of entire civilizations. 
The current pandemic, coVid-19, is the outbreak 
of 3 coronaviruses in the last two decades, and it was 
its rapid spread that made coVid-19 so damaging, 
although it does not have the mortality of previous 
pandemics. coVid-19 is transmitted primarily 
through respiratory droplets and has the potential 
to cause severe respiratory problems, resulting in 
pneumonia, aRds, multi-organ dysfunction and 
death. common symptoms and signs include fever, 
cough, and shortness of breath. in addition, there 
have been typical pulmonary findings that have been 
described on chest x-rays but there are an increasing 
number of studies showing that the complications 
of coVid-19 are not limited to the pulmonary 
system. nowadays it is known that it includes a wide 
range of neurological manifestations that occur in 
about 36% of patients, as described in the literature. 
neuroinvasive potential, either as a result of direct 
viral replication in the cns or by an immune 
response to the host, has been described. The 
neuroradiological contribution, as an important part 
of the field of catastrophe medicine, in the study of 
this pathology, has been increasing exponentially and 
has been a vital instrument, also in the approach of 
long covid.

Keywords: neuroradiology, coVid19, pandemic, 
history, catastrophe.
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Gisélia Braga é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, na vertente Pessoa em situação 
crítica, mestre em medicina de catástrofe e a frequentar o doutoramento em ciências Biomédicas no instituto 
ciências Biomédicas abel salazar.
a sua experiência profissional passa por 17 anos em cuidados intensivos, principalmente na unidade de 
doenças infecciosas, assim como elemento integrante do centro de Referência ecmo do centro Hospitalar 
universitário são João. desde 2014 passou a fazer parte da unidade de controlo de infecção do centro de 
epidemiologia Hospitalar do mesmo hospital, na qual integrou diversos grupos de trabalho nomeadamente o 
da doença por Vírus ébola e coVid 19. integrando, respectivamente a Task Force da dGs.
oficial Bombeiro dos Bombeiros Voluntários de são Pedro da cova exercendo funções de apoio ao comando 
em diversos cenários quer de emergência pré hospitalar quer de incêndios, bem como operacional do Quadro 
activo e formadora.
consultora da unidade experimental de investigação e formação para intervenção em socorro (ueifis) da 
associação Humanitária dos Bombeiros de são Pedro da cova.
a sua tese de mestrado foi subordinada ao tema “Bioterrorismo: Proposta de um Plano de Contingência Hospitalar 
a Implementar Face a uma Ameaça” e tem alguns trabalhos apresentados sob esta temática.
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Resumo

Pandemias e Bioterrorismo ocorrem já há muito anos. 
segundo a organização mundial de saúde (oms) 
as pandemias são doenças que se alastram em escala 
mundial, em mais de dois continentes, por outro 
lado, Bioterrorismo é a libertação deliberada de 
microorganismos como vírus, bactérias, fungos ou 
outras toxinas que são produzidos para causar doenças 
e morte em humanos, animais ou plantas. 
estes dois fenómenos podem estar relacionados, uma 
vez que uma Pandemia pode ser originada por um ato 
de Bioterrorismo, uma vez que actualmente com a 
facilidade com que as pessoas viajam facilmente uma 
pessoa doente chega a dois ou mais continentes. as 
armas biológicas podem ser usadas sem ser imputada 
responsabilidade pois podem ser camufladas por 
surtos naturais de determinadas doenças.
um ataque bioterrorista afecta a sociedade tanto a nível 
social como psicológico e económico e prolonga-se no 
tempo. Provoca destabilização económica, perda de 
vidas humanas e deterioração de saúde e dos serviços 
de saúde, quando atinge a dimensão de Pandemia 
traz graves implicações a nível mundial. torna-se 
impreterível tomar medidas para diminuir o impacto 
e os transtornos.

Palavras-chave: Pandemia, bioterrorismo, doenças.

ABsTRACT

Pandemics and Bioterrorism have been occurring 
for many years. according to the World Health 
organization (WHo), pandemics are diseases 
that spread on a global scale, across more than two 
continentes. on the other hand Bioterrorism is the 
deliberate release of microorganisms such as viruses, 
bacteria, fungi or other toxins that are produced to 
cause disease and death in humans, animals or plants. 
These two phenomena can be related, since a 
Pandemic can be originated by an act of Bioterrorism, 
since nowadays with the ease with which people 
travel, it is easy for a sick person to reach two or more 
continents. Biological weapons can be used without 
liability as they can be camouflaged by natural 
outbreaks of certain diseases.

a bioterrorist attack affects society socially, 
psychologically and economically and extends over 
time. it causes economic destabilization, loss of life 
and deterioration of health and health services, and 
when it reaches pandemic proportions it has serious 
implications worldwide. it is imperative to take 
measures to reduce the impact and disruption. 

Keywords: Pandemic, bioterrorism, diseases.
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manuel inácio lima ferreira, (m. i. lima ferreira), médico, especialista em medicina interna e membro do 
respetivo colégio da especialidade, especialista europeu em Hipertensão arterial, docente da universidade do 
Porto (assistente da faculdade de medicina do Porto (1973/1985) e Professor auxiliar convidado do instituto 
de ciências Biomédicas de abel salazar - icBas (1985/2001). assistente Graduado sénior das carreiras 
médicas Hospitalares, director de serviço (de urgência e de medicina) e de departamento de medicina 
(2014/2017), do Hospital das forças armadas / Pólo do Porto, do ministério da defesa nacional.
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manuel Lima Ferreira
ministério da defesa nacional, Hospital das forças armadas, Pólo do Porto

departamento de medicina (Portugal)
limaferreira@net.sapo.pt
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Resumo

