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“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
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7 de junho de 2022
08:30
09:00 às 09:30
9:30 às 10:15

Abertura do Secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação
Sessão de Abertura
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

Mesa redonda 1: “A comunicação em cenários de pandemia e catástrofe”
Moderador: Prof. Doutor Paulo Nossa

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

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

Mesa redonda 2: “Medicina de catástrofe e pandemias”
Moderador: Prof. Doutor Romero Bandeira

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

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

Mesa redonda 3: “Medicina de catástrofe em contexto extra hospitalar”
Moderador: Coronel Médico Dr. Joaquim Cardoso

17:30 às 17:50

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.

17:50 às 16:10

Debate

16:30 às 16:50
16:50 às 17:10
17:10 às 17:30
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8 de junho de 2022
08:30
09:00 às 9:45

Abertura do Secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação
“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

09:45 às 10:00

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

Mesa redonda 4: “A relevância da comunicação e a sua influência na gestão do risco e das crises”
Moderador: Prof. Doutor Luciano Lourenço

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

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

Mesa redonda 5: “Especialidades conexas com situações sanitárias excecionais”
Moderador: Prof. Doutor Bruno Martins

14:30 às 14:50

Comunicações:
“Pandemias e epidemias em câmara lenta - a luta contra a banalização das doenças
crónicas”, pelo Prof. Doutor José Calheiros;

14:50 às 15:10

“O ato farmacêutico em emergência e catástrofe”, pelo Prof. Doutor A. Franklim Marques;

15:10 às 15:30

“A logística Farmacêutica em situações de Emergência e Catástrofe”, pelo Tenente-Coronel Farmacêutico João Carmo;

15:30 às 15:50

“Procedimentos fundamentais da ação forense em contexto de emergência e catastrofe”,
pelo Prof. Doutor Duarte Nuno Vieira.

15:50 às 16:10

16:10 às 16:30
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

Debate
Pausa
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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9 de junho de 2022
08:30

Abertura do Secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 09:45

“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

09:45 às 10:00

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)
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Presentation of Communications
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8 de juho de 2022
Manhã
Sessão 1 de Comunicações Orais
Moderador: Prof. Doutor João Luís Fernandes
Hora

ID

Autor(es)
Fábio Baccheretti Vitor
(Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais)

09:00 - 09:45

Sala: Teatro Paulo Quintela

Título da Comunicação
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
Carolina Oliveira
Laura Lacomba-Trejo
Alda Portugal
Sofia Major
Ana Paula Relva

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A
COVID-19: BEM-ESTAR E COPING DIÁDICO

10:00 – 10:10

8

10:10 – 10:20

Ana Rita Jesus
15 José Miguel Batista
Cristina Queirós

10:20 – 10:30

Luciana Sotero
Laura Lacomba-Trejo
09 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

Agostinho Cruz
Ana Paula Cabral
Alberto Machado
Diana Tavares
Helena Sousa
19 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

EMPATIA, COPING E TRAUMA EM
BOMBEIROS PORTUGUESES

AMBIENTE TÉRMICO NA AGUDIZAÇÃO DE
SURTO DA GRIPE: ESTUDO DE CASO

10:50 - 11:00 Debate
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9 de juho de 2022
Manhã
Sessão 2 de Comunicações Orais
Moderadora: Prof.ª Doutora Adélia Nunes
Hora

ID

Autor(es)

Osvaldo de Souza Marques

(Gabinete Militar do
Governador e Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil)

09:00 - 09:45

Sala: Teatro Paulo Quintela

Título da Comunicação
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

Eunice Pires
11 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

Michele N. Antunes
10 Jandesson M. Coqueiro
Paola P. B. Primo

11:00 - 11:10

4

Maria Feio

11:10 - 11:20

1

Elisabete Roldão

11:20 - 11:40

A “COMUNICAÇÃO RIZOMÁTICA” EM
TEMPOS DE PANDEMIA
COMUNICAÇÃO DE RISCO VERSUS
COMUNICAÇÃO EM CRISE: OS RISCOS
DA COMUNICAÇÃO NUM CONTEXTO DE
PANDEMIA
TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTO DE
CATÁSTROFE

