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Escolas e universidades fechadas. Discotecas, bares e cafés encerrados. Eventos e competições desportivas cancelados. Para prevenir e combater 
o contágio, é aconselhável o isolamento em casa a toda a população. Para passar o tempo, os jovens algarvios fazem tarefas domésticas, 
comunicam através de vídeo-chamadas, continuam a sua atividade profissional através de teletrabalho e continuam os seus estudos online. 
O JA falou com jovens de Portimão, Faro, Vila Real de Santo António e Tavira, que mostram como passam o seu dia-a-dia, nestes dias estranhos

JOVENS VEEM FILMES, JOGAM MAS TAMBÉM FAZEM (TELE)TRABALHO

Tempo em casa passa mais devagar
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Esta semana, o JA quis saber da vida quotidiana, 
angústias, dramas e (algumas) alegrias dos que estão 

na linha da frente da batalha contra o novo 
Coronavírus. Falámos com dois enfermeiros, 

um dos quais passa 12 horas por dia 
enclausurado no aquário em que se converteu 

a ala dos infetados do Hospital de Portimão. 
O outro, quadro do Hospital de Faro, lida também 

com a ameaça nas ruas, quando socorre doentes 
e acidentados. Ambos reconhecem que têm medo, 

mas o que mais sobrevém, nas entrevistas, 
é o sentido demissão 

FALÁMOS COM ENFERMEIROS QUE LIDAM DIARIAMENTE 
COM A AMEAÇA DO VÍRUS

Eles batalham 
no "olho do furacão"

JORNAL do ALGARVE - em PDF para todos os leitores 
Dada a situação difícil e extraordinária que o País atravessa, as consequências para a vida de cada um de nós do Estado de Emergência 
em vigor e a de compaginar essas dificuldades com a impreterível necessidade de manter a população informada, o JORNAL DO 
ALGARVE informa que a edição semanal em PDF está gratuitamente disponível a todos os leitores no nosso site jornaldoalgarve.pt.

Apesar de o jornal continuar a ser semanalmente impresso, é possível que nas próximas semanas possam surgir algumas dificuldades 
de distribuição da edição em papel. Não sendo diretamente responsáveis por tais problemas, pedimos a maior compreensão aos 
nossos leitores que possam vir a ser afetados por eles.

Podem continuar a contar connosco, nos melhores e piores momentos, tal como, estamos certos, podemos contar convosco.
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Algarve supera 
200 infetados 
e regista 7 mortes
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JORNAL do ALGARVE (J.A.) 
– A sua vida mudou muito 
desde que a pandemia che-
gou ao Algarve?

Luís Antunes (L.A.) – Mu-
dou como a de qualquer por-
tuguês. Mas onde eu trabalho, 
tudo mudou quando começou 
o vírus. Fui colocado num co-
vidário, um serviço totalmente 
dedicado ao vírus. Não estáva-
mos prontos, foi um choque. 
Naquela altura havia um horá-
rio para o mês inteiro e foi logo 
alterado. Foi-nos perguntado o 
que preferíamos e dissemos 
que turnos de 12 horas talvez 
fosse o mais adequado. Para 
diminuirmos o tempo de ex-
posição de toda a gente, de 
forma a diminuir o risco de 
contágio. Neste momento todo 
o hospital trabalha em turnos 
de 12 horas.

J.A. – E estamos a falar de 
que altura? 

L.A. – De 12 ou 13 de 
março. Eu não sou de cá, 
estava no Norte e tinha ido 
lá. Cheguei cá e vi o serviço 
totalmente diferente. Estáva-
mos a transferir os doentes 
todos. Porque antes não havia 
quartos Covid e o meu serviço 
passou a ter quartos só para 
o vírus. Então transferimos os 
doentes das várias especia-
lidades para outros serviços. 

J.A. – Quer dizer que o 
Filipe está agora diariamente 
em contacto com doentes 
COVID?