Pretendendo comunicar a nossa opinião sobre os aspectos julgados fulcrais no desenrolar da pandemia 
desencadeada pelo vírus coVid-19, faz-se uma avaliação critica, sobre o desenrolar cronológico dos factos e 
ocorrências do neste período de tempo, de cerca de um pouco mais de 2 anos.
após as primeiras notícias da virose extremamente contagiosa em Wuhan, e os primeiros casos na europa e 
entre nós, passaram-se pouco mais de 2 meses. a direção geral de saúde (dGs) começa a emitir opiniões que 
sinceramente não esperávamos escutar: “não é necessário máscara, não se propaga entre seres humanos, etc.”.
os primeiros casos, o contágio fácil, as normas de higiene sanitária a cumprir pela comunidade, o afluxo de 
utentes aos serviços de urgência (su), muitos a entrarem nas enfermarias, nos cuidado intensivos a serem 
progressivamente preenchidos, muitos a encheram os cemitérios.
começou a informação diária oficial, mesmo com dados não editados, nem sempre fiáveis (como mais tarde se viria 
a reconhecer). estas “conversas em família” diariamente no horário nobre, foram o gaudio do media, sobretudo das 
tV’s, prolongaram-se até data recente, bem precioso para garante do share. 
confinou-se: a população, os contactos, os convalescentes e os médicos de medicina Geral e familiar (mGf), 
emparedados nos seus consultórios dos centros de saúde, telefone na mão, olhos no computador, repetindo a 
única coisa que podiam fazer “se está positivo, fique em casa, tome paracetamol, se piorar recorra o Hospital”. 
a nível hospitalar tudo parece desenrolar-se com menos mediatismo e mais segurança, trabalho insano, condições 
poucas, escassas ou nenhumas, turnos seguidos, independentemente da actividade ou funções exercidas. um 
terror organizado. ex senão quando, como cogumelos, começam a aparecer comissões, conselhos consultivos, 
heterogéneos, em que não raro, cada um opina sobretudo sobre o que não sabe, para não falar nos experts ou 
espertos, avassalando as emissoras de rádio e tV, na sua hora de glória, quiçá estribados em outros interesses 
que escondiam defender.
não são analisadas hipóteses terapêuticas já suspeitas de eficácia, “ainda não testadas na presente pandemia. 
o mesmo viria a acontecer com as vacinas, mas estas sim, sem serem sujeitas à mesma metodologia que se exigia 
para os outros fármacos, eram muito melhores: custavam bilhões de € ou usd.
Várias vagas se sucederam, com as notícias da descida dos números, dadas com desalento, a contrastar com o 
vigor da subida dos mesmos.
começou a vacinação: a princípio mal, depois com uma organização de excepção, adequadamente estruturada, 
sem excesso de vedetismo e com zelo e competência.
um oásis no deserto. 
mas as dúvidas persistiram, persistem: Quantas doses? Quem? com que idade? até atingir imunidade de grupo? 
(que não existe neste caso). 
cada sábio mais sábio do que o seu par. 
termino parafraseando as palavras que são título do livro do eminente médico, professor e virologista francês, 
na matéria internacionalmente respeitado, Prof. christin Perronne, que versa sobre esta pandemia: “Há algum 
erro que ELES não cometeram? Covid-19: a união sagrada da incompetência e da arrogância” (tradução própria).

Palavras-chave: Pandemia, comunicação, gestão e crises.
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Paulo José amado de campos, nasceu a 17 de maio de 1971. é tenente-coronel médico do exército Português, 
tendo sido promovido ao atual posto em 1 de janeiro de 2015.
licenciado em medicina pela faculdade de medicina da universidade do Porto. Possui a Pós-graduação em 
medicina de catástrofe - diploma in the Medical Care of Catastrophes, pela Royal Apothecaries of London. Possui 
o curso nato Joint Medical Planner Course. titulado com o Programa de alta direção de instituições de 
saúde - Padis. é aluno de doutoramento do instituto de ciências Biomédicas do instituto de ciências 
Biomédicas abel salazar, da universidade do Porto, com tese em medicina de catástrofe.
é médico especialista de medicina interna e especialista de medicina intensiva pela ordem dos médicos (oe). Possui 
a competência em emergência médica e a competência em medicina militar pela oe. Possui o Grau de consultor 
da carreira médica em medicina interna e o Grau de consultor da carreira médica em medicina intensiva.
foi diretor do serviço de medicina, do serviço de urgência, da unidade de tratamento ambulatório, e do 
departamento de medicina do Hospital militar d. Pedro V, atual HfaR-PP, onde também desempenhou as 
funções de Presidente da comissão de farmácia e terapêutica, e integrou a comissão de infeção.
Participou em várias missões no contexto das forças nacionais destacadas/operações de apoio à Paz. 
foi Presidente do instituto nacional de emergência médica.
integrou como Perito da oms/onu a missão inter-agências da onu de avaliação para a doença do vírus 
ébola, na Guiné-Bissau. integrou a Plataforma de Resposta à doença pelo Vírus ébola, e posteriormente a 
comissão interministerial de coordenação da Resposta ao ébola.
foi Perito civil nato do grupo Joint Health, Agriculture and Food Group, em emergência médica. é delegado 
do exército no medicine Panel do Military Health Care Working Group da nato.
é também formador/instrutor de vários cursos no âmbito das áreas de emergência e medicina de catástrofe.
foi durante os últimos 5 anos comandante do agrupamento sanitário do exército Português, acumulando 
funções como Gestor de Projeto do agrupamento sanitário.
desempenha atualmente as funções de diretor do centro de saúde militar de coimbra.
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Resumo

a última epidemia decorrente da doença de Vírus 
ébola (dVe), decorrente do maior surto verificado até 
hoje - o surto de ébola na áfrica ocidental de 2014, e 
que atualmente afeta a Guiné-conacri, a serra leoa e a 
libéria – trouxe lições que interessa revisitar. 
a dVe é uma doença infeciosa causada pelo vírus 
ébola, que afeta seres humanos e outros mamíferos. 
os sintomas têm início de duas a três semanas após 
contacto com o vírus, manifestando-se inicialmente 
por febre, odinofagia, mialgias e cefaleias. não está 
ainda disponível qualquer tratamento específico para 
a doença. a doença apresenta elevado risco de morte, 
entre 25% e 90% das pessoas infetadas, com média 
de 50%.
na sequência das decisões da comissão interminis-
terial de coordenação da Resposta ao ébola, que o 
autor integrou, Portugal desenvolveu uma missão na 
Guiné-Bissau, potenciando o emprego de uma equipa 
conjunta do inem e insa, maximizando sinergias 
de recursos clínicos e laboratoriais, constituindo uma 
verdadeira equipa de medicina preventiva, permitin-
do o diagnóstico clinico e laboratorial, o tratamento 
em coorte dos doentes, bem como a sua alocação e 
transporte para locais definitivos de tratamento, de 
acordo com o estado da arte.

o autor revisita o trabalho das equipas portuguesas 
na Guiné-Bissau durante o ano de 2015, realçando 
a sua enorme importância e a necessidade de manter 
equipas pre-constituídas e treinadas para futuros 
desafios emergentes.

Palavras-chave: equipa de medicina Preventiva, 
Pandemia, Vírus ébola, sinergias 
de recursos clínicos e laboratoriais, 
formação.

ABsTRACT

The latest ebola Virus disease (eVd) epidemic, 
resulting from the largest outbreak to date - the 2014 
ebola outbreak in West africa, and which currently 
affects Guinea-conakry, sierra leone and liberia - 
brought lessons that interest to revisit. 

eVd is an infectious disease caused by the ebola virus, 
which affects humans and other mammals. clinical 
symptoms begin two to three weeks after contact with 
the virus, initially manifesting as fever, odynophagia, 
myalgias and headaches. There is no specific treatment 
for the disease yet available. The disease has a high risk 
of death, between 25% and 90% of infected people, 
with an average of 50% mortality.

following the decisions of the commission for the 
coordination of the Response to ebola, which 
the author was a member of, Portugal developed a 
mission together with Guinea-Bissau, promoting a 
joint team of inem (national institute of emergency 
medicine) and insa (instituto nacional de saude 
doutor Ricardo Jorge), maximizing synergies of 
clinical and laboratory resources, constituting a true 
preventive medicine team, allowing clinical and 
laboratory diagnosis, cohort treatment of patients, 
as well as their allocation and transport to definitive 
treatment sites, according to the state of the art. 

The author revisits the work of the Portuguese teams 
in Guinea-Bissau during 2015, highlighting their 
enormous importance and the need to maintain pre-
constituted and trained teams for future emerging 
challenges.

