Caros colegas,
O dia 12 de maio é o Dia Internacional do Enfermeiro, efeméride que assinalamos anualmente. No ano de 2020, a
nossa Comissão Organizadora teve que se adaptar a esta nova e difícil realidade que vivemos e, em função disso,
redesenhar o programa comemorativo pensado para a data. Assumiu-se, no entanto, que enaltecer estes profissionais de saúde faz mais sentido do que nunca.
Como sabem, o programa de comemoração estava preparado para ser desenvolvido na Unidade de Vila Real.
Dadas todas as novas limitações, nomeadamente quanto à reunião de pessoas, a alternativa imaginada foi a de
lançar um desafio a todos os colaboradores e utentes do CHTMAD para, sobre a forma de texto, poema ou simples
pensamento, refletirem sobre a preponderância das ações dos enfermeiros na oferta de um serviço de saúde
qualificado, com o objetivo de obter um fiel retrato do que eles representam para a instituição.
Estamos conscientes dos riscos do lançamento desta iniciativa. Por um lado, expomo-nos ao olhar diverso, e por
outro, neste momento de incertezas onde os dias são cada vez mais longos, o cansaço acumulado de semanas
intensas de trabalho para uns e de isolamento social para outros, poderiam ditar o fracasso desta iniciativa.
Mas, temos confiança na qualidade do nosso trabalho e na capacidade de entrega que dia após dia colocamos ao
serviço dos nossos utentes. Essa foi a motivação para seguirmos em frente e, através da publicação desta edição
digital, compilarmos e publicarmos os testemunhos que recebemos sobre a Enfermagem e os nossos Enfermeiros.
Num período como aquele que estamos a atravessar, em que a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 é uma
situação nova para todos os profissionais de saúde, os enfermeiros demonstraram o seu profissionalismo e
capacidade de organização, reinventando-se e adaptando-se para responder de imediato às necessidades de
cuidados de saúde.
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Com elevado espírito de missão, muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais, aos quais não posso ficar indiferente,
os enfermeiros do CHTMAD integrados em equipas multidisciplinares disseram presente no combate à pandemia
da COVID-19, de forma exemplar.

Com elevado espírito
de missão, muitas vezes
à custa de sacrifícios
pessoais, (...), os enfermeiros do CHTMAD
integrados em equipas
multidisciplinares disseram presente no combate à pandemia...

Como enfermeiro diretor, em que circunstancialmente estou, quero expressar o meu reconhecimento pelo vosso
trabalho, que deu um contributo indispensável para a construção das respostas que o CHTMAD, em cada momento, foi capaz de oferecer à população que serve.
A enfermagem demonstrou qualidade, coragem, determinação e resiliência, dando o seu melhor, num testemunho
do que é ser enfermeiro.
Termino enviando-vos um abraço, na esperança de que juntos iremos vencer este desafio, do qual sairemos mais
coesos como grupo e mais fortes para enfrentar o futuro.
Obrigado pelo vosso empenho, dedicação e entrega no cuidar do outro.
Júlio Azevedo * enfermeiro diretor
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De pé e pelo caminho da esperança
Sem olhar à dureza do caminho,
Levamos a alma oculta na bonança
Que escrevemos num futuro pergaminho
Discreta na amargura a travessia,
Pé ante pé, da solidão descer a escada,
Corre soro no tempo da fé onde vivia
a noite onde o cuidado é madrugada
de pé pelo caminho da esperança
náufragos de incertezas sem saudade
vamos com cuidado atrás da mudança
que nos faça saudar a nova liberdade
sai do colo um sorriso de coragem
Peito aos laços de Cupido Enfermagem
Isabel Seixas * enfermeira

Não é o ritmo nem são os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança. E é esta
paixão e este constante bailar entre vidas que queremos agradecer àqueles, que neste momento, fazem das vidas
mais despidas o seu par nesta "dança”. Obrigada!
Zita Pires * utente

Enfermeiro . cuidador carinhoso do doente.
Bárbara Forno * utente
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Falar dos profissionais de saúde e neste caso concreto dos enfermeiros é falar dos Anjos que aparecem nas
nossas vidas nos momentos mais difíceis.
Sempre que lembro momentos marcantes, pelo sofrimento associado, aparece a “figura” do enfermeiro, sempre
pronto para nos dar uma palavra, um sorriso um gesto que nos faz ter esperança. Talvez alguns dos Enfermei- ros
não tenham a consciência da importância desse sorriso, palavra ou gesto, mas que interessa!!!! Interessa sim o
Impacto que tem em nós. Quero-vos dizer que sofri muito na vossa presença mesmo que não parecesse, mas
também vos digo que sem vós esse sofrimento me tinha ferido com consequências inimagináveis.
Não posso deixar de referir o momento que se vive, é com emoção que vos digo obrigado, pela Honra, Dignidade,
Determinação, Exemplo com que vocês disseram ao mundo, presente.
Abraço de grande admiração e respeito por todos os Enfermeiros do chtmad.
Luís Castro * familiar de utente

Obrigado pela coragem;
Obrigado pelos sorrisos;
Obrigado pela paciência;
Obrigado pelo profissionalismo;
Obrigado pela empatia e bondade;
Obrigado pela calma que transmitem;
Obrigado por arriscarem as vossas vidas por nós;
Obrigado por não desistirem perante dificuldades;
Obrigado por tomarem conta de nós.
Inês Ribeiro * utente
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as competências reveladas na gratidão
“ Foi no dia 11 de dezembro de 2019 que a minha Mãe (…) foi internada (…) nos cuidados paliativos de Vila Pouca
de Aguiar (…). Como estava a lecionar, foi a minha filha a ir ao encontro da Avó. (…). Em contato permanente foi me
comunicando o carinho, afeto e o humanismo com que a minha Mãe foi recebida. (…). Desloquei-me aos referidos
cuidados paliativos e presenciei um enfermeiro com uma tonalidade de voz suave e harmoniosa estimulando a
minha Mãe, com a sua mão na mão dela, transmitindo-lhe paz, serenidade, calma e confiança.
Constatei que a minha Mãe estava em fase terminal. O senhor Enfermeiro olhou para mim com um olhar solidário,
afetuoso e resignado com as leis da vida e perguntou-me se podia ser verdadeiro, respondi afirmativamente, então
convidou-me a não me ausentar.
Faleceu, (…) rodeada pelo filho, nora, neta, bisneto, afilhada… e por um Enfermeiro que não sei como se chama,
mas cujo rosto e registo de voz jamais esquecerei.
Louvo o vosso humanismo. Louvo a vossa capacidade para atenuar o sofrimento dos outros.” 1
...
A espontaneidade e simplicidade da carta acima descrita que reflete a gratidão dos cuidados prestados ao doente
e família, é a melhor forma de expressar o impacto que os cuidados paliativos têm na vida humana.
De uma forma simples e leiga a família consegue evidenciar as quatro áreas fundamentais para a prática de cuidados paliativos de qualidade; comunicação adequada, trabalho em equipa interdisciplinar, controlo sintomático e