L.A. – Sim. Não houve 
formação prévia para isto. No 
início foi tudo um pouco à des-

coberta e fomo-nos adaptando 
consoante as necessidades 
que iam aparecendo. Rece-
bíamos doentes que vinham à 
urgência, tinham os sintomas, 
subiam para nós diretamente, 
sem qualquer critério de per-
cebermos se tinham que ficar 
internados ou não. Entretanto 
havia doentes que eram con-
tactados pela Linha de Apoio 
Médico e eram encaminhados 
para o hospital e nós íamos 
busca-los à porta da urgência 
por um caminho definido para 
o COVID e vinham ao nosso 
serviço fazer os testes, as za-
ragatoas. Neste momento só 
vêm para os nossos serviços 
os doentes com requisitos 
para ficar internados. Então 
estamos com doentes positi-
vos e com doentes que fazem 
as zaragatoas e aguardamos 
os resultados.

J.A. – Quanto tempo é que 
demora essa resposta?

L.A. – Idealmente de seis a 
oito horas. Mas pode demorar 
mais.

J.A. – Quantas pessoas 
tem infetadas na sua ala?

L.A. – Não posso dizer. Mas 
temos internados.

J.A. – Têm cuidados es-
peciais no contacto? Que 
cuidados são esses?

L.A. – No nosso serviço ti-
vemos que nos adaptar. Antes 
tínhamos as nossas fardas e 
agora não. Pedimos que nos 
dessem fardas diferentes das 
nossas, porque tínhamos que 
as trazer para casa para lavar, 
pois o hospital não conseguia 

J.A. – Aquele equipamen-
to completo? 

L.A. - Não é o fato integral, 
isso não temos. Dependendo 
de o tratamento ser mais inva-
sivo ou não, temos o material 
necessário. Muita coisa foi 
doada, como as viseiras. As 
cógulas [capuzes de proteção] 
não temos falta porque há 
pessoas a costurarem para 
nós utilizarmos.

J.A. – Já lhe passou pela 
mão algum caso mais dra-

mático?
L.A. – Já tivemos casos 

de doentes mais instáveis. 
Depende das doenças asso-
ciadas e do que diz o médico. 

J.A. – Já algum caso termi-
nou em óbito?

L.A. – Já tivemos uma pes-
soa que faleceu lá no serviço. 

J.A. – Há isolamento entre 
as equipas médicas? Uma 
separação, não podem estar 
em contacto com pessoas 
“cá de fora”?

L.A. – Desde que entramos 
no serviço não podemos sair 
de lá. Temos que lá estar as 
12 horas. Temos uma copa, 
onde comemos, pedimos as 
refeições logo no início do dia, 
para o almoço, jantar e lanche. 
Tudo o que levamos de casa 
tem que ficar lá, não podemos 
levar de volta a casa. Devido 
ao risco de trazermos o vírus 
para nossas casas.

J.A. – Como se faz a de-
sinfeção no serviço? Tomam 
banho?

L.A. – Sim. Temos que 
tomar banho lá, antes de 
sairmos. Levamos os nossos 
produtos e temos balneários. 
Depois vestimos a nossa rou-
pa e descemos para o carro. 
Mas desde que chegamos 
até que saímos não podemos 
sair do serviço, exceto quando 
vamos transferir algum doente 

para outro piso, se o teste der 
negativo.
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Esta semana, o JA quis saber da vida quotidiana, angústias, dramas e (algumas) alegrias dos que estão na linha da frente da batalha 
contra o novo Coronavírus. Falámos com dois enfermeiros, um dos quais passa 12 horas por dia enclausurado no aquário em que se converteu 
a ala dos infetados do Hospital de Portimão. O outro, quadro do Hospital de Faro, lida também com a ameaça nas ruas, quando socorre doentes 
e acidentados. Ambos reconhecem que têm medo, mas o que mais sobrevém, nas entrevistas, é o sentido demissão            

João Prudêncio

dar sempre as fardas a horas. 
Então pedimos fardas do 
bloco operatório, que agora 
faz menos operações. De 
utilização única. No nosso 
piso temos fardas diferentes 
todos os dias e são lavadas no 
hospital. Colocámos também 
uma campainha à porta do 
nosso serviço. Quem lá for 
toca à campainha e não entra 
dentro do serviço, fica à porta. 
Nos quartos entramos com 
os equipamentos de proteção 
individual (EPI)…

"Os doentes têm todos 
telefone, que é 

também a maneira 
de nós contactarmos 
com eles, para não 
estarmos sempre 

a entrar no quarto

"J.A. – O isolamento entre 
vocês e o resto das pessoas 
que estão no hospital é total? 