Keywords: Preventive medicine teams, Pandemic, 
ebola virus, synergies of clinical and 
laboratory resources, training.
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exerce a coordenação estadual de defesa civil nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação, em consonância com o sistema nacional de Proteção e defesa civil – sinpdec. é responsável 
por prestar auxílio aos municípios nas ações de resposta aos desastres, requisitando apoio dos demais órgãos do 
estado, quando necessário.
integrou a Polícia militar de minas Gerais (PmmG) a 1 de fevereiro de 1993. funções exercidas como oficial 
da PmmG:

•	 comandante de Pelotão da 125ª cia/22º BPm;
•	 chefe da seção de comunicação organizacional do Batalhão de Polícia de Guardas – BPGd;
•	 oficial Piloto/comandante de operações aéreas do Batalhão de Radiopatrulhamento aéreo – Btl RPaer;
•	 oficial Piloto / comandante de aeronave e instrutor de Vôo de Helicóptero do Btl RPaer;
•	 chefe da subseção de licitações e contratos do Btl RPaer;
•	 chefe da seção de inteligência do Btl RPaer;
•	 chefe da seção de Recursos Humanos do Btl RPaer;
•	 subcomandante da 4ª companhia de Radiopatrulhamento aéreo – coRPaer;
•	 comandante da 3ª companhia de Radiopatrulhamento aéreo – coRPaer;
•	 chefe da seção de Recursos Humanos da 11ª RPm;
•	 chefe da assessoria estratégica de Pessoal (emPm/1) do estado-maior da PmmG;
•	 diretor de Recursos Humanos da PmmG;
•	 diretor de comunicação organizacional da PmmG;
•	 chefe do Gabinete militar do Governador / coordenador estadual de defesa civil.

conferência temárica / Thematic Conference
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osvaldo de souza marques
Polícia militar de minas Gerais

Gabinete militar do Governador e coordenadoria estadual de defesa civil (Brasil)
 osvaldo.marques@gabinetemilitar.mg.gov.br

Resumo

o estado de minas Gerais no Brasil detém uma área territorial de 586.522 km², equivalente a países 
como espanha e frança. Possui 853 municípios com uma população estimada em 21.411.923 habitantes, 
correspondente a duas vezes a população de Portugal. 

Para enfrentar a pandemia imposta pela coVid-19, foi necessário um esforço transversal, tanto dos 
órgãos e entidades do Governo estadual, quanto do 2º e 3º setores, além da própria sociedade civil. nesse 
sentido, a mobilização sociogovernamental foi corolário de prevenção e controle do contágio, manejo de 
leitos, equipamentos e insumos médico-hospitalares, distribuição de imunizantes e materiais de ajuda 
humanitária, inclusive de subsistência.  

dentro das ações de governança, a atuação conjunta do Gabinete militar do Governador/coordenadoria 
estadual de defesa civil, da secretaria de estado da saúde, da Polícia militar de minas Gerais, do corpo 
de Bombeiros militar, da Polícia civil, dentre outros órgãos e entidades, possibilitou o acompanhamento 
rotineiro e sistemático do evento pandêmico, com ações de coordenação integradas, levadas a efeito, 
sobretudo, por meio de uma sala de monitoramento de indicadores, bem como a elaboração de um Plano 
de contingência para direcionamento dos trabalhos. 

desencadeou-se, com efeito, a maior operação transversal e intersetorial da história de minas Gerais, 
com ações sinérgicas, mormente, dos setores de saúde, defesa civil, segurança pública e assistência social. 
uma guerra contra o tempo e contra um inimigo invisível e desconhecido. a dicotomia em proteger a 
sociedade, muitas vezes em isolamento social imposto, e, ao mesmo tempo, prestar por intermédio do 
Poder Público um serviço diuturno, ininterrupto, sistêmico, proativo, qualitativo e, em especial, efetivo.

a criação de protocolos técnicos para a retomada gradual e segura das atividades sociais e econômicas 
foi um ideário assente por parte do Governo de minas Gerais, ainda que sua execução se tenha dado de 
maneira heterogênea, dada a considerável extensão do estado.

a logística de enfrentamento a desastres, sobretudo no seu viés humanitário, foi ponto essencial para 
o sucesso das medidas executivas ante a coVid-19. destacam-se a distribuição de imunizantes 
(invariavelmente, o tempo entre a chegada da vacina no estado e sua entrega no município destinatário 
era inferior a 24 horas); a catalogação, manutenção e distribuição de respiradores; o traslado de pacientes 
em estado grave para estabelecimentos hospitalares melhores estruturados; utilização de uma estrutura 
de enfretamento e Resposta a desastres (eserd), que funcionou como suporte para Hospital de campanha; 
distribuição de cestas básicas; intervenção em municípios críticos; estabelecimento de doutrina de defesa 
civil para instalação de abrigos provisórios durante a pandemia; distribuição in domo de medicamentos 
de uso contínuo a pacientes com comorbidades; dentre outros.

esta apresentação, por conseguinte, tem como objetivo demonstrar as boas práticas e a experiência 
de integração e sinergia entre os setores do estado de minas Gerais, quando todos os esforços e recursos 
disponíveis foram convergidos para o enfrentamento à coVid-19. enfim, todos os recursos foram 
destinados para salvar vidas.

Palavras-chave: coVid-19, estado de minas Gerais, defesa civil, logística humanitária.
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Resumo

“Grippe infecciosa”, “Grippe hespanhola” ou “Epidemia reinante” são algumas das denominações dadas 
pelo diário português A Capital à maior das pandemias do século XX - a Gripe Pneumónica ou Gripe 
espanhola. iniciada em 1918, decorria ainda a Grande Guerra, estendeu-se, em três vagas, até ao ano 
seguinte. médicos, governos e autoridades sanitárias foram apanhados desprevenidos pela virulência e 
elevada mortalidade de uma doença de origem desconhecida. a presente proposta de comunicação tem 
como objetivo analisar a forma como um jornal português, A Capital, noticiou e construiu a sua narrativa 
do fenómeno, particularmente no que concerne à resposta das autoridades públicas ao flagelo, bem como 
às críticas que sobre elas recaíam, no período compreendido entre maio e dezembro de 1918 (primeira e 
segunda vagas da epidemia em Portugal). 

o corpus documental é constituído pelas notícias e artigos de opinião, referentes ao evento epidémico 
em Portugal, no período compreendido entre maio e dezembro de 1918, presentes no jornal A Capital. 
Recorremos à análise qualitativa das fontes, articulada e fundamentada com bibliografia especializada. 
Para tal, dividimos os dados recolhidos em duas grandes categorias - informação oficial de cariz noticioso 
e artigos de opinião - que, posteriormente, foram subdivididas em subcategorias para uma análise e 
tratamento mais aprofundado. 