apoio à família. Bem como, compreender e descortinar o que são os cuidados paliativos, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) são cuidados ativos e totais, prestados por uma equipa interdisciplinar com
formação especifica e treino adequado e que visam o conforto, o bem estar e a melhoria da qualidade de vida dos
doentes e suas respetivas famílias, que vivem uma doença crónica, progressiva incurável e|ou grave, com prognóstico limitado, mediante a prevenção e alívio do sofrimento, avaliação e gestão da dor, assim como, de outros sintomas|problemas físicos, sociais, espirituais e psicológicos.

... a revelação que a
gratidão refletida em
palavras de quem é a
origem e destino final
da nossa missão traz à
evidencia a importância
da sua implementação
na prática, ...

Encontramos assim revelado o impacto que as nossas competências técnicas, relacionais, humanas e comunicacionais detêm nesta fase tão difícil na vida das famílias. Ter conhecimentos teóricos em cuidados paliativos é
importante, mas a revelação que a gratidão refletida em palavras de quem é a origem e destino final da nossa
missão traz à evidencia a importância da sua implementação na prática, tendo sempre como base, a unicidade de
cada doente e família. Só assim conseguiremos dar resposta ao que na realidade se espera de nós e que este
familiar tão naturalmente agradece, “… a vossa capacidade para atenuar o sofrimento dos outros”.
Sónia João * enfermeira

1

Citação de uma carta de agradecimento de um familiar entregue na unidade e dirigida à equipa de cuidados paliativos de Vila Pouca de
Aguiar do CHTMAD.

Neste dia do Enfermeiro quero sentidamente agradecer a todas as enfermeiras e enfermeiros com quem me fui
cruzando ao longo desta minha luta. Gratidão é o que sinto, pela sua dedicação e carinho nos meus momentos de
angustia e de incerteza. Desde o início desta minha longa e dolorosa caminhada, tive sempre nelas e neles um
ombro amigo e palavras de esperança. O meu muito obrigada.
Maria João Cruz * utente

Uma palavra para descrever enfermeiro... resiliente
Margarida Guedes * utente
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Enfermeiros são anjos vestidos de branco vagando pelos corredores dos hospitais.
Eles cuidam, apoiam e dão carinho, choram, sorriem e sofrem com o sofrimento do outro.
Não esperam, agem, estende a mão antes que o peçam.
Não têm medo de sangue nem das doenças. Que riem quando têm vontade de chorar. Gente que cuida da gente...
Cuidam da gente que nunca viram na vida e fazem sempre o seu melhor.
E, quando nada pode fazer, segura a mão e sorri.
Os anjos também têm profissão.
Fátima Rodrigues * utente

Aos anjos que todos os dias dão tudo pela saúde de quem mais precisa,
deixo toda a minha gratidão e homenagem!
...
Agradecer é a palavra de ordem neste momento difícil que atravessamos.
Um Enorme Bem Haja pela incansável dedicação ao próximo …
Um Enorme Bem Haja por transmitirem Fé e Esperança…
Um Enorme Bem Haja por acreditarem em finais Felizes…
Um Enorme Bem Haja por cuidarem com Amor!
Carla Coelho * utente

Mando uma palavra apenas que define para mim o todo dos profissionais com os quais me cruzei no meu tempo
oncológico . Aconchego.
Adelaide Serra * utente
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Desafio aceite! Escrever algo acerca da Enfermagem... O que é ser Enfermeiro? Não... Como se vive a cuidar de
pessoas em sofrimento? Não... Ser Enfermeira em Oncologia? Também não...
Foram vários os textos,cuja construção iniciei mentalmente, mas nenhum dos motes era suficientemente abrangente para 27 anos de profissão e nenhum me permitiria ser sucinta nas imagens a transmitir, pelo que correria o risco
de perder a objetividade.
Assim, decidi resumir tudo em dois items » A Essência e a Recompensa.
Para falar da Essência, escolhi um episódio que presenciei. Num turno extremamente complicado numa Instituição
que acolheu doentes COVID positivos, perante o súbito agravamento do estado de uma doente, vi um Enfermeiro
(chamemos-lhe Sr Enfº X), que usava um EPI para cuidados não-invasivos, iniciar medidas de aspiração de
secreções brônquicas, sem se proteger previamente com o equipamento adequado.
Do corredor, onde me encontrava a dar-lhe apoio e a estabelecer contactos telefónicos necessários, observei e não
valorizei, porque havia outras prioridades... Nestes estranhos dias em que nos batem palmas das varandas, a
novidade são as palmas, porque, de A a Z, todos os Enfermeiros que conheço fariam o mesmo, pois é assim que
fazem todos os dias - Avançar em auxílio de quem precisa, muitas vezes enfrentando inimigos invisíveis e potencialmente letais. Repito: a novidade são as palmas... porque a Essência tem estado sempre lá.