Debate

Apresentação de Comunicações / Presentation of Communications
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Sessão de Posters

ID

Autor(es)

3

Natália Mendonça
Fábio Coelho
Sónia Novais

6

Sofia Calder Barbosa
António Leitão da Silva
Maria José Pinto da Costa

Título da Comunicação
VIVER A PANDEMIA NUMA ILHA – ESTUDO DE CASO

O BURNOUT EM CONTEXTO POLICIAL

Sara Faria
Sílvia Monteiro Fonseca
12 Sónia Cunha
Rui Campos
Cristina Queirós

IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NOS PROFISSIONAIS
DE EMERGÊNCIA MÉDICA: REVISÃO DA LITERATURA

Rute Pereira
14 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

José Miguel Batista
17 Ana Rita Jesus
Cristina Queirós

TRAUMA, COPING E PROCURA DE SENSAÇÕES EM
BOMBEIROS PORTUGUESES
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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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Romero Bandeira
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Coronel Médico Joaquim Cardoso
Quadro Permanente de Oficiais Médicos do Exército
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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João Luís Fernandes
Professor Auxiliar do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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
Professor Catedrático (Jubilado) da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Bruno Martins
Professor Auxiliar Convidado do Deptartamento de Geografia e Turismo, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Fátima Velez de Castro
Professora Auxiliar do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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
Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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.

Moderadores / Moderators

31

Dia 7
Day 7

CONFERENCISTAS
Keynote Speakers

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

General Henri Julien
Ex-President of the French Society of Disaster Medicine (SFMC)
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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 RoumainENSOSP-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

Abstract

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.

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.

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.

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.

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”.

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”.

Mots clés: Médecine de catastrophe, Déontologie,
CoViD-19.

Keywords: Disaster medicine, Medical Ethics,
CoViD-19.
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Coronel Médica Maria L. Salazar
Direcção de Saúde Militar, Estado Maior General das Forças Armadas;
UEFISM - Unidade de Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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.

38

Conferencistas / Keynote Speakers

mesas redondas
round tables

MR 1-A comunicação em cenários de
pandemia e catástrofe
RT 1-Communication in pandemic
and catastrophe scenarios

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

António Betâmio de Almeida
Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico, desde 1989, e Professor Emérito da Universidade de
Lisboa, desde 2009
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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CERTEZAS E INCERTEZAS NA GESTÃO DE RISCOS E DE CRISES.
INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
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

Abstract

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Keywords: Preparation, recovery, uncertainty and
communication.
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Instituto de Saúde Ambiental, Universidade de Lisboa
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Professora Catedrática da Universidade de Lisboa no Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB).
Psicóloga Clínica e da Saúde.
Representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) na EFPA - European Federation of Psychologists’ / Board
Promotion & Prevention; Steering Committee da Child and Adolescent Public Health (CAPH) na European Public
Health Association (EUPHA); Conselho Cientifico do European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA).
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Dulce Salzedas
Jornalista da SIC
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Dulce Salzedas é jornalista desde 1989. Em 2000 começou a dedicar-se a temas ligados à saúde. É hoje a
jornalista responsável por assuntos da área da saúde na SIC.
Trabalhou nas redações da Agência de Notícias LUSA, jornal Semanário, Antena 1, SIC-TV e jornal Expresso.
Colaborou em várias outras publicações.
Foi membro fundador do Núcleo de jornalistas de saúde do Sindicato de Jornalistas. Foi coordenadora e
coautora do magazine semanal “Saúde Pública” emitido pelo canal de televisão SIC-Notícias desde janeiro de
2000 até maio de 2005.
Frequentou vários seminários/cursos relacionados com a problemática da Saúde, com enfase na Comunicação
em saúde, particularmente na área da sida, toxicodependência. Foi moderadora/participantes em vários debates
organizados por entidades e instituições ligadas à saúde: Instituto Nacional de Saúde, Escola de Enfermagem
Artur Ravara, Congresso Nacional de Enfermagem.
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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