Verificou-se que a informação oficial, de cariz noticioso, incidia sobre as vítimas da epidemia, as 
medidas sanitárias implementadas ou a implementar, a descrição dos sintomas e medidas profiláticas (com 
maior ou menor cientificidade), informações, opiniões e recomendações do diretor-Geral dos serviços 
de saúde Pública, entre outras. esta informação é veiculada de forma a tranquilizar a população, salientando, 
inicialmente, a benignidade da enfermidade. no que concerne aos artigos de opinião, praticamente 
inexistentes na primeira vaga da epidemia, é questionada e criticada a ação (ou inércia) das autoridades 
públicas no combate à enfermidade, as condições de higiene que potenciavam a propagação da doença, 
a falta de médicos face ao crescente aumento dos epidemiados, o elevado preço dos fármacos para tratamento 
e a sua falta nas farmácias, a crescente carestia dos bens e a inação do governo perante a situação. as 
críticas dirigem-se, ainda, à comunidade científica, desorientada, incapaz de encontrar tratamento e 
causadora de entropia, mas, também, à irresponsabilidade de uma população que não cumpre as 
recomendações das autoridades. nestes artigos encontram-se ainda alertas sobre charlatões e “tratamentos” 
publicitados, de cariz duvidoso, da doença, entre outros. o período em análise situa-se, essencialmente, 
em plena ditadura sidonista e ainda no decurso da Grande Guerra, o que terá condicionado quer informação 
oficial veiculada, quer a liberdade de expressão de quem pretendia tecer críticas, de forma mais assertiva 
e contundente, à ação de quem dirigia os esforços do combate à epidemia, ou seja, o governo.

Palavras-chave: epidemia, gripe pneumónica, autoridades sanitárias, narrativa.
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Resumo

segundo o Health Emergency and Disaster Risk Management Framework (2019) é esperado que os 
países e comunidades tenham capacidades e sistemas mais fortes e resilientes em toda a saúde resultando 
na redução de riscos e consequências para a saúde associados a todos os tipos de catástrofes. o International 
Council of Nurses em parceria com a World Health Organization (2019) reconhecem a importância do 
papel do enfermeiro em situações de catástrofe, sugerindo a enfermagem de catástrofe. os enfermeiros 
reconhecem a necessidade de maior conhecimento das suas competências e qual o seu papel perante uma 
situação de catástrofe, no entanto referem que o nível de preparação para uma catástrofe é fraco, apesar 
de considerar o nível de conhecimento moderado. a maioria dos enfermeiros apresenta necessidade de 
maior preparação com conhecimentos e competências para responder a catástrofes. este estudo tem como 
principais objetivos: descrever as intervenções/atividades do enfermeiro em situação de catástrofe e 
compreender a perceção que os enfermeiros possuem das suas intervenções em situação de catástrofe.

este projeto desenvolve-se numa estratégia de pesquisa numa perspetiva multimétodo/método misto 
convergente desenvolvido por creswell & creswell (2018), em que serão desenvolvidos quatro estudos, 
a colheita de dados será realizada, aproximadamente ao mesmo tempo e em seguida, integra as informações 
na interpretação dos resultados gerais para melhor compreensão da problemática. nesta abordagem de 
fase única, o investigador colhe dados tanto quantitativos como qualitativos, analisa-os separadamente e, 
compara os resultados para verificar se as descobertas se confirmam ou não.

com a realização deste trabalho espera-se conhecer a intervenção dos enfermeiros, identificar os 
fatores que influenciam a resiliência e a capacidade adaptativa dos enfermeiros e o seu contributo na 
resiliência de uma comunidade, em situação de catástrofe.

Palavras-chave: enfermeiros, catástrofe, resiliência.
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Resumo

Portugal não é considerado um país de grande risco de ocorrência de calamidades, mas quando 
acontecem podem atingir grandes proporções, como aconteceu nos incêndios florestais em Pedrógão 
Grande. os autores pretenderam identificar as experiências vivenciadas pelos enfermeiros que tiveram 
intervenção nos dois primeiros dias da referida catástrofe. 

desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal com atributos fenomenológicos. utilizou-se a 
entrevista semiestruturada a dez enfermeiros selecionados pela técnica bola de neve. 

da análise emergiram nove áreas temáticas: significado da experiência; sentimentos vivenciados pelos 
enfermeiros; estratégias de gestão da situação; fatores facilitadores e dificultadores que influenciaram a 
intervenção; necessidades sentidas; implicações na vida dos enfermeiros pós-catástrofe; sugestões 
de melhoria. 

a análise refletida sugere necessidade de implementar programas regulares de formação em catástrofe, 
dos profissionais de emergência médica e dos cuidados de saúde Primários. também a falta de apoio 
psicológico pós catástrofe aponta para a necessidade de planos nacionais e regionais adequados às novas 
realidades, de modo a melhorar a organização/ coordenação dos meios e da intervenção.
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117

I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

NoVAs PANDemIAs Do sÉCuLo xxI: 
A sINDemIA oBesIDADe - DIABeTes 

Tiago mesquita
universidade de coimbra

faculdade de letras, departamento de Geografia e turismo (Portugal)
 tiagonmesquita.uc@gmail.com

Renato oliveira
universidade de coimbra

faculdade de letras, departamento de Geografia e turismo (Portugal)
 renatojloliveira@gmail.com

Helena Nogueira
universidade de coimbra, centro de investigação em antropologia e saúde

faculdade de letras, departamento de Geografia e turismo (Portugal)
 helenamarquesnogueira@gmail.com

Resumo

a incidência da diabetes mellitus tem vindo a aumentar, sendo esta uma das mais frequentes causas 
de mortalidade e morbilidade a nível global e, apesar da etiologia complexa, sedentarismo e alimentação 
desequilibrada estão entre os fatores que promovem o seu aparecimento. estes mesmos fatores estão 
na base do aumento da obesidade, tendo esta sido já considerada como a pandemia do século XXi, 
observando-se assim uma relação sindémica entre estas patologias. deste modo, pretende-se conhecer 
a evolução do padrão geográfico destas patologias em Portugal continental e identificar possíveis fatores 
explicativos para os padrões e tendências observados. 

após um estudo prévio dos valores da obesidade e da diabetes na união europeia, analisar-se-ão estes 
valores a nível nacional, confrontando-os com indicadores de consumo alimentar e com um Índice de 
Privação material (englobando indicadores do ambiente construído e condições socioeconómicas). 
deste modo, pretende obter-se, a nível nacional, uma imagem territorial da espacialização da sindemia 
obesidade-diabetes e possíveis fatores de risco. é necessário compreender que as pandemias de doenças 
não comunicáveis têm padrões territoriais, sendo possível distinguir clivagens, dicotomias, “hotspots”. 
Refira-se, por exemplo, que a prevalência de obesidade é maior nas áreas rurais, comparativamente com 
as áreas urbanas, mesmo havendo nestas últimas mais acesso a oportunidades de prática de exercício físico.

a metodologia para este estudo foi baseada na revisão bibliográfica de artigos (inter)nacionais, 
consultados online, mas também se utilizaram dados provenientes do eurostat em análises de estatísticas 
descritivas (com ferramentas próprias, e.g. eXcel e R studio), além da construção de cartogramas para 
avaliar a espacialização dos indicadores obtidos.

os resultados evidenciam a existência da sindemia obesidade-diabetes, observando-se uma correlação 
positiva entre estas patologias, com níveis de obesidade mais acentuados em países onde a incidência 
de diabetes mellitus é maior e onde é, também, superior à média o consumo de refrigerantes. observando 
conjuntamente o Índice de Privação material e o padrão espacial da sindemia obesidade-diabetes, 
pode-se sugerir que o ambiente construído influencia o excesso de peso, assim como a frequência da 
prática de atividade física das populações.
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Resumo

no âmbito da infeção pelo saRs-coV-2, implementaram-se medidas preventivas de saúde Pública, 
que envolveram os cidadãos e as instituições, designadamente as escolas.  

no decorrer do ano letivo 2020/2021, preconizou-se a investigação epidemiológica, incluindo o 
rastreio de contactos, com vista a interromper a cadeia de transmissão da infeção. a autoridade de saúde 
pode solicitar a colaboração de parceiros institucionais, que sob a sua coordenação, desempenham tarefas 
com vista a otimizar os procedimentos de isolamento profilático de contactos, no quadro de metodologias 
de trabalho colaborativo. 