No capítulo da Recompensa, nomeio a D.C ou a D.S, doentes oncológicas, que, em plena crise COVID fizeram
telefonemas para o Centro Oncológico... Não pediam informações e não precisavam de nada... Queriam apenas
saber se estávamos bem e se nos poderiam ajudar de algum modo... O conforto que estes contactos nos dão, a
sensação de que vale mesmo a pena, vem de momentos como estes. Dos que nos dizem - porque o sentem - que
somos importantes. Os que não fazem elogios de conveniência conjuntural...
Pela frente terei, muito provavelmente, mais cerca de vinte anos de vida profissional. Possa concluir a carreira com a
mesma reconfortante sensação com que me deito quando vou dormir - a do dever cumprido.
Alexandra Silva * enfermeira

Cada um de nós veio com uma missão, e a do enfermeiro(a) é transmitir ao doente que cuida, carinho, amor,
respeito, afeto, sensibilidade misericordia, tudo o que o doente precisa de sentir. são coisas simples que só um
grande coração e uma grande humildade pode dar.

..., pois é assim que
fazem todos os dias Avançar em auxílio de
quem precisa, muitas
vezes enfrentando
inimigos invisíveis e
potencialmente letais.

... a sensação de que
vale mesmo a pena,
vem de momentos
como estes. Dos que
nos dizem - porque o
sentem - que somos
importantes.

Graça Nogueira * utente

A equipa de enfermagem para mim é o alfa e ómega, o início e fim dos cuidados e contacto com os utentes.
Absolutamente fundamental e sem a qual nada seria possível. Fica o meu sincero agradecimento, particularmente à
equipa da Radiologia de Intervenção tanto no Serviço de Imagiologia como no Bloco Operatório.
João Praia * médico

Enfermagem, que posso eu dizer? Obrigada por tudo o que já fizeram por mim e pela minha família. Umas profissão muito bonita e ao mesmo tempo difícil. Um abraço do tamanho do mundo para todos os enfermeiros, um em
especial para a Sr.ª Enfermeira Alda Claudino.
Emília Chaves * utente
10

arte com essência

Para Aristóteles “a finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não copiar a sua aparência”.
“A enfermagem é uma arte…poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!....
Foi desta forma tão simples quão sublime, que Florence Nightingale definiu a enfermagem. Em sincronia, Enfermagem é arte e ciência, imaginação e afetos, onde quanto mais se dá mais se recebe, e quanto mais se ensina mais
se aprende.
A enfermagem pós-moderna coloca ao enfermeiro aliciantes desafios. Acompanhar com presteza e espírito inovador o universo tecnológico e aprender a utilizar a linguística da mecanização no atendimento, desafia a obrigação
de nunca deixar de atender à dor e ao sofrimento, e nunca abandonar o estar presente nas angústias e desesperos
da pessoa cuidada.
Respeitando sempre os princípios e valores da pessoa-sujeito em prejuízo da pessoa-objeto ou da pessoa-número,
pouco interessa que se altere o estatuto jurídico dos hospitais, pouco importa que se escolha o modelo hospitalar
mais adequado, ou que se classifique a instituição como IP, SA ou EPE.
Nada muda, pois o cuidar será sempre a essência da enfermagem. E é esta asseveração, entroncada e corporizada sempre sob o legado de Nightingale desde o dia que nos sentamos nos bancos das diversas escolas de saúde,
que nos vai dando alento para continuar sem medos, dilemas ou prantos.

...nunca deixar de
atender à dor e ao
sofrimento, e nunca
abandonar o estar
presente nas angústias
e desesperos da
pessoa cuidada.

É-nos indiferente não sermos reconhecidos e até enlameados por uns quantos vilões e sanguessugas que manam
na sociedade, sermos ignorados por quem nos tutela, ou só sermos valorizados em conjunturas catastrofistas ou
de emergência nacional. Não sairemos da nossa rota, nem nos desviaremos do caminho que outrora, em cerimónia
solene, juramos cumprir.
Temos arte com essência. Em todos os cantos das instituições de saúde, serão sempre estas, propagadas com
fantasia e crença, que nos permitirão continuar a ser os guardiões dos que sofrem, os impeditivos de quem ouse
coisificar a pessoa, os causídicos dos aflitos, e a voz daqueles que por razões perderam o valor mais supremo da
sua vida – a sua saúde.
José Faceira * enfermeiro
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Ser enfermeiro é uma dádiva, um presente de Deus, pois Ele nos escolheu entre milhares de pessoas para sermos
cuidadores, portadores de alegria, fé e esperança às pessoas que deixaram muitas vezes de acreditar na vida. Ser
enfermeiro, é como dizem os próprios utentes, “anjos sem asas” colocados na Terra para fazer a diferença nesse
mundo onde as pessoas se tornaram tão frias e alheias ao sofrimento do próximo.
Por isso a enfermagem traz dentro de si renúncia, trabalho e amor, e eu acredito que o amor nessa profissão linda,
deva ser nosso foco principal, sem pensarmos em recompensas, mas sim no sorriso, no abraço e na recuperação
daqueles que cuidamos. O amor é fonte inesgotável de força e é aí que nos devemos apegar para cuidar, não
olhando o utente como doente, mas sim um ser humano olhando para outro ser humano.
Não existe recompensa maior do que trabalhar no que se ama. Bjinhus
Elza Teixeira * utente

Falar sobre o enfermeiro, é falar sobre pessoas por quem eu tenho grande estima e amizade.
Na minha longa experiência na convivência com enfermeiros, tive a oportunidade de observar a coragem e eficiência com que eles lidam com as várias situações do dia a dia e, daí consegui perceber que o enfermeiro tem sentimentos comuns como medo, alegria, amor, tristeza e dor.
Ser enfermeiro é uma escolha, uma missão de vida, alguém que assume a sua profissão com entrega total ao
próximo.
Ao longo da minha história de vida, também eu tive os meus momentos de grande angústia e, nessas alturas, pude
sempre contar com o apoio incondicional de muitos desses meus amigos, que com um simples telefonema, um
abraço, uma palavra amiga, sempre souberam dar-me o apoio certo na hora certa, mesmo na hora de dar más
notícias.
Não consigo, neste momento, falar sobre tudo o que me vai na alma acerca destes Amigos, tal é a intensidade do
que me vai no coração. Talvez porque há sentimentos tais que nenhuma palavra consegue abarcar e então… esses
ficarão eternamente no meu coração.
Resta-me agradecer toda a dedicação, respeito, profissionalismo, delicadeza e cuidados que no dia a dia prestam.
Enfermeiros amigos, o meu bem-haja!
Henriqueta Vieira * assistente técnica
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A ti enfermeiro que cuidas do outro como se fossem os teus, anjo da guarda de
Todos os que de ti precisam, quando o
Infortúnio da doença põe a nu a vulnerabilidade humana
Encontras sempre a palavra certa!
Nas horas de angustia, incerteza e aflição
Fazes sem olhar a credo ou religião
Estendes a mão amiga, sem
Reclamar nada em troca
Mesmo sabendo, que por vezes, és tu quem precisa de ajuda
Es o amparo e esperança, dos que com
Instável equilíbrio, de ti dependem, confinados à cama de um hospital
Recomeças a cada novo dia, ages com a certeza de duas coisas, da tua sensibilidade e do teu medo
Orgulha-te do que fazes, obrigado por seres quem és…
“São o verdadeiro sangue da vida hospitalar”, Dr. Francisco Moita Flores
Fátima Freitas * enfermeira