Felisbela Lopes
Professora Associada com Agregação da Universidade do Minho
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Professora Associada com Agregação da Universidade do Minho (1994, …). Entre 2009 e 2014, foi aí PróReitora para a área da Comunicação. E entre 2020 e 2021, integrou uma equipa de especialistas responsável
pelos planos de desconfinamento do país.
Tem centrado a sua investigação académica nas áreas da informação televisiva, da comunicação/jornalismo da
saúde e das fontes de informação e tem desenvolvido o ensino no campo do jornalismo.
É autora de vários artigos em revistas científicas e de livros, entre os quais se destacam Marcelo, Presidente todos
os Dias (Porto Editora, 2019), Jornalista: uma profissão ameaçada (Alêtheia, 2015).
É comentadora residente da RTP para os temas de comunicação. É colunista semanal do Jornal de Notícias.
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António Marques
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Médico Anestesiologista, Diretor do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência,
Centro Hospitalar Universitário do Porto.
Professor Catedrático Convidado, Mestrado Integrado em Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar, Universidade do Porto.
Presidente da Comissão Nacional de Trauma, Ministério da Saúde.
Presidente do Colégio de Especialidade de Anestesiologia, Ordem dos Médicos.
Ex-Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.

48

Mesa Redonda 2 / Round Table 2

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

Paulo Coimbra Martins
Médico Intensivista e Diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Doutorado em Medicina e Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra (FMUC).
É responsável pela componente curricular opcional do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) e pela área de
simulação integrada no ensino pré-graduado da FMUC. Membro do Conselho Pedagógico da FMUC.
Tem mais de 250 comunicações em reuniões nacionais e internacionais.
No âmbito da Medicina Intensiva, participou em múltiplos estudos internacionais, multicêntricos de referência,
coordenando alguns deles a nível nacional.
Tem mais de 30 artigos médicos publicados em revistas nacionais e internacionais.
Membro da Comissão Técnica do Programa Nacional da Colheita de Orgãos em Dadores de Paragem Cardiocirculatória no âmbito da Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação.
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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

Patrick Hertgen
Bureau de Médecine d’Urgence
Brigada de Sapadores-Bombeiros de Paris
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Médico de bombeiros e de emergências, o Dr. Patrick Hertgen é chefe do Centro de Regulação Médica da
Brigada de Sapadores-Bombeiros de Paris, onde atua desde 1993 em ambulâncias de reanimação, no Centro de
Regulação Médica e como Diretor dos Socorros Médicos.
Também mestrado em direito, perito nos tribunais judiciais e administrativos em medicina de emergência,
ele ensina em “Sciences Po” (Escola de Ciências Políticas em Paris) e na Escola Nacional Superior dos Oficiais
de Bombeiros.
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A BRIGADA DE SAPADORES-BOMBEIROS DE PARIS FACE AO COVID-19
PARIS FIRE BRIGADE IN THE FACE OF COVID-19 CRISIS

Patrick Hertgen
Bureau de Médecine d’Urgence
Brigada de Sapadores-Bombeiros de Paris (França)
patrick.hertgen@pompiersparis.fr

RESUMO

Abstract

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:

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:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

No total, os bombeiros sapadores de Paris vacinaram
mais de um milhões de pessoas contra o Covid-19.

In total, the Paris firefighters vaccinated more than
one million people against Covid-19.

Palavras-chave: Covid-19, bombeiros, emergência,
médicos, vacinação, Paris, BSPP.