Pretende-se difundir uma experiência no âmbito da prevenção de riscos e respostas multidimensionais 
em cenário de pandemia, numa lógica colaborativa intersetorial. o projeto apresentou como objetivos: 
sensibilizar as direções das escolas para a importância da metodologia colaborativa no isolamento profilático 
de contactos; definir o papel/funções do Ponto focal e uniformizar procedimentos de atuação no âmbito 
de um isolamento atempado e adequado dos contactos de risco identificados na comunidade escolar. 

trata-se de relato de experiência sobre a metodologia colaborativa adotada no âmbito da pandemia covid-19 
em contexto escolar. Baseia-se na premissa de um trabalho conjunto, de envolvimento comunitário, com vista a 
prevenir e controlar surtos em meio escolar. os intervenientes na comunidade educativa identificados foram: a 
equipa de saúde Pública/saúde escolar; os Pontos focais (elos na escola designados para a interligação com a 
saúde Pública); direções; Representantes de encarregados de educação (ee) e os municípios.

elaboraram-se dois instrumentos de suporte ao isolamento profilático de turmas, designadamente: 
o Guião de isolamento, fio condutor para o contacto do ponto focal com os ee e Profissionais da educação 
a isolar fornecendo a informação a transmitir; o mapa de isolamento, para registo pelo ponto focal dos 
dados necessários à formalização do isolamento de contactos. 

foram capacitados todos os intervenientes, através de um programa formativo online, com recurso 
à plataforma teams, em três etapas. numa primeira fase, capacitaram-se os 12 Profissionais de saúde da 
equipa de saúde Pública envolvidos na realização de inquéritos epidemiológicos, de modo a uniformizar 
os procedimentos.

numa segunda etapa, os pontos focais e direções das escolas, através de formação creditada, num 
total de 3h, que contou com a participação de 114 profissionais da educação (38 escolas da área de 
abrangência do agrupamento de centros de saúde).

numa terceira etapa, capacitaram-se os ee, num total de 450 participantes, em horário pós laboral 
para garantir a adesão.

a operacionalização desta metodologia colaborativa permitiu uma fluidez na comunicação em contexto 
de crise pandémica, resultando numa proximidade entre saúde, autarquias e educação. Possibilitou uma 
resposta rápida e adequada, com consultoria permanente da parte da equipa de saúde Pública.
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Resumo

a pandemia da coVid-19 trouxe vários elementos complicadores: um agente infecioso, sobre o qual 
pouco se sabia, mundo altamente conectado, excesso de informação e dificuldade de identificar fontes e 
dados confiáveis. na contemporaneidade, os meios de comunicação, muitas vezes, assumem um papel 
centralizador na midiatização de pandemias, o que impulsiona as organizações de saúde a comunicar em 
uma estrutura hierárquica e sem colaboração. comunicar sobre os riscos à saúde nunca foi tão desafiador. 
na pandemia, foi possível observar que a comunicação não foi uma tarefa exclusiva das autoridades de saúde, 
dos especialistas, divulgadores científicos e de jornalistas, mas incorporou a participação de profissionais de 
saúde e de coletivos em diferentes territórios vulneráveis. no Brasil, foram identificados diversos movimentos 
de resistência, grupos/coletivos que colocaram em questionamento a forma centralizadora da média, por 
exemplo, e potencializaram o protagonismo da população nos processos comunicacionais, com ações 
desenvolvidas, por exemplo, pelos moradores de favelas, povos indígenas e comunidades quilombolas, com 
a utilização de jornais impressos e podcasts para informar sobre a coVid-19.

essa forma de comunicação no território pode ser nomeada de comunicação Rizomática (cR), por 
não ter um aspeto preestabelecido, onde diferentes pontos se conectam no fluxo entre diversos atores 
(comunicação social, organizações governamentais, indústria farmacêutica e comércio), situações (desastres 
e pandemias), elementos-chave (ética, transparência, literacia informacional), áreas e saberes (comunicação, 
saúde e educação). a cR se baseia em relações que se proliferam em várias direções e com muitas conexões 
possíveis. nesse processo, o fluxo rizomático é formado por linhas que se conectam e colocam em evidência 
as multiplicidades de saberes envolvidos no modo de comunicar rizomaticamente, tendo o público como 
um grande aliado na produção de conteúdo sobre os mais diversos assuntos que interfere, também, na 
forma com que as notícias são produzidas pela comunicação social e por organizações públicas de saúde. 

conclui-se que o diálogo eficaz com o público durante epidemias pode ser potencializado pelas 
organizações de saúde a partir da compreensão da cR. assim, ao envolver o público com base na abordagem 
participativa e dialógica e o considerar como aquele que pode trabalhar em colaboração para o 
desenvolvimento de estratégias comunicacionais voltadas para territórios específicos, as organizações 
estarão a promover uma ciência mais aberta, colaborativa e cidadã.
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Resumo

Quando um risco se efectiva, quando um perigo ou uma ameça se manifestam, há uma rotura violenta 
da normalidade, que conduz a um descontrolo e, portanto, a uma situação de crise. neste contexto, e 
dependendo do grau de envolvimento na própria crise, há uma alteração da capacidade de análise da 
situação por parte dos indivíduos e consequentemente um aumento da dificuldade no processo comunicativo. 
assim, todos os envolvidos enfrentam o desafio de se distanciarem suficientemente dos eventos para os 
analisar de todos os ângulos, com rigor e neutralidade e para se comunicarem livres de manipulações. 

muito tem sido dito e estudado do ponto de vista económico e organizacional sobre comunicação 
em crise contudo, em contexto de emergência, catástrofe, epidemia, pandemia, só recentemente foi 
reconhecida a verdadeira extensão da influência que a comunicação em crise tem no desenrolar dos 
próprios eventos. uma boa estratégia de comunicação pode conseguir apoios, providenciar informação 
útil, acalmar uma população naturalmente apreensiva e nervosa, encorajar e favorecer comportamentos 
cooperativos e, em última análise, salvar vidas e salvaguardar propriedade. em contrapartida, uma má 
comunicação pública, pode impulsionar reações emotivas, disromper economias e prejudicar a confiança 
pública nos decisores.

comunicação de Risco e comunicação em crise têm definições, objectivos, estratégias e linguagens 
distintas e, só a compreensão das suas diferenças e nuances serve de base a um planeamento adequado 
que permite gerir os riscos da comunicação.