L.A. – Sim. Quem quiser 
falar connosco toca à campai-
nha. Vai o mínimo de pessoas 
lá acima, não há visitas. Os 
doentes têm todos telefone, 
que é também a maneira de 
nós contactarmos com eles, 
para não estarmos sempre a 
entrar no quarto.

J.A. – A sua vida familiar 
mudou muito?

L.A. - Estou no Algarve 
sozinho, mas costumava ir 
todos os meses lá acima ao 
Norte e isso não vai acontecer. 
Tinha férias na Páscoa e foram 
adiadas.

JA – Sente-se muito can-
sado? Há muito mais traba-
lho no hospital?

FALÁMOS COM ENFERMEIROS QUE LIDAM DIARIAMENTE COM A AMEAÇA DO VÍRUS

Eles batalham no "olho do furacão"

"
Colocámos também 
uma campainha à 

porta do nosso serviço 
[COVID]. Quem lá for 

toca à campainha 
e não entra dentro 

do serviço, fica à porta

"

L.A. – O dia acaba por ser 
mais cansativo porque nos 
exige maior concentração. 
Temos um colega sempre de 
retaguarda a equipar-nos e 
retirar os equipamentos. Che-
gamos a estar mais de duas 
horas com o equipamento 
vestido. Chega o momento em 
que queremos é tirar aquilo do 
nosso corpo porque já quase 
não conseguimos respirar, 
com tanta coisa em cima 
de nós. A pressa pode ser o 
nosso maior inimigo, porque 
ao remover o material temos 
que ter o máximo cuidado para 
não nos contaminarmos a nós. 
Acaba por ser muito cansativo, 
mesmo na colocação, porque 
temos que estar sempre a 
pensar de forma metódica 
todos os passos, para não 
cometermos nenhum erro. É 
muito cansativo, esse esforço 
mental.

J.A. - O facto de estarmos 
na presença de uma área 
muito específica, com mui-
tos procedimentos, também 
leva a um maior esforço e 
cansaço?

L.A. – É mais exaustivo 
porque todos os dias as coisas 
mudam. Quando eu ia para 
o meu serviço normal, antes 
disto, tínhamos as nossas ro-
tinas, sabíamos que as coisas 
podiam sair um pouco fora, 

CORONAVÍRUS:  OS PRIMEIROS SINAIS DE ESPERANÇA

FAZ TURNOS DE 12 HORAS NO COVIDÁRIO DO HOSPITAL DE PORTIMÃO

A pressa pode ser 
o nosso maior inimigo
Luís Filipe Antunes, 24 anos, passa 12 horas por dia trancado na ala de doentes 
COVID do Hospital de Portimão. Ali trabalha, come, toma banho. Só contacta 
com o mundo exterior quando lhe tocam à campainha da ala, que inventivamente 
batizaram de covidário. Ao JA, o jovem enfermeiro reconhece que tem medo, 
que há medo no hospital, mas ressalva que mal tem tempo para pensar nisso. 
Mas já teve casos dramáticos e um óbito no seu serviço
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mas por norma era “assim”. 
Sabíamos como agir. Isto 
como é novo estamos sempre 
a questionar-nos, como são os 
procedimentos. Estão sempre 
a mudar, temos que estar 
sempre a perguntar informa-
ções novas. Há coisas novas 
sempre a surgir e isso acaba 
por ser cansativo, porque 
há um tremendo esforço de 
adaptação.

J.A. – E em relação ao 
estado de espírito dos doen-
tes? É uma doença nova, 
com grande índice de mor-
talidade. Como reagem os 
doentes? Verbalizam senti-
mentos?