Enfermeiro
Profissão nobre sempre,
Na linha da frente
Para ajudar
Quem dele precisar!
Com amor se entrega
E com ele carrega
Uma paixão imensa,
Pela sua profissão
A todos, a minha profunda gratidão!!!
Beijinhos
Luisa Osório * utente
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sim… sou enfermeira
Eis que, decorridas incontáveis horas de estudo, ultrapassados vários desafios teóricos, superados inúmeros ensinos clínicos sempre sob o legado da “Dama da Lamparina”, me vejo, com as lágrimas a escorrer pela face e a voz
embargada pela comoção, ostentando numa mão uma vela acesa e na outra uma folha colorida que exibia com
alteza o juramento profissional baseado no juramento de Florence Nightingale, envolvida na cerimónia de vinculação à profissão.
A alegria reinava, os beijos e abraços iam tentando apaziguar as lágrimas que inadvertidamente saltavam dos
nossos olhos. Era visível a exultação, o orgulho e a chama que irradiava dos olhares de tantos, nomeadamente
daqueles que tudo fizeram para poderem gritar com vanglória – tenho uma filha enfermeira.
Na minha mente imperavam sonhos, e estes, ansiosos, desembocam com constância na incessável determinação
de iniciar a caminhada, tal como um qualquer intrépido guerreiro.
Com o diploma na mão, tudo parecia paixão, e remoto estava o pensamento das desilusões vindouras.
Célere e profundamente senti, que a missão de ser enfermeiro impõe alteração de rotinas, impõe programações
atempadas pela inconstância e flexibilidade dos horários de trabalho, enfim desregula toda a engrenagem circadiana da vida. O envolvimento emocional no sofrimento da pessoa cuidada incontáveis vezes nos tolhe a alegria, nos
deprime e nos obriga a acolher como nossa a sua dor.
Mas, gloriosamente, a enfermagem também nos estimula sentimentos de presença e amor pelo outro que sofre.
Quiçá, até, nos transmite verdadeiros ensinamentos. Estes são tamanhos e inenarráveis. Aprendemos com o
sofrimento do doente, com a resignação perante a sua doença, com a cândida aceitação da cruência de alguns
tratamentos, com a ansiedade do seu diagnóstico e com a factualidade do seu prognóstico. Tudo serve para nos
ajudar a formalizar o nosso património biográfico e identitário…
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..., a enfermagem
também nos estimula
sentimentos de presença e amor pelo outro
que sofre. Quiçá, até,
nos transmite verdadeiros ensinamentos.

Incontáveis vezes somos conscientes, que as nossas lacunas e limitações técnicas e científicas são sinais para
iniciarmos novas batalhas. Sentamo-nos novamente nos bancos das escolas, cursamos por conta própria vários
eventos formativos sabendo que estas realidades derrogam algumas das nossas obrigações, e secundarizam
alguns projetos previamente imaginados.
Isto é ser enfermeiro. Esta dura caminhada é uma bênção, porque até nos assuntos triviais é possível enxergar o
que carregamos nos nossos corações.
Sónia Monteiro * enfermeira

Agradeço o profissionalismo, amizade, carinho e disponibilidade que sempre tiveram comigo e com os meus
familiares. São sem dúvida muito importantes na vida de todos nós.
Ana Isabel Mota * utente

Os enfermeiros são os Anjos da terra...silenciosamente, disparam a sua resistência e a sua dedicação, é uma infinita
bola de neve! São Luz permanente...
Kina Fernandes * utente

Os enfermeiros são amigos, são profissionais que nos acompanham nos momentos dificeis da nossa vida.
Um enorme agradecimento em especial aos enfermeiros de Chaves e Vila Real.
Beijinhos da Ana Maria Rodrigues * utente
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pediatrices
Enfermagem é arte,
que se vê e que se sente.
é gente que cuida de gente
é magia permanente.
Neste doce de perdição,
Existe a fatia,
A cereja no topo do bolo,
a Pediatria!...
A Pediatria é encantamento,
é conto de fadas na vida real,
é esperança em dias de tempestade;
é magia de verdade.
Quando a tristeza teima
E o ruído paira, a criança chega….
A sinceridade impera,
a inocência reina;
E a alegria vence.”
Carla Silva * enfermeira

Os enfermeiros são amigos, são profissionais que nos acompammham nos momentos dificeis da nossa vida.
Um enorme agradecimento em especial aos enfermeiros de Chaves e Vila Real.
Beijinhos da Ana Maria Rodrigues * utente

Os enfermeiros fazem muita falta, sem eles não podíamos viver. Força a todos. Deviam receber mais pelo brilhante
trabalho que fazem. Beijinhos
Sandra Anjos * utente
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aos guerreiros do meu país
-A todos os enfermeiros
Eu quero homenagear
Por toda a dedicação
Nunca pensam em parar
-Apesar de ganharem pouco
Mal dá para sobreviver
Põem a vida em risco
Para a todos proteger
-Com muitas dificuldades
Continuam a lutar
Sempre na linha da frente
Para a todos ajudar
-Com a doença COVID
E sem tempo para parar
Fazem o impossível
Para não nos abandonar
Muito obrigado.
Ana Maria