tendo por base a situação da pandemia de coVid-19 e o estado de alarme que se viveu/vive a nível 
mundial desde 2020 e que tem exigido de todas as organizações uma estratégia de comunicação de crise 
num contexto em que também é necessário recorrer a técnicas de comunicação de Risco, é feita uma 
análise dos processos comunicativos, dos métodos e metodologias utilizados, das ferramentas empregues, 
tanto pelos organismos oficiais como pelos media. 

esta análise que identifica inúmeras fragilidades tanto ao nível da emissão da mensagem como da 
Recepção da mesma - num contexto de globalização em que todos os cidadãos são “repórteres” em potência, 
em que a desinformação, a misinformation e as fake news reinam - revela que nem sempre a comunicação 
está à altura da sua fundamental missão, que muito trabalho há ainda a fazer no que toca à escolha dos 
porta-vozes, ao planeamento da comunicação e à literacia em saúde.
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Resumo

no âmbito da catástrofe em castanheira de Pera, no ano de 2017, a médicos do mundo implementou 
a missão esperança, com o objetivo de prestar apoio humanitário à população. esta contava com uma 
equipa técnica de intervenção comunitária, a equipa técnica de Rua constituída por 1 terapeuta ocupacional, 
2 finalistas do curso de terapia ocupacional, um enfermeiro e um facilitador. foi a primeira vez em 
Portugal, que profissionais de terapia ocupacional participaram numa missão humanitária/contexto de 
catástrofe. Pretendemos dar a conhecer a intervenção da terapia ocupacional, durante 2,5 meses neste 
contexto, para promoção da saúde mental. 

de carácter empírico, relata-se a intervenção da terapia ocupacional em contexto de catástrofe, 
implementada em 3 vertentes: domiciliária, com a adaptação do contexto, inserção de produtos de apoio, 
ensino de conservação de energia e counseling; institucional, com a implementação de atividades de 
grupo, de modo a promover a partilha e resolução de problemas, bem como criação de hábitos/rotinas 
saudáveis na população; comunitária, quer ao nível da educação para a saúde quer de atividades culturais 
e artesanais como a tapeçaria ou a comemoração do dia mundial da saúde mental. implementadas na e 
com a comunidade, muitas destas atividades surgem relacionadas com a cultura e história local (agricultura, 
tecelagem e lanifícios). 

a articulação com o centro de saúde, câmara municipal e instituições locais de solidariedade social, 
revelaram-se fulcrais para o sucesso dos Projetos comunitários implementados para promoção da saúde 
mental. foram realizadas 197 visitas domiciliárias a 116 pessoas, uma média de 78/mês, identificadas 
barreiras arquitetónicas e dificuldades no desempenho das diversas atividades de vida diária. foram 
ensinadas estratégias facilitadoras para a resolução de dificuldades no desempenho de atividades de vida 
diária. sempre que identificada a necessidade e potencial de utilização, foram selecionados (n=11) ou 
construídos (n=7) produtos de apoio e efetuado o ensino e treino da sua utilização. nos Projetos 
comunitários, a educação para a saúde, contou com 110 crianças, a tapeçaria com 16 pessoas, a sopa 
comunitária com 32 e a cerimónia de Homenagem às Vítimas com cerca de 80.

a terapia ocupacional mostrou ser uma mais-valia no contexto de catástrofe com um papel importante 
na minimização da privação ocupacional, adaptação de contextos, ensino de estratégias, aconselhamento, 
entrega e treino de utilização de produtos de apoio, estimulação cognitiva e aconselhamento geral. a 
promoção do envolvimento ocupacional quer no domicílio, em atividades de grupo ou na comunidade 
promoveu o bem-estar e participação das pessoas que sofreram perdas significativas: familiares, bens, 
hábitos, rotinas, papéis ou outras.

Palavras-chave: terapia ocupacional, missão humanitária, intervenção comunitária, catástrofe.
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Resumo

em 2020 foi declarada a pandemia coVid-19, que fez parar o mundo e sobrecarregou os sistemas 
de saúde. a sua transmissão é muito elevada e alcançou territórios mais isolados como as ilhas.

a incerteza sobre o modo de transmissão, a existência, adequação e disponibilidade de equipamentos de 
proteção individual, os métodos de diagnóstico, a diversidade de quadros clínicos, as elevadas taxas de mortalidade 
e morbilidade, bem como a necesssidade emergente de estratégias que minimizassem o risco, foram as prioridades 
das instituições de saúde. estas estratégias tiveram de ser implementadas em sintonia com as orientações 
emanadas pelas organizações nacionais e internacionais, pelo que foi exigida uma articulação entre todos, num 
contexto de incerteza. em situações como a vivenciada não se conseguem prever o impacto, pois não há 
comparação com outras situações semelhantes e os riscos são desconhecidos. isto requer rápida adaptação, 
mudanças de estratégias consoante as caraterísticas do contexto e realidade vivenciadas.

o objetivo deste estudo é demonstrar a capacidade de organização para o combate à coVid-19 
num contexto insular com recursos básicos e limitados.

optou-se por um estudo de caso, refletindo sobre uma situação real vivenciada, onde se incluíram 
as diferentes fases, do planeamento à avaliação das medidas implementadas e fundamentado em guidelines 
emanadas pelas instituições nacionais e internacionais.

foi necessário reformular a gestão estratégica da instituição, 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: a 
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; e a implementação e 
divulgação de circuitos de gestão de risco. Verificou-se uma preocupação com a minimização das medidas 
que se verificaram desajustadas e a auscultação e validação de sugestões dos elementos-chave da equipa. 
o contributo de todos foi essencial à implementação de medidas de combate neste momento de escassez 
de recursos.

considera-se 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.

Palavras-chave: Pandemia, profissionais de saúde, gestão estratégica.
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Resumo

o burnout é um fenómeno ocupacional que prejudica fortemente a saúde mental de um profissional. 
a síndrome de burnout é uma resposta à exposição do stress laboral crónico, cujos sinais afetam toda a 
dimensão da pessoa: afetiva, cognitiva, física, comportamental e motivacional. Quando a síndrome se instala 
é muito difícil inverter esse estado físico e mental de exaustão, tornando-se uma preocupação para as 
organizações. inevitavelmente, a atividade policial é exercida em contextos de risco, perigo e stress que 
favorecem o desenvolvimento da síndrome de burnout, dado que o polícia lida com diversas problemáticas, 
desafios, incertezas e situações de emergência que exigem uma disponibilidade física e mental muito elevada.

este estudo teve como objetivo identificar os níveis de burnout nos agentes da Polícia municipal 
do Porto (PmP) no ano de 2021 e verificar se estes variam em função de características sociodemo-
gráficas/profissionais. os dados foram recolhidos online através de um questionário sociodemográ-
fico/profissional e do Maslach Burnout Inventory (mBi). Participaram, de forma anónima e volun-
tária, 119 agentes da PmP.