L.A. – Quando sobem lá 
para cima têm sempre receio 
e já sabem o motivo. Por 
vezes chegam ansiosos, nós 
esclarecemo-los, tiramos as 
dúvidas…

J.A. – São um pouco psi-
cólogos também…

L.A. – Sim, temos que 
fazer isso. O nosso objetivo é 

acalmar o doente e mantê-lo 
estável, porque se estiver an-
sioso todos os parâmetros vão 
estar alterados. Se o doente 
está ansioso – e um dos si-
nais do COVID é a dificuldade 
respiratória – a ansiedade 
altera a respiração. Ou seja, se 
está ansioso terá a respiração 
alterada e nós não consegui-
mos avaliar se a dificuldade é 
provocada pelo vírus ou pela 
ansiedade. Mas claro que eles 
têm medo de ficar cada vez 
piores e aquilo ir evoluindo e 
acabarem na morte. 

J.A. – Dentro deste terror 
diário, o que é que foi para si 
um momento reconfortante?

L.A. – Nós na nossa equipa 
somos muito unidos e isso 
ajuda-nos imenso, faz com 
que consigamos expressar 
as nossas dúvidas, os nossos 
medos perante equipa. Mas 
já tivemos muitos gestos que 
nos deixaram reconfortados, 
pequenas ofertas que várias 
pessoas e empresas nos en-

J.A. – Lembra-se das pal-
mas? Tocou-o, esse aplauso 
aos profissionais de saúde, 
vindo de pessoas que esta-
vam em casa?

L.A. – Gostei do momento. 
Mas depois há outros mo-
mentos a seguir em que vejo 
pessoas na rua, em grandes 
aglomeradas. Preferia que as 
palmas não tivessem existido 
e as pessoas continuassem 

em casa. Não digo para não 
fazerem as suas caminha-
das, porque o ar não está 
contaminado. Não podem é 
estar aglomerados. Podem 
fazer a caminhada, mas não 
podem ir todas juntas, como 
antigamente.

J.A. – Nestes dias lembra-
se de algum momento pior, 
mais aborrecido?

L.A. – Quando entro para 
um turno penso que tudo pode 
acontecer, que vou entrar no 
meu pior turno. Porque assim 
nada me virá surpreender. E já 
tive uma noite muito má. Era-
mos dois enfermeiros e oito 
doentes e três deles tinham 
monitores. O pior que nós 
podemos ter é que o serviço 
não está totalmente adaptado, 
pois há portas que não têm 
janela e nós não consegui-
mos ver lá para dentro. E não 
conseguimos ver o monitor. E 
se ele apita temos que entrar. 
A parte angustiante dessa 
noite é que alguns monito-

J.A. – Alarmam-no as 
notícias de grandes contami-
nações de pessoal médico? 
Isso preocupa-o, ou acaba 
por nem ter tempo para 
pensar nisso?

L.A. - Quando não estamos 

"Quando entro para 
um turno penso que 
tudo pode acontecer, 

que vou entrar no meu 
pior turno. Porque 

assim nada me virá 
surpreender

"

a trabalhar, claro que nos 
preocupa, mas em trabalho 
não temos tempo para pensar 
nisso. Mesmo quando pensa-
mos, sabemos que temos que 
entrar nos quartos e os riscos 
que corremos. E sabemos que 
durante alguns procedimentos 
mais invasivos o risco é muito 
grande. Ventilar doentes, fazer 
reanimação, aspirar…

J.A. – Existe medo dentro 
das equipas médicas?

L.A. – As pessoas que 
trabalham na área da saúde 
têm receio. Toda a gente tem 
receio, só quem não conhece 
o vírus, ou não se informou, é 
que não tem medo. Nós que 
nos informamos sabemos que 
o risco de contágio é cada vez 
maior e basta a mínima falha 
para nos contagiarmos. Mas o 
receio não pode ser encarado 
como algo mau, mas sim algo 
bom, porque faz com que nós 
nos protejamos e tenhamos 
cuidados. Não podemos é 
entrar em pânico.

CORONAVÍRUS:  OS PRIMEIROS SINAIS DE ESPERANÇA

RECONHECE ENFERMEIRO AO SERVIÇO DO HOSPITAL DE FARO E DO INEM

"Claro que temos medo!"
Residente em Olhão e enfermeiro do INEM e do Hospital de Faro, Pedro Lopes 
da Silva, 39 anos, casado com Tânia, uma colega enfermeira da mesma unidade, 
viu a vida virar do avesso quando o Algarve foi invadido pelo novo Coronavírus. 
Ao JA, o profissional de saúde - que faz hospital e dá assistência no helicóptero 
e no veículo médico do INEM - conta na primeira pessoa o que mudou no hospital, 
no socorro que presta e na sua vida. E fala dos seus receios, angústias 
e esperanças. Confessa que tem medo, que há medo no hospital, 
mas assegura que o vírus teve também um lado positivo, no serviço 
que presta diariamente: as pessoas estão mais solidárias

JORNAL do ALGARVE (J.A.) 
– A sua vida mudou muito 
com esta pandemia?