*

utente

Por mais palavras que possa escrever serão sempre parcas para poder agradecer tudo o que estes profissionais de
saúde fazem diariamente por quem se cruza no seu caminho. Lamento a falta de reconhecimento que há para com
eles e só em alturas de “crise”, como a que estamos a passar atualmente, é que a maioria se lembra de agradecer.
Quanto a mim só me resta dizer muito obrigada por tudo. Sem o vosso profissionalismo, sem o vosso carinho, sem
vocês, possivelmente hoje não estaria aqui.
Bem haja!
Dulce Costa * utente
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sou com orgulho enfermeiro
Ano Internacional do Enfermeiro
finalmente em Vila Real
ano este, pioneiro
parece não ser real...
Com o Covid-19
a chegar tão de mansinho
um ser que tanto pode
apesar de pequenino...
Mas eu vou comemorar
sou com orgulho enfermeiro
um dia vamos ganhar
Força, força companheiro!
Anseio a ocasião
para saciar o desejo
de te apertar a mão
de te dar um simples beijo!
Falam em adaptação
e também em criatividade
imaginem o meu coração
no seio desta calamidade...
Compreender a minha função
a preponderância das minhas ações
hoje a lutar pela nação
amanhã seremos heróis?
Um serviço de qualidade
Foi aquilo que sempre fiz
agora com dificuldade
tento faze-lo feliz...
O meu estado de espirito
ainda ninguém perguntou
não se ouve um simples grito
no peito que aguentou!
Para mais tarde recordar
este momento verdadeiro
vamos todos assinar
no memorial do enfermeiro.
Susana Pereira * enfermeira

Ser filho de uma enfermeira
Ser filho de uma enfermeira é como ser filho de outro qualquer trabalhador
Mas com um diferente sabor:
É muitas vezes chegar a casa e não ver a minha mãe,
É ir dormir sem me despedir dela ou acordar sem lhe dar um beijo de bom dia.
É sentir a sua dor de cada vez que algo no serviço não corre tão bem,
Saber quando dar aquele abraço de consolo e companhia,
Aquele beijo de amor e carinho que a coragem mantém.
Ser filho de uma enfermeira é fazer perguntas de saúde porque se quer saber,
Mas é telefonar também em pânico quando a febre começa a aparecer.
É perguntar a cada 5 minutos se precisa de ajuda em casa,
Mesmo que muitas vezes não saiba o que se faça.
É ouvir e ler comentários sobre a sua profissão que não são verdade,
Mas é também saber respirar e esquecer,
É saber que ela não trabalha por reconhecimento ou glória
Mas porque salvar vidas é uma vitória.
Ser filho de uma enfermeira é também ter medo,
Medo de que pelo trabalho adoeça,
Medo de que algo lhe aconteça,
Seja no transporte do paciente ou na urgência.
Mas é também usar esse medo para ter força por ela,
Dar-lhe essa força para nunca desistir da vocação que ama,
É ter e manter essa força por um sorriso dela.
Mas mais do que tudo, é ter orgulho na minha mãe,
Da sua coragem, dessa paixão e fogo que lhe enchem o coração,
Por mais que as dificuldades continuem.
Saber que quem salva uma vida, salva o mundo por inteiro,
É nas suas mãos, na sua garra, no suor, nas lágrimas que arde a sua missão,
É orgulhar-me das vezes que se levanta e mantém o seu espírito guerreiro.
Para a minha mãe, uma enfermeira que nunca desistiu
E me ensinou a nunca desistir
Pedro Mesquita * familiar de enfermeira
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Chegou o momento de valorizarmos o trabalho dos nossos enfermeiros Portugueses. Foi preciso chegar a um tempo de pandemia, para alguns de nós, fazer ver aos nossos políticos, que os nossos enfermeiros tal como agora,
apenas pediam colegas para os substituírem no final das suas horas de trabalho, querem ter o mesmo direito das
outras profissões, de subirem nas suas carreiras, direito às suas folgas, direito aos seus direitos!
Bem hajam e obrigados a todos de coração!
Alexandra Cardoso * utente

Os médicos tratam-nos, mas os enfermeiros cuidam de nós com todo o amor e carinho, obrigada a todas as
enfermeiras da oncologia que estiveram ao meu lado na minha luta...
Tânia Silva * utente

De tudo o que tenho passado com enfermeiras|os, para mim a enfermagem é uma dádiva, pois são os enfermeiros
que trazem esperança para a vida de pacientes que muitas vezes desistiram de acreditar.
Mal pagos, pouco lembrados, a recompensa que têm vem da cura dos doentes. A relação humana é o principal
fator uma vez que, para ser enfermeiro, é preciso gostar de gente, e todo o trabalho valerá a pena depois de um
sorriso e um muito obrigado de um doente que passa pela doença, ou alguém da sua família. Esse enfermeiro
jamais será esquecido por essas pessoas. Essa é a maior satisfação que pode haver para o enfermeiro e para o
doente saber que foi visto como um ser humano e não um número de cama.
Obrigada. Esta é a minha modesta opinião
Carla Ribeiro * utente
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enfermeiro agora!
Ser enfermeiro!
Ser enfermeiro agora(*)!
Agora? Agora e sempre!
Ser enfermeiro, é CUIDAR!
Cuidar não é tratar!
Cuidar é de longe muito mais!
Tratar é importante… para outras profissões!
Esta profissão, disciplina, arte com metodologia própria – CUIDA!
É perante uma teia de células, tecidos, tegumentos,
Tendões, músculos, articulações,
Complexos sistemas do organismo,
Vivências, sentimentos e emoções,
Integrantes do ser humano, que o enfermeiro atua!
Por entre monitorizações, parametrizações e avaliações
O toque terapêutico está sempre presente!
Mas… e o enfermeiro agora?
O enfermeiro agora, continua presente!
Protegido (ou não) mas presente!
Garante humanização na prestação de cuidados!
Transmite confiança, tranquilidade e até esperança!
Relembrando palavras de Florence Nightingale:
“A assistência criteriosa e humana, ao doente, é a melhor salvaguarda contra a infecção!” (**)
Num passado, muito recente,
Havia uma procura incessante de projetos de cuidados de proximidade,
Objetivamente, pretendia-se alcançar a tão desejada humanização!
Porém, nos dias que correm, num ambiente tão inóspito, frio, distante…
Socialmente distante….
Como é possível proporcionar tão preciosa proximidade humanizada?