os resultados revelaram, de modo geral, baixos níveis de burnout. contudo, 46,2% dos participantes 
apresentaram níveis de burnout moderado/elevado, 27,7% níveis de exaustão emocional elevada, 18,5% 
níveis de despersonalização elevado e 43,7% níveis baixos de realização pessoal. no que respeita à 
variabilidade do burnout em função de características sociodemográficas e profissionais, é possível afirmar 
que os níveis do burnout dos agentes da Polícia municipal do Porto não variam de forma significativa em 
função de variáveis sociodemográficas e que variam significativamente em função de apenas três variáveis 
profissionais, nomeadamente a atividade exercida, os serviços remunerados e as horas de trabalho diárias. 
concluiu-se que os agentes que efetuam serviços operacionais de trânsito apresentam significativamente 
um nível mais elevado de despersonalização e de burnout. Por sua vez, foi comprovado que os agentes 
que efetuam serviços remunerados indicam um nível significativamente maior de despersonalização. 
Verificou-se ainda que os agentes que trabalham 10 horas ou mais experienciam um nível significativamente 
mais elevado de exaustão emocional, de despersonalização e de realização pessoal.

em conclusão, importa refletir sobre os níveis elevados de burnout em 21 agentes, de exaustão 
emocional em 33 agentes, de despersonalização em 22 agentes, e ainda sobre os níveis baixos de realização 
pessoal em 52 agentes, potenciando a sua prevenção através de intervenções a nível individual, como a 
adoção de estratégias de resiliência e a participação em programas de gestão de stress; a nível coletivo, 
recorrendo a estratégias que fomentem a interajuda e a partilha, de modo a que o grupo sirva de proteção 
para as adversidades do trabalho; a nível organizacional, promovendo a participação dos profissionais nas 
decisões laborais.

Palavras-chave: Burnout, exaustão emocional, despersonalização, realização pessoal, polícia.
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Resumo

o combate à pandemia coVid-19 exigiu uma resposta sem precedentes em múltiplas profissões 
que nunca tiveram a possibilidade de entrar em confinamento, expondo os seus profissionais a riscos 
biológicos, mas também afetando a sua saúde mental. incluem-se aqui os bombeiros e profissionais de 
emergência médica, que tiveram de mudar a forma de atuar nos diversos cenários e ocorrências a que 
foram chamados. assim, para além de terem tido uma maior sobrecarga no trabalho, tiveram de interagir 
regularmente com doentes em estado crítico, de integrar nas suas práticas novos procedimentos para 
garantir um serviço seguro, vivenciaram o risco de contágio entre colegas e ainda o medo de transmitir 
o vírus a outras pessoas, incluindo os seus familiares. 

Pretende-se, nesta revisão, identificar estudos sobre a pandemia e seu impacto em bombeiros, refletindo 
sobre a importância da saúde mental/psicológica/ocupacional nestes profissionais. foi efetuada em abril 
de 2022, na eBsco uma revisão da literatura utilizando como equação de pesquisa expressões 
pré-existentes adequadas ao objetivo do estudo nomadeamente: “firefighters or fire service or firefighting” 
e “covid-19 or coronavírus or 2019-ncov or sars-cov2”, restringindo a artigos científicos cm revisão de pares.

encontraram-se 12 artigos, maioritariamente publicados em 2021, os quais analisam uma diversidade 
de questões associadas ao impacto da coVid-19 no desempenho profissional e na formação dos bombeiros. 
observa-se que, nestes últimos dois anos, foi dada importância aos riscos com os quais os bombeiros 
tiveram que lidar, nomeadamente:  a nível organizacional, saúde física e mental; novos desafios enfrentados; 
e importância da prevenção para atuar em segurança e mitigar as consequências psicológicas associadas 
ao stress das circunstâncias vivenciadas durante a pandemia.

assim, esta revisão permitiu compreender a diversidade de riscos a que estes profissionais estão expostos, 
o papel crítico que desempenharam na manutenção do funcionamento das respostas nos diversos tipos de 
ocorrências: socorro, resgate, transporte, combate a incêndios, entre outras. mas acima de tudo, realçar a 
necessidade da prevenção e de mecanismos de suporte que promovam a saúde mental e o bem-estar psicológico 
de quem presta socorro. ora, devido ao contexto atual que vivemos e os desafios que são colocados aos 
bombeiros, garantir melhores condições de trabalho e dotar estes profissionais de estratégias para reduzir o 
impacto das situações potencialmente perigosas deve continuar a ser uma prioridade.

Palavras-chave: Bombeiros, coVid-19, saúde mental, revisão da literatura.
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Resumo

a pandemia agravou o risco de adoecer psicológico nos profissionais de emergência médica (Pem), aumentando 
os níveis de trauma, stress e ansiedade. estes indicadores psicológicos têm sido estudados nos enfermeiros e 
médicos, mas são pouco investigados nos Pem. assim, é importante identificar os estudos sobre o impacto da 
pandemia nestes profissionais, ao nível nacional e internacional, verificando se as preocupações são ao nível 
instrumental/logístico (e.g., comportamentos de segurança, uso de equipamentos de proteção individual), ou ao 
nível dos indicadores de saúde mental e do impacto psicológico da pandemia nestes profissionais.

este estudo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre o impacto da pandemia 
coVid-19 nos Pem, com particular ênfase na saúde mental/psicológica. em abril de 2022 efetuou-se 
uma pesquisa na EBSCOhost, utilizando a equação de pesquisa: “paramedic* or emergency medical service 
or emt or ambulance” e “covid-19 or coronavirus or 2019-ncov or sars-cov-2 or cov-19”, com restrição a 
artigos publicados em revistas académicas com peer review, em inglês, português, espanhol ou italiano. 
foram encontrados 46 artigos publicados entre 2020 e 2022, sendo selecionados 40, analisados em função 
da amostra, indicadores psicológicos, principais resultados e objetivos (foco nas diretrizes médicas e 
procedimentos/instrumentos para proteção ou no estudo da saúde mental e sintomas psicológicos).

os resultados apontam para a falta de estudos sobre a saúde mental destes profissionais durante a 
pandemia, predominando a preocupação com os protocolos e procedimentos de segurança. nos estudos 
sobre a saúde mental os principais indicadores são o stress e a PPst, embora alguns foquem indicadores 
e estratégias positivas como o coping ou qualidade de vida. 

sendo notória a sobrecarga de trabalho e o agravamento dos níveis de stress, é fundamental monitorizar 
a saúde mental/psicológica destes profissionais, nomeadamente devido à duração e impacto causado pela 
pandemia. só assim se poderão adotar estratégias práticas e preventivas fundamentadas na realidade, destacando-
se, a nível organizacional, a adequada gestão da carga laboral pelas chefias, e a nível individual, o acesso a 
programas de suporte de pares e a psicoeducação, de forma a promover a saúde psicológica destes profissionais.