Pedro da Silva (P.S.) – 
Mudou. Eu e a minha mulher 
somos ambos enfermeiros, 
trabalhamos por turnos. Mu-
dou a partir da altura em que a 
escola parou. Porque deixámos 
de ter o apoio da escola. Optá-
mos por resguardar os meus 
pais, de idade já avançada, e 
isso exige um esforço muito 
maior da nossa parte, pois 
estamos a trabalhar os dois.

J.A. - Como é que acertam 
isso? 

P.S. – Temos que pedir aos 
chefes para nos acertar os 
horários. Eu tenho a dificul-
dade acrescida de trabalhar 
em três locais, todos eles de 
grande necessidade neste 
momento: o helicóptero, a via-
tura médica do INEM [VMER] 
e faço pediatria no Hospital 
de Faro. 

J.A. – O que mudou então 
foi sobretudo em relação à 

família…
P.S. – Sim, tínhamos o 

apoio dos meus pais, mas 
neste momento não temos. 
O que torna difícil a troca de 
turnos. Acontece muitas vezes 
como hoje, eu sair da noite, 
ela fez manhã, eu tive que 
sair mais cedo – a contar com 
a boa vontade dos colegas e 
das chefes – e ela entrar mais 
tarde. E não me deitar, que foi 
o que aconteceu hoje.

J.A. – Não foi à cama 
hoje…?

P.S. – Não. E vou ter vários 
dias assim. 

J.A. – Esteve em contacto 
direto com pessoas infetadas?

P.S. – Muito provavelmen-
te, no serviço do INEM. Temos 
sempre que ter cuidados extre-
mos e protegermo-nos, porque 
não sabemos se o acidentado, 
o doente, está infetado. A 
maior parte das vezes não 
chegamos nunca a saber. No 
hospital, diretamente ainda 
não. 

J.A. – Esses doentes CO-
VID estão confinados numa 
ala especial do Hospital. 
Quantos são eles?

P.S. – Não lhe consigo 
dizer, há muitos suspeitos. 
Em relação à pediatria, até há 
pouco não tínhamos nenhum. 
Temos tido algumas suspeitas, 
porque estamos no inverno 
e há muitas crianças com 
problemas respiratórios. E 
tudo o que é respiratório entra 

sempre como suspeita de CO-
VID, porque tem febre, dores 
musculares, dificuldade res-
piratória. Como não se pode 
facilitar, entra sempre como 
suspeita. E fica na urgência ou 
na tal ala mais reservada. Não 
junto com os COVID, mas cada 
um separado na sua zona, até 
haver um resultado do teste.

J.A. – Mas deve ser difícil 
ter que fazer essa separação. 
Ficam na mesma ala, mas 
não podem estar em contac-
to uns com os outros?

P.S. – Não, e essa é uma 
das grandes dificuldades. 
Nós ainda não sentimos, mas 
sente-se noutros países: tem 
a ver com o facto de a doença 
evoluir muito rápido e levar 

muita gente aos cuidados 
intensivos e não há vagas 
suficientes, ventiladores e 
cuidados intensivos. A outra 
dificuldade é tentar manter 
as pessoas fora do hospital, 
acompamos as pessoas em 
casa. "Em relação à pediatria 

(…) tudo o que 
é respiratório entra 

sempre como suspeita 
de COVID, porque 
tem febre, dores 

musculares, dificuldade 
respiratória

"

neste momento no Hospital?
P.S. – Não tenho. Sei que 

estamos dentro das vagas, 
foram criadas vagas adicio-
nais. Basta passar no hospital 
para se ver isso, há muitos 
contentores cá fora que são 
vagas adicionais de cuidados 
intensivos se for necessário. 
Foram abertos dois pisos para 
ter doentes COVID.