Keywords: Covid-19, firefighters, emergency,
doctors, vaccination, Paris, BSPP.
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Tenente-Coronel Médico Paulo Campos
Diretor do Centro de Saúde Militar de Coimbra - Exército Português, e UEIFIS-AHCBVSPCova
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Potencial emprego de Hospitais de Campanha
no apoio à pandemia COVID-19
Potential use of Field Hospitals
supporting the COVID-19 pandemic

Paulo Campos
Diretor do Centro de Saúde Militar de Coimbra - Exército Português
UEIFIS-AHCBVSPCova (Portugal)
paulo.amado.campos@gmail.com

RESUMO

Abstract

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.

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.

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-dependência de cuidados” já existentes assumiram-se como
resposta eficiente no incremento de camas clínicas,
em Portugal.

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.

O autor descreve a tipificação do conceito de
“Hospital de Campanha”, efetuando uma descrição
iconográfica de espaços clínicos e não clínicos.

The author describes the typification of the concept of
“Field Hospital”, making an iconographic description
of clinical and non-clinical areas.

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.

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.

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

Keywords: Field Hospitals, Pandemic, clinical resources, typification.
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Rui Ponce Leão
Médico Hospital Santa Maria do Porto
Especialista UEIFIS/BVSP Cova
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Licenciado em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 1976/07/31, com a
classificação final de 14 valores. Diplomado com o Curso Superior de Medicina Legal, no Porto, em 1978, com
a classificação final de 15 valores, e com o Curso Superior de Climatologia e Hidrologia da Universidade do
Porto, em 1983, com a classificação final de 14 valores.
Especialista em Medicina Geral e Familiar pela Ordem dos Médicos desde 1992/Dezembro, atingindo,
posteriormente, o grau de Consultor, em 1995, após provas. Em 1993, no Instituto de Medicina Legal de
Coimbra, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, concluiu com aproveitamento o “Curso de PósGraduação sobre Peritagem Médico-Legal no Âmbito da Reparação Civil do Dano Pós-Traumático. Em 1995,
na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, concluiu o Curso de Medicina do Trabalho, com a
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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PANDEMIAS E SAÚDE OCUPACIONAL
PANDEMICS AND OCCUPATIONAL HEALTH

Rui Ponce Leão
Médico Hospital Santa Maria do Porto
Especialista UEIFIS/BVSP Cova (Portugal)
ruipleao@gmail.com

Abstract

RESUMO
Um pouco de História:

A little of history:

• 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;

• 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 - novo coronavírus – 2019nCoV, posteriormente SARS-CoV-2, agente causal
da COVID-19;

• 2020/01/09 - China - novel coronavirus - 2019nCoV, later SARS-CoV-2, causal agent of
COVID-19;

• 2021/01/30 - OMS - Emergência de Saúde Pública
Internacional:

• 2021/01/30 - WHO - International Public Health
Emergency;

• 2020/03/11 - Diretor-Geral OMS - COVID-19
como pandemia;

• 2020/03/11 - WHO Director-General - COVID-19
as a pandemic;

• 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.

• 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.

Uma “economia saudável depende de uma população
saudável”, pelo que garantir que os trabalhadores
tenham bons níveis de “saúde e Bem-estar”

A “healthy economy depends on a healthy
population”, therefore ensuring that workers have
good levels of “health and well-being”

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.

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.

Palavras-chave: Pandemias, controlo, Saúde Ocupacional.

Keywords: Pandemics, control, Occupational Health.
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Sara Guimarães Bandeira Gandra
Aluna de Doutoramento em Ciências de Enfermagem, ICBAS – Universidade do Porto
Enfermaira do CHUP/CMIN – Bloco Operatório
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Pandemias e Cuidados Intensivos
PANDEMICS AND INTENSIVE CARE UNITS

Sara Gandra
CHUP/CMIN – Bloco Operatório
Aluna de Doutoramento em Ciências de Enfermagem – ICBAS/ESEP (Portugal)
saragandra@gmail.com

RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

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 socorrermonos dos ensinamentos que a Medicina de Catástrofe,
enquanto especialidade, nos dá.

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.

Palavras-chave: Medicina de Catástrofe, Pandemias,
Cuidados Intensivos.