(*) Lançada no ano passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela princesa Kate Middleton, a campanha mundial Nursing Now tem
como missão melhorar a saúde globalmente, aumentando o perfil e o status da Enfermagem em todo o mundo. Em colaboração com a OMS e o
Conselho Internacional de Enfermeiros (International Council of Nurses – ICN), de que a Ordem dos Enfermeiros é membro, procura ajudar os
enfermeiros a liderar, aprender e construir um movimento global. Assim, com o intuito de dar aos enfermeiros mais reconhecimento, investimento e
influência. (https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/noticias/conteudos/nursing-now/)
(**) In Notas sobre Enfermagem, Florence Nightingale (1859)
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O ser humano que está perante o enfermeiro,
AMBOS, afastados dos seus entes mais próximos
Muito longe das suas zonas de conforto!
Os mundos do ser humano que cuidam…
Os mundos do ser humano que cuida…
Uns coincidem, outros colidem!
Num turbilhão de receios, anseios, medos, duvidas, questões….
Quem dá as respostas?
Expressões como:
“guardiões de farda branca, soldados da linha da frente, super-heróis sem capa”!
Serão eles os enfermeiros agora?
Não! O enfermeiro está agora e sempre lá esteve!
Todavia é no ano em que é celebrado o Ano Internacional do Enfermeiro (2020),
Que o mesmo está a ser posto à prova…
Celebram-se os 200 anos de nascimento de Florence Nightingale (1820)!
A própria afirmou:
“Acredito, pelo contrário, que os princípios fundamentais, a essência da enfermagem, continuam ainda completamente
desconhecidos”.
Desde então, enfermagem deu os seus primeiros passos …
O seu paradigma emergiu! Como disciplina se afirmou!
A profissão tem regulamento próprio e obedece a um código deontológico!
Estabeleceu uma linguagem classificada!
Desenvolveu padrões de qualidade!
Obtém indicadores de ganhos em cuidados de saúde!
Agora o mundo é global! Estamos na era digital!
As estruturas de redes assim o permitiram…
22

Tudo a uma velocidade estonteante! Tudo tão perfeito!
Tão perfeito que o Homem não vê os seus limites!
Após conquistar o Mundo com os descobrimentos! O Universo transformou-se no limite!
Contudo! Descuraram-se os habitantes do planeta azul!
O próprio foi atingido e abruptamente conquistado pelo inimigo menos esperado!
Menos esperado? Para os mais desatentos, sedentos da supremacia das conquistas!
Em pleno século XXI fomos atingidos!
Não há armamento bélico, nuclear, estratégias militares que nos protejam!
Nem as conquistas lunares ou espaciais são a solução!
A globalização constituiu a arma mais poderosa do inimigo! Um vírus!
São os guardiões de farda branca que estão na linha da frente! Linha da frente?
A única linha que há…que em paralelo trabalham com outras profissões resistentes!
Os enfermeiros resistem! Sempre resistiram e sempre estiveram presentes!
Esquecidos! De quem de poder tentava sussurrar as suas incomodativas vozes!
Reivindicam melhores condições de trabalho!
Salários mais justos! Reconhecimento da profissão com uma carreira!
Por isso, enfermeiro agora?
Não! Enfermeiro SEMPRE!
Nos últimos 200 anos, AGORA e nos próximos 200 anos!
E o enfermeiro permanecerá com determinação!
Sofia Bernardino * enfermeira

De vocês enfermeiros, não tenho como vos agradecer, ao longo destes 6 anos que comecei a frequentar os
hospitais de Vila Real e Lamego. Nunca pensei andar tanto tempo, no início queria fugir daí, de ao pé de vocês,
medicos e enfermeiros. Tinha medo de morrer, então quanto mais longe de vocês, melhor. Mas com o tempo,
dei-me conta, estou a ser muito sincera, pois tinha uma má impressão dos hospitais públicos, dei-me conta que
vocês pessoas, tal como nós, doentes, levam o vosso trabalho muito a sério. Ao longo deste tempo dei-me conta,
que dou graças a Deus por podermos ter um SNS, no nosso país, dou graças a Deus, de ter profissionais que
cuidam de nós! Um especial carinho, por si, enfermeira Alda, e a todo o pessoal que trabalha na Oncologia,
administrativos, obrigado, as minhas médicas, Dra. Marta Sousa e Dra. Mariana e claro a todos os enfermeiros,
sempre na linha da frente, um orgulho imenso, um obrigado!
desenho da autoria de Luís Cortez

Maria de Belém Pereira * utente
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Após uma cirurgia…
É bom regressar! Mas é ainda melhor quando se encontra
Um sorriso e
Uma palavra amiga
Do|a Sr.|a Enfermeiro/a.
António Martinho * utente