J.A. – Se um extraterres-
tre aterrasse há dois meses 
atrás no Hospital de Faro e 
voltasse a aterrar agora ia ver 
muitas diferenças?

P.S. – Sim. Nota-se essa di-
ferença no exterior do hospital, 
com todo o aparato que está 
montado, tendas, contentores. 
Nota-se na quantidade de 

viaram. Pequenos gestos que 
dão para perceber que as 
pessoas cá fora percebem 
aquilo que estamos a passar 
lá dentro.

res não paravam de tocar e 
alguns doentes não estavam 
estáveis. E foi uma noite des-
gastante, com entrada e saída 
dos quartos, com todos os 
monitores a apitar sucessiva-
mente… Não parámos nessas 
12 horas."

Preferia que 
as palmas não 

tivessem existido 
e as pessoas 

continuassem em casa

"

J.A. – Tem ideia de quan-
tos doentes com COVID estão 

"
Durmo quatro, 

cinco horas. (…) há 
noites em que 

não vou à cama

"
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CORONAVÍRUS:  OS PRIMEIROS SINAIS DE ESPERANÇA

pessoas que estão na urgên-
cia, que são muito menos 
porque as pessoas evitam ir 
ao hospital, ou estão a tentar 
orientar-se de outra forma. A 
Linha de Saúde 24 está a tra-
tar as coisas de outra forma. 
Alguma coisa está a funcionar 
para melhor para conseguir 
tirar as pessoas das urgências 
e elas estão a ficar em casa.

J.A. – Neste moimento 
ainda há ventiladores dispo-
níveis no Hospital de Faro?

P.S. – Sim, sem dúvida.
J.A. - Há algum isolamento 

entre as equipas médicas 
que estão em contacto com 
o COVID e as que não estão?

P.S. – Todos os serviços, 
incluindo os cuidados inten-
sivos, tanto pediátricos como 
de adultos, têm uma equipa 
própria para suspeitas ou 
doentes COVID. Ou seja, o mé-
dico ou enfermeiro que trata 
um adulto COVID nos cuidados 
intensivos não é o mesmo que 
trata um cuidado intensivo de 
outra situação qualquer. Nem 
no mesmo espaço.

J.A. – Os enfermeiros em 
contacto com COVID fazem 
uma desinfeção ao sair do 
hospital? Há cuidados redo-
brados?

P.S. – Sim. Várias coisas 
mudaram. Todas as equipas 
que estão de COVID entram 
com os equipamentos de 
proteção individual (EPI), que 
tem todo um ritual de vestir 
e despir equipamentos. Isto 
apesar de todo o hospital 
estar aconselhado a usar 
máscara em todo o ambiente 
hospitalar. 

J.A. – Tem dois filhos me-
nores. O Pedro e a sua esposa 
Tânia, também enfermeira, 
têm alguns cuidados espe-
ciais com eles?

P.S. – Sim. Mudou muita 
coisa. Mudou a limpeza obri-
gatória das mãos, sempre que 
se sai de casa. E neste caso 
sai-se de casa para levar o 
cão à rua, ou fazer o passeio 

higiénico. Criou-se em casa 
uma zona limpa e uma zona 
suja, à entrada, onde se dei-
xam os sapatos, os objetos 
que vêm da rua, as chaves de 
casa e do carro, a trela do cão 
e a seguir muda-se para um 
calçado diferente ou anda-se 
descalço. Tentar não trazer 
coisas do exterior. E lavar as 
mãos sempre que se vai à rua, 
antes e depois.

J.A. – Mas, mesmo sem 
exaustão, os seus dias de 
oito horas de sono já não 
existem…?

P.S. – Não. Durmo quatro, 
cinco horas. Num dia bom, 
se ela estiver de folga, por 
exemplo, conseguimos ter as 
horas de sono normais. Mas 
muitas vezes com as voltas do 
“entra um sai o outro”, ou não 
temos nenhumas, ou temos 4 
a 6 horas. 

J.A. – Para mais com essa 
dupla tarefa Hospital/ INEM, 
há noites em que nem sequer 
vai à cama…?

P.S. – Sim, há noites em 
que não vou à cama.