Keywords: Disaster Medicine, Pandemics, Intensive Care.
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Romero Gandra
Inspetor da Polícia Judiciária
Comandante do Quadro de Honra da Associação Humanitário e Cultural de Bombeiros Voluntários de
São Pedro da Cova
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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OS BOMBEIROS FACE À COVID 19:
O REALIDADE DO CB DE S. PEDRO DA COVA
OS BOMBEIROS FACE À COVID 19 :
THE REALITY OF THE CB OF S. PEDRO DA COVa

Romero Gandra
Inspetor da Polícia Judiciária
Cmdt. QH – CB de S. Pedro da Cova (Portugal)
romero.gandra@gmail.com
RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

Palavras-chave: Bombeiros, COVID-19.

Keywords: Firefighters, COVID-19.
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Luísa Guardão
Médica Veterinária, vice-presidente do ORBEA - órgão responsável pelo Bem-estar animal, no Instituto
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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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COVID-19 E OS ANIMAIS DE COMPANHIA
COVID-19 AND COMPANION ANIMALS

Luísa Guardão
Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
ORBEA - Organismo Responsável pelo Bem-estar dos Animais (Portugal)
mlguardao@icbas.up.pt

RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

Sabemos, contudo, que os humanos transmitem
COVID-19 aos animais de companhia, nomeadamente cães e gatos. Sabemos também que muitas das
doenças emergentes têm origem em animais (ex. gripe
das aves, gripe suína, Ébola).

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).

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.

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.

Palavras-chave: COVID-19, animais de companhia,
doenças emergentes.

Keywords: COVID-19, company animals, emerging
diseases.
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BIOGRAPHICAL NOTE
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:
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•

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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A HISTÓRIA DO ENFRENTAMENTO À COVID-19. DO PLANEJAMENTO AO LEGADO
DEIXADO PELO MAIOR DESAFIO DA SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS

Fábio Baccheretti Vitor
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (Brasil)
fabiobv84@hotmail.com
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.

72

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

EMPATIA, COPING E TRAUMA EM BOMBEIROS PORTUGUESES

Ana Rita Jesus
Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (Portugal)
up201606229@edu.fpce.up.pt
José Miguel Batista
Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (Portugal)
up201605333@edu.fpce.up.pt
Cristina Queirós
Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (Portugal)
cqueiros@fpce.up.pt
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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AMBIENTE TÉRMICO NA AGUDIZAÇÃO DE SURTO DA GRIPE:
ESTUDO DE CASO

Mário Talaia
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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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Pneumonic versus COVID-19
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RESUMO

Abstract

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.

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.

Palavras-chave: Pandemia COVID-19, pandemia influenza 1918, mortalidade.

Keywords: COVID-19 pandemic, influenza 1918
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RESUMO

Abstract

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 mantêmse 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.

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.

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

Keywords: Epidemics, fear, social representations,
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RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Palavras-chave: Saúde mental, impacto psicológico, sobreviventes, profissionais de
saúde/socorro, monitorização.
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86

Mesa Redonda 4 / Round Table 4

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

Saúde Mental e Pandemia em tempos de Emergência
Mental Health and Pandemic in times of Emergency

Joana Ramos
Assistente Hospitalar em Psiquiatria
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E.P.E. (Portugal)
joana-ramos@hotmail.com

RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Abstract

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”.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.
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RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Palavras-chave: Farmacêutico, medicamento, emergência, catástrofe, pandemia.
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RESUMO

Abstract

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.

: 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.

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.

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.

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.

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.

Palavras-chave: Logística, emergência, resposta, catástrofe.
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RESUMO

Abstract

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.