Palavras-chave: Profissionais de emergência médica, pandemia coVid-19, saúde mental, revisão da literatura.
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Resumo

a pandemia coVid-19 provocou alterações em várias profissões (ex.: área da saúde), mas os 
polícias estiveram sempre na linha da frente, constituindo uma profissão de risco devido à alteração 
das suas funções na manutenção da ordem e segurança públicas (nomeadamente durante os períodos 
de confinamento) e ao impacto na sua saúde mental e ocupacional. os riscos psicossociais no seu 
trabalho aumentaram, como por exemplo o stress associado ao controle da ordem pública, o receio de 
contágio, o conflito trabalho-família, a sobrecarga de tarefas, etc. assim, é fundamental estudar o 
burnout, o stress operacional e organizacional, indicadores psicológicos que diferentes estudos têm 
apontado como constituindo risco para a doença mental e até para o suicídio nas forças policiais.

este trabalho pretende identificar, em polícias, os níveis de burnout e de stress operacional e 
organizacional, e verificar se variam em função de características sociodemográficas e profissionais. 
aplicou-se online (versão GoogleForms ou Plataforma SOMS II Innovation & Research – Flexsaúde), 
entre fevereiro/outubro de 2021 um questionário anónimo e confidencial a 1.802 polícias, composto 
pelo Operational/Organizational Police Stress Questionnaire, Oldenburg Burnout Inventory e Adult Suicidal 
Ideation Questionnaire. 

de acordo com a análise descritiva de médias, estas são definidas como moderadas para o stress 
operacional, organizacional e burnout, e baixas para a ideação suicida. contudo, pela análise de 
frequências através dos pontos de corte publicados pelos autores, 72 % da amostra tem stress operacional 
elevado, 62 % stress organizacional elevado e 56 % burnout, apresentando 68 % ideação suicida, dos 
quais 3 % no último mês. as análises comparativas revelaram níveis mais elevados de stress/burnout 
para polícias do sexo masculino, com menos habilitações, na posição de agente/guarda, a trabalhar por 
turnos e em serviço operacional, não existindo diferenças na ideação suicida. existem correlações 
significativas entre stress, burnout e ideação suicida. 

diferentes estudos associam o stress e burnout ao risco de suicídio em profissões de elevado desgaste 
psicológico como é a dos polícias. urge adotar estratégias de gestão do stress de forma a este não evoluir 
para burnout, bem como refletir sobre a ideação suicida nas forças policiais, sabendo-se que a pandemia 
teve impacto na saúde mental de muitos profissionais na linha da frente.

Palavras-chave: Polícias, burnout, stress operacional, stress organizacional, pandemia.



129

I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

A ReLAÇÃo eNTRe buRNOuT e AGRessIVIDADe em PoLíCIAs 
DuRANTe A PANDemIA CoVID-19 

Cristina Queirós
universidade do Porto 

faculdade de Psicologia e de ciências da educação (Portugal)
 cqueiros@fpce.up.pt

Fernando Passos
direção nacional da Polícia de segurança Pública, divisão de Psicologia (Portugal)

 fmpassos@psp.pt

Resumo

o imprevisto e súbito aparecimento da pandemia coVid-19 levou a um primeiro confinamento 
dos cidadãos em março de 2020. contudo, os polícias tiveram de continuar a trabalhar, numa fase de 
incertezas constantes, tendo sofrido alterações na sua atividade (ex.: cerco sanitário, controle de passagem 
entre concelhos, etc.), o que os tornou vulneráveis ao risco de contágio do vírus, mas sobretudo ao risco 
de adoecer psicológico. de facto, diferentes estudos demonstraram o impacto da pandemia na saúde 
mental, nomeadamente com o aumento dos níveis de stress no trabalho e de burnout. as consequências 
do burnout têm sido amplamente demonstradas, surgindo em diferentes investigações o suicídio e a 
agressividade, fenómenos de preocupação crescente e que importa analisar como expressão do impacto 
da pandemia na saúde mental no trabalho. 

este trabalho tem como objetivos identificar, em policias, os níveis de burnout e de agressividade, 
verificar se variam em função de algumas características sociodemográficas e profissionais, e conhecer a 
relação recíproca entre burnout e agressividade. em 2021, durante a reavaliação do efetivo da Polícia de 
segurança Pública, recolheram-se dados através do Burnout Assessment Tool e do Agression Questionnaire. 
a amostra foi constituída por 1.846 polícias, sendo 91% homens, 27% com posição de chefia, e variando 
a idade entre e os 21 e 66 anos (m=45,49) e os anos na PsP entre 1 e 42 anos (m=22,08).

os resultados revelaram que os polícias apresentam valores moderados de burnout e de agressividade, 
embora 17% apresentem burnout elevado, predominando no nível elevado a exaustão (24%) e problemas 
emocionais (23%), e em menor expressão, o desinvestimento e problemas cognitivos (ambos com 13%). 
a idade e anos de serviço correlacionam-se com as dimensões do burnout, bem como com a agressividade, 
irritabilidade e hostilidade. o sexo e a posição de chefia influenciam os níveis de burnout e de agressividade. 
Por fim, o burnout explica 54% da agressividade e esta explica 51% do burnout, revelando relações 
recíprocas significativas.

tendo estado os polícias na linha da frente durante a pandemia, é importante monitorizar a sua saúde 
mental, sabendo-se que a sua profissão os expõe ao risco de adoecer psicológico, particularmente grave 
no caso da relação entre burnout e agressividade. esta relação pode prejudicar a interação com o cidadão, 
mas também constituir uma fonte de stress no trabalho, desencadear conflitos psicológicos internos e 
sofrimento no trabalho, diminuindo a saúde mental no trabalho.

Palavras-chave: Polícias, burnout, agressividade, correlações, pandemia.
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Resumo

os bombeiros estão frequentemente expostos a eventos potencialmente traumáticos e stressantes, que 
aumentaram fortemente durante a pandemia coVid-19. apesar da sua preparação, os bombeiros podem 
experienciar stress pós-traumático, sobretudo de efeito cumulativo nos múltiplos acontecimentos aos quais 
acorrem. assim, o coping e a procura de sensações (sensation-seeking) podem constituir fatores de proteção do 
trauma e do desgaste emocional.

este estudo teve como objetivos identificar os níveis de trauma, coping e procura de sensações em bombeiros, 
analisar a sua interrelação e verificar a sua variação em função de características sociodemográficas e laborais.

os dados foram recolhidos online através do método da bola de neve, utilizando o Brief Cope, Impact of 
Event Scale-Revised e Arnett Inventory of Sensation Seeking. uma amostra de 124 bombeiros participou de forma 
anónima e voluntária, sendo 88% voluntários e 22% profissionais, principalmente do sexo masculino (69%) 
e de vários distritos portugueses, apesar de 24% serem da ilha da madeira.

os resultados revelaram baixos níveis de trauma e níveis moderados de procura de sensações, bem como 
baixos níveis de coping de evitamento e níveis moderados de coping focado no problema e focado na emoção. 
menor procura de sensações, intensidade e procura de apoio instrumental foram encontradas em bombeiros 
mais velhos e mais experientes, enquanto níveis mais elevados de apoio instrumental e uso de substâncias 
surgiram em bombeiros voluntários. os níveis de culpabilização foram mais elevados para os bombeiros que 
não estavam nas posições de comando e o humor mais elevado nos bombeiros que trabalhavam em turnos 
rotativos. encontraram-se correlações positivas entre o evitamento (dimensão do trauma) e a procura de 
sensações, e entre o coping e todas as dimensões do trauma. o trauma explicou 39,6% do coping de evitamento 
(principalmente os pensamentos intrusivos) e o coping explicou 40,8% do trauma.

é importante investigar as estratégias de coping e procura de sensações enquanto traço de personalidade 
e fatores de proteção para reduzir os níveis de trauma, bem como utilizar intervenções eficazes e serviços de 
apoio para reduzir o impacto traumático de que os bombeiros sofrem, especialmente quando as suas tarefas 
como trabalhadores da linha da frente e a sua saúde mental foram afetadas pela pandemia coVid-19.
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