J.A. – Há colegas seus que 
já estão exaustos?

P.S. – Não, ainda estamos 
numa região calma. E esta-
mos, pelas medidas instituí-
das em boa hora, ou porque 
a curva ainda não começou 
a subir como noutros países, 
de infetados com necessidade 
de internamento. São impor-
tantes estas equipas que 
estamos a fazer para ir à casa 
das pessoas, para tentar tirar 
as pessoas do hospital… por-
que há muitas que não vão ter 
capacidade de internamento. 

J.A. – Essas equipas do-
miciliárias vão muito bem 
protegidas, não é?

P.S. – Sim. O nível de EPI 
é diferente consoante o tipo 
de cuidados que se vão fazer. 
Quando vamos fazer a VMER 
[veículo médico de emer-
gência], muitas vezes com 
pessoas suspeitas de COVID, 
o que temos protocolado é que 
para a aproximação e primeira 
avaliação levamos só as luvas 
e a máscara, mas se for ne-
cessário algum cuidado mais 
próximo, aí temos que nos 
“embonecar” todos, como nós 
dizemos. Com touca, máscara, 
óculos, viseira, bata total, 
perneiras… A ideia é ficarmos 
protegidos de salpicos dessas 
tais gotículas que possam ficar 
aderentes a nós.

J.A. - Neste momento há 
falta de pessoal? Gente a 
fazer muitas mais do que as 
35 horas?

P.S. – Ainda não. Estas 
equipas de COVID foram cria-
das à semelhança das equi-
pas do H1N1, a gripe das aves, 
que houve aqui há uns anos. 
Em vez de retirarem várias 
pessoas do mesmo serviço, 
retiraram uma ou duas pes-
soas de cada serviço, de modo 
a minimizar o impacto da falta 
de pessoal e evitar horas ex-
traordinárias. Isto para já. Se 
começar a ser preciso ficarem 
3, 4, 5 enfermeiros numa equi-
pa de quarentena ao mesmo 
tempo, aí sim as equipas vão 
ter desfalques grandes. 

J.A. – Está psicologicamen-
te preparado para essa fase?

P.S. – Sim. Provavelmente 
no meu caso pessoal terei que 
avançar para a outra situação, 
de ficar um de nós em casa ou, 
como trabalho no helicóptero 
e no VMER, poderei ter que 
suspender essas atividades, 
o que, a acontecer, teria um 
impacto grande para as equi-
pas na linha da frente. 

terrível. Nós não estamos for-
matados para isso. Estamos 
formatados para salvar, ir e 
fazer. É o nosso instinto natu-
ral, aquilo para que estamos 
treinados. E o instinto passar 
a ser resguardarmo-nos e dar-
mos um passo atrás é muito 
complicado. 

J.A. – Nestes dias de pan-
demia houve algum momento 
mais reconfortante ou com-
pensador?

P..S – Sim. Há uma coisa 
que temos notado muito, es-
pecialmente entre colegas, en-
fermeiros, médicos, auxiliares. 
É a maior união na proteção, a 
preocupação com o outro, as 
facilidades de uma troca, ou 
de uma saída de turno mais 
cedo, esse tipo de compreen-
são aumentou. 

J.A. – Estão mais solidá-
rios?

P.S. – Exatamente. Porque 
todos sabemos a dificuldade 
que é. Se calhar naquele dia 
fazemos uma noite até mais 
chata e a colega vem atrasada 
um quarto de hora e nós já 
estamos ali a bufar porque 
ela não veio a horas, já não 
acontece. 

J.A. – E qual a situação 
pior pela qual já passou nes-
tes dias?