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.
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RESUMO

Abstract

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Keywords: Pandemic, bioterrorism, diseases.
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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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SARS-COV-2: O MEU PONTO DE VISTA
SARS-COV-2: MY POINT OF VIEW

Manuel Lima Ferreira
Ministério da Defesa Nacional, Hospital das Forças Armadas, Pólo do Porto
Departamento de Medicina (Portugal)
limaferreira@net.sapo.pt

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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Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
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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Equipas Expedicionárias de Medicina Preventiva
no combate a pandemias
Role of Expeditionary Preventive Medicine Teams
fighting pandemics

Paulo Campos
Diretor do Centro de Saúde Militar de Coimbra - Exército Português
UEIFIS-AHCBVSPCova (Portugal)
paulo.amado.campos@gmail.com

RESUMO

Abstract

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.

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.

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%.

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.

Na sequência das decisões da Comissão Interministerial 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, permitindo 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.

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.

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.

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

Palavras-chave: Equipa de Medicina Preventiva,
Pandemia, Vírus Ébola, sinergias
de recursos clínicos e laboratoriais,
formação.

Keywords: Preventive Medicine Teams, Pandemic,
Ebola virus, synergies of clinical and
laboratory resources, training.

Mesa Redonda 2 / Round Table 2

105

Dia 9
Day 9

Conferência Temática
Thematic Conference

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

Osvaldo de Souza Marques
Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Brasil)
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BIOGRAPHICAL NOTE
Exerce a Coordenação Estadual de Defesa Civil nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
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por prestar auxílio aos municípios nas ações de resposta aos desastres, requisitando apoio dos demais órgãos do
Estado, quando necessário.
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•

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.
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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

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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A RESPOSTA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS À GRIPE PNEUMÓNICA EM PORTUGAL
SOB O OLHAR DO JORNAL A CAPITAL (MAIO-DEZEMBRO DE 1918)

Dina Alves
Universidade de Coimbra, Centro de História da Sociedade e da Cultura
Politécnico de Leiria, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (Portugal)
dina.alves@ipleiria.pt
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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ENFERMEIROS NA CATÁSTROFE:
CONTRIBUTOS E PERSPETIVAS? - PROTOCOLO DE ESTUDO

Eunice Pires
Universidade de Lisboa, Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Portugal)
epires@campus.esel.pt
Adriana Henriques
Universidade de Lisboa, Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa
Instituto Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Portugal)
ahenriques@esel.pt
Andreia Costa
Universidade de Lisboa, Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa
Instituto Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Portugal)
andreia.costa@esel.pt
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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AS VIVÊNCIAS DOS ENFERMEIROS NA CATÁSTROFE DOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS DE PEDROGÃO GRANDE?
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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.
Palavras-chave: Enfermagem, catástrofe, exceção, incênndios, vivências.
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NOVAS PANDEMIAS DO SÉCULO XXI:
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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.
Palavras-chave: Diabetes, obesidade, vulnerabilidade social, morbilidades, União Europeia.
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INTERVENÇÃO EM CRISE PANDÉMICA EM MEIO ESCOLAR:
METODOLOGIA COLABORATIVA
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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.
Palavras-chave: Covid-19, metodologia colaborativa, saúde pública.
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A “COMUNICAÇÃO RIZOMÁTICA” EM TEMPOS DE PANDEMIA

Michele N. Antunes
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Joaquim Venâncio (Brasil)
michelenantunes@gmail.com
Jandesson M. Coqueiro
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Brasil)
jandesson.mc@gmail.com
Paola P. B. Primo
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (Brasil)
paolaprimonp@gmail.com
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.
Palavras-chave: Pandemias, comunicação e saúde, comunicação de risco.
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COMUNICAÇÃO DE RISCO VERSUS COMUNICAÇÃO EM CRISE:
OS RISCOS DA COMUNICAÇÃO NUM CONTEXTO DE PANDEMIA
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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.
Palavras-chave: Comunicação de risco, comunicação em crise.
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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 sociodemográficas/profissionais. Os dados foram recolhidos online através de um questionário sociodemográfico/profissional e do Maslach Burnout Inventory (MBI). Participaram, de forma anónima e voluntária, 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, destacandose, 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.
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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.
Palavras-chave: Bombeiros, trauma, coping, sensation-seeking, pandemia.
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