Quem me conhece bem, sabe que não sou de grandes discursos nem de grandes publicações, mas hoje vou ter
um pequeno (mas grande de coração) desabafo... E acho que posso... Posso porque estou trabalhar em plano de
emergência, em turnos de 12 horas, ora de dia ora de noite... Estou na luta do atual assassino invisível....
Não sou heroína nem super-mulher, não quero aplausos nem homenagens... apenas quero respeito... Como??
Simples... fiquem em casa... por favor... Não se iludam com notícias que o pior já passou... porque o pior ainda é
desconhecido...Não sou profeta de desgraça, apenas realista.
Outro ponto que quero focar, é o agradecimento a todos os verdadeiros amigos, que por simples mensagem ou um
pequeno telefonema se preocupam com a minha saúde... Sei que fui lembrada junto de Jesus... agradeço do fundo
do meu coração...
Agradeço a força que os meus queridos filhos me dão... não esquecerei jamais a expressão do meu mais novo,
cheio de saudades que desabafou: "quando tudo isto terminar, vou estar um dia inteiro a dar-te beijinhos e
abraços...". Sim, porque nesta fase complicada, nem os meus filhos devo beijar... E dói muito...
Um obrigada ao meu marido porque ele é testemunha do meu cansaço e do meu receio... ele sente tão bem como
eu, a incerteza do meu "até amanhã". Datas importantes para nós, família, foram adiadas, até quando não
sabemos...
Neste momento difícil, não posso deixar de fazer um pedido de desculpas, à minha querida mãe e a todos os meus
amigos que não pude visitar nem abraçar... a distancia é necessária e nestes momentos os afetos ficam adiados…
Para terminar, por favor, em meu respeito, protejam-me e protejam a minha família....
fiquem em casa...
Cristina Martins * enfermeira
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a pandemia, uma reflexão
A pandemia chegou de surpresa, ainda que os sinais de alarme existissem e fossem muitos. O impacto deste
microrganismo traduziu-se em algo que arriscaríamos a comparar com o advento do VIH nos anos 80 - realidade
que para muitos de nós, só se reflete no cinema ou na literatura. No entanto, hoje, a um microrganismo novo e
perigoso, junta-se a massificação dos meios de comunicação, a tecnologia, a liberalização da (contra)informação,
que tanto tem de produtivo como de destrutivo.
E os profissionais de saúde estão preocupados. De modo geral, sintetizaríamos as nossas preocupações em dois
grandes grupos: nós e os outros. De uma forma flagrante, esta ordem é invertida pelos valores pessoais de quem
ingressa nesta área: estes profissionais hoje preocupam-se com os outros, e só depois consigo próprios.
Por um lado, a principal preocupação é obvia – como melhor defender a população. A luta constante por se conhecerem as melhores práticas de tratamento, a partilha de procedimentos bem-sucedidos, a luta por equipamento e
espaço adequado para lidar com quem de facto precisa de ajuda está sempre presente. E o imediato redireccionamento de profissionais de forma a tentar colmatar um pico que poderá ser devastador, será uma fonte de inspiração
para gerações futuras. Nos bastidores, há ainda uma equipa vasta de profissionais que tenta garantir a segurança
daqueles que são vulneráveis, bem como estuda o vírus em si, de forma a desenvolver medidas duradouras para o
seu combate e controlo, numa ação que trouxe a saúde pública para a ribalta de uma forma que doenças tão devastadoras, mas menos imediatas nunca o fizeram. Com isto surge a segunda preocupação – a de garantir que a
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estes profissionais hoje preocupam-se com os outros, e só
depois consigo próprios. (...)
Esta entrega não fica aquém de
uma espécie de martírio do
seculo XXI – dar a vida pelos
outros no sentido literal da
palavra.

população tem acesso a este tipo de informação de uma forma massificada, mas segura e credível. Isto torna-se
especialmente difícil, se, por um lado, temos líderes mundiais a sugerirem curas milagrosas (mas mortíferas), se por
outro o “Dr. Google” substitui qualquer tipo de experiência ou conhecimento cientifico.
Por outro lado, e com muito menos enfase (contra tudo o que nos ensinam em qualquer curso de Suporte de Vida),
surge a preocupação connosco, e com a nossa família. A dúvida se seremos capazes de nos proteger, se há o correto equipamento de proteção pessoal, ou se estaremos a arriscar a nossa vida e potencialmente a vida das nossas
famílias, que na maioria dos casos, não tem escolha senão lidarem connosco, porque são menores ou dependentes,
pesa cada vez que saímos de casa. Esta entrega não fica aquém de uma espécie de martírio do seculo XXI – dar a
vida pelos outros no sentido literal da palavra. A juntar a isto, muitos de nós ficaram ainda com o seu treino suspenso, interrompido ou atrasado, sem data de retoma, sem descanso, sem férias.
A urgência desta pandemia transformou uma classe desgastada por recorrentes cortes e más reputações, em heróis
sem capa – eu iria mais longe até, finalmente provou que o Clark Kent e o Super-Homem são de facto apenas um
só, e que todos os dias se levanta para salvar o mundo, um utente de cada vez. Mas isto é, ironicamente, a menor
das preocupações destes profissionais.
equipa de Enfermagem de Psiquiatria de Vila Real, com a colaboração de Andreia Cardoso Pinto

enfermagem vs ano 2020
A Enfermagem é considerada como uma Disciplina e Ciência Humana.
No entanto, a Enfermagem como hoje a conhecemos possui história, quer em âmbito da formação quer ao nível da
complexidade que esta atividade profissional representa, com competências ao nível da gestão de serviços de
saúde, formação e investigação, regulada por uma Ordem, de forma a promover a qualidade dos cuidados prestados à população.
A Organização Mundial da Saúde decretou, o ano de 2020 como o ano internacional do Enfermeiro. Isto porque,
comemora-se o 200º aniversário de Florence Nightingale, a enfermeira que influenciou a história de Enfermagem e
como nós hoje a visualizamos, nomeadamente pela qualidade e segurança dos cuidados de saúde, de forma a
assegurar a prevenção da doença e a promoção saúde na pessoa e família.
Atualmente, pela situação crítica que hoje vivenciamos, nomeadamente uma pandemia a nível internacional,
decretada pela Organização Mundial de Saúde, a Enfermagem é uma das classes profissionais que se encontra na
linha da frente no combate a esta pandemia. Sendo os Enfermeiros “gente que cuida de gente”, é importante cuidar
desta classe profissional que tudo faz pelo doente|família promovendo o bem-estar, a saúde e inclusão de todos.
Mª Isabel Moura * enfermeira

Estais ao serviço dos outros, ao serviço dos irmãos e ao serviço de Cristo. Não desanimeis, ide em frente pois o
Senhor está sempre convosco e vos recompensa. Sentimos muito orgulho de vós.
Força enfermeiros, chegou a hora de dares o vosso melhor em prol dos outros, mesmo arriscando a própria vida,
sois uns heróis. Ide em frente sem medo pois o Senhor vos espera.
Helena Teixeira * utente
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Ola enfermeiro!
Tu que cuidas do mundo inteiro
Estas sempre a batalhar
Na linha da frente a ajudar.
Olá enfermeiro!
Tu que trabalhas por gosto.
Nada deixas por fazer
Mesmo que seja a muito custo
Olá enfermeiro!
Sempre tão bom vê-lo
Obrigada pela mão amiga
Que me trazem sempre "à vida”
Olá enfermeiro!
Tu que cuidas do mundo inteiro
E hoje, já cuidaste de ti?
Ja foste " abraçar" o teu mundo
Já respiraste profundo
A vida que vive em ti???
Olá enfermeiro!
És MÃE, és PAI, ÉS AMIGO
E quem se preocupa contigo?
Quem te "vê" por inteiro???
Olá enfermeiro!
Sim, tu!!
São pra TI estas palavras que " batem", nestas rimas pobres!!
Obrigada!!!
Julieta * utente
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tempestade de ideias :: caos sem registo de efeitos adversos…
Para vós:
Nem sempre temos soluções para todos os atropelos da vida… doença, raiva, revolta, ira…
Nem sempre temos resposta para temores e dúvidas.
Mas escutamos, partilhamos, sorrimos, e até choramos.
Quando precisa…. Estamos sempre junto de si
Por vezes não evitamos tropeços, mas oferecemos sempre a nossa mão para que a agarre com força…
Não julgamos decisões, atitudes e comportamentos. ...apoiamos, estimulamos e ajudamos sem que nos peçam.
Nem sempre podemos evitar o sofrimento, mas podemos sim, aliviar a sua dor… ser felizes com as suas conquistas e as suas alegrias, que também são nossas…
Não impomos limites à sua ação, mas oferecemos espaço para aprender e crescer no percurso da saúde e viver
com as diferenças…
Não mudamos o passado, percebemos o presente e construímos um melhor futuro.
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O enfermeiro:
Partilha expectativas, os sucessos e destaca as diferenças.
Nas pequenas coisas demonstra os grandes atos.
“A simplicidade” do enfermeiro é a “sofisticação” do seu cuidado…
O enfermeiro comum fala, o enfermeiro sábio escuta… age antes de falar e fala de acordo com os seus atos.
Elogia e recebe elogios… um dos caminhos de autoconhecimento, para o enfermeiro e para o doente…
A essência da enfermagem, é a sua energia vital no processo de cuidar… quando acaba, a vida acabou também…
A vida do enfermeiro é sempre um encontro inédito com o doente… não se traduz em “fórmulas do cuidar”, mas
sim na individualidade do Ser Humano.
Somos os grandes atores e agentes diferenciadores no sistema nacional de saúde
Profissionalmente numerosos, mas poucos sabem do nosso Valor Social!
equipa de Enfermagem de Medicina 1 de Chaves
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A ti.
Anjo branco que doas o teu sorriso a quem precisa... Eu agradeço.
Agradeço o teu carinho
A tua mão solidária...
A tua entrega e o teu olhar meigo
Agradeço a tua amabilidade e simpatia.
Agradeço a tua disponibilidade e amor.
O amor aos que não conheces e cuidas com a tua presença amiga...
O amor que transborda das tuas mãos macias e do teu olhar cheio de fé e esperança.
A ti eu, hoje quero agradecer com admiração e Amor.
O Amor que nos move e nos conduz pela estrada da vida...
A todos o meu reconhecimento pelo vosso empenho e luta...
São os heróis deste país e do meu coração.
Dulce Sotto Mayor * utente
31

enfermeiros - anjos sem asas
Precisamos deles ao longo de toda a vida, desde que nascemos até morrermos. São os primeiros a pegarem-nos
ao colo quando abrimos os olhos para esta vida e são, provavelmente, dos últimos a segurarem-nos na mão antes
de partirmos para uma outra vida!
Ao longo de toda esta nossa passagem eles estão presentes. Quando precisamos de tomar vacinas, quando
precisamos colher sangue para análises clínicas, quando estamos grávidas, quando ficamos internados num
hospital, quando somos velhinhos, sei lá… ao longo de toda a vida precisamos destes seres maiores designados
de enfermeiros!
Tenho a felicidade de ter familiares e amigos que exercem esta vocação e de conhecer as suas capacidades
extraordinárias. São pessoas atentas ao próximo, dedicadas, têm o sangue frio necessário que a vocação exige,
são confiáveis, são incansáveis, são cuidadores por excelência, às vezes os nossos anjos, e tantas vezes na nossa
sociedade não lhes é dado o devido valor!
Os hospitais, centros de saúde, lares, clínicas, creches, muitas instituições de solidariedade e não só, até centros
escolares podem ter médicos mas se não tiverem enfermeiros não funcionam de todo! Ao longo da vida já precisei
dos cuidados deles inúmeras vezes e vou continuar a precisar para sempre e tenho a dizer que aqueles com quem
me tenho cruzado têm sido enormes! Tenho uma enorme gratidão para com todos eles…
Se és enfermeiro(a) um bem-haja!
Maria Luís Correia * utente

Enfermeiro|a :
Na minha experiência pessoal, é aquele|a que nos apresenta o hospital, que nos sossega num momento de medo,
que nos acompanha na solidão dos corredores frios, nas noites escuras e silenciosas, no despertar para o desconhecido do nosso novo 'eu'. É o primeiro sorriso que vemos quando alcançamos a luz ao fundo do túnel.
O enfermeiro|a é aquele|a que nos dá a mão e nos ensina de novo a caminhar, que nos dá esperança num novo
amanhã porque está lá, está sempre lá.
Eternamente grata.
Ana Gonçalves * utente
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para ti, enfermeiro!
O meu fiel escudo!
Vieste sem pedir
Em passos mudos
Velados
Bem firmes
Alentados!
Não me conhecias.
Apenas do meu sofrer sabias.
E era a minha vida
O meu corpo, a minha alma
Que protegias!
Seguraste a minha mão
Com a confiança de quem sabe.
Com determinação!
Não, não era apenas saber.
Era paixão!
Era um querer...
Uma total abnegação!
Tiraste-me esta dor
Este fardo
Esta minha consumição!
Vieste, então, com arte
Engenho...
E eu quis estudar-te.
Fiquei ali...