P.S. – O que está mais com-
plicado é a relação humana 
com o doente, que é o que ca-
racteriza muito o enfermeiro, a 
proximidade, o toque, o olhar 
que continuamos a ter por 
trás da máscara, mas toda a 
expressão facial desaparece, 
porque a máscara tapa. Espe-
cialmente em pediatria perde-
se muito aquela confiança 
que nós temos naturalmente, 
de conquistar a criança para 
confiar nos nossos cuidados. 
É complicado na relação com 
uma criança de três ou quatro 
anos fazer um tratamento 
equipado com máscara, luvas, 
com um aspeto agressivo. Não 
facilita a confiança. Não é uma 
imagem carinhosa, é quase 

robótica.
J.A. – E nas saídas do 

INEM?
P.S. – A saída que tive que 

mais me tocou, foi um senhor 
de 90 e poucos anos que fale-
ceu e dada a necessidade da 
nossa proteção por suspeitas 
de COVID eu tive que ficar no 
carro. A família estava no seu 
luto normal, e faz parte das 
nossas funções confortar a 
família, explicar o que se pas-
sou no final da vida da pessoa, 
e a necessidade de estar 
afastado, de ir lá só o médico 
e pedir para as pessoas se 
afastarem dois ou três metros, 
foi uma situação estranha de 
frieza. Portanto, a relação com 
o doente ressente-se muito, 
é mais fria e sentimos que 
não estamos a ter a presença 
reconfortante que temos que 
ter. Agora é “carrega e põe na 
ambulância, mantém o afas-
tamento”. É complicado gerir 
isto emocionalmente.

J.A. – No seu caso já se 
pode falar em exaustão, ou 
cansaço extremo? Há quanto 
tempo não dorme?

P.S. – Às vezes há estas 
dificuldades, em que os horá-
rios não coincidem de forma 
favorável e um sai da noite e 
outro tem que ficar a trabalhar 
de manhã e alguém tem que 
ficar com os miúdos durante 
a manhã. Não estou exausto, 
pelo menos por enquanto. Um 
de nós poderia ficar em casa 
como qualquer outro casal, 
sendo um enfermeiro e outro 
não. O profissional de saúde 
terá o dever moral, para já, 
de ir trabalhar. No nosso caso, 
sendo os dois enfermeiros, há 
essa possibilidade de traba-
lharmos os dois, enquanto não 
há um estado de emergência, 
em que o hospital nos possa 
ativar e obrigar a trabalhar. 
Neste momento seria possível 
um dos dois ficar em casa, mas 
temos o dever moral de não 
deixar as equipas desfalcadas, 
porque isso iria conduzir a um 
cansaço muito mais rápido de 
toda a gente. A falta de um ou 
dois vai provocar mais cansaço 
nos que lá ficam e isto depois 
é uma bola de neve. 

J.A. – O enfermeiro é um 
profissional corajoso. Mas 
é humano e tem os temores 
de um humano, incluindo 
o medo da morte. Há medo 
entre os profissionais?

P.S. – Há, claro que há. 
Esse medo é positivo, para 
nos protegermos, mas pode 
ser mal-interpretado por quem 
vamos socorrer, especial-
mente no caso do INEM, por 
demorarmos eventualmente 
a nossa atuação. Imaginemos 
que chegamos a um local que 
nem sabemos se é ou não 
é uma suspeita de COVID e 
que ao chegarmos lá confir-
mamos que é, porque tem os 
parâmetros para ser suspeito. 
E quando lá chegamos temos 
que agir para nos protegermos 
em primeiro lugar. Porque te-
mos mais pessoas para tratar 
a seguir, porque cair um de 
nós é sempre trágico a nível de 
equipas. Poderemos ter que 
demorar mais tempo para nos 
equiparmos, com consequên-
cias mais ou menos graves. 

J.A. – Isso já aconteceu 
consigo?

P.S. – Felizmente não, mas 
a pressão de ficar cá fora é 

"Há [medo], claro 
que há. Esse medo 
é positivo, para nos 

protegermos

"

"Agora é "carrega 
e põe na ambulância, 

mantém o 
afastamento". 

É complicado gerir isto 
emocionalmente

"

"(...) temos notado 
muito, especialmente 

entre colegas, 
enfermeiros, médicos, 
auxiliares. É a maior 
união na proteção, 

a preocupação 

"
J.A. - Há falta de equi-

pamentos de proteção no 
hospital?

P.S. – Não. Há um controlo 
da utilização de material. O 
material está no serviço, ao 
cuidado do chefe de turno, há 
um gabinete de gestão desses 
EPI no hospital. O material tem 
que ser racionado. Não falta, 
mas é controlado e racionado, 
não anda à solta como dantes, 
nas prateleiras, e qualquer 
pessoa podia chegar e levar 
uma ou duas. 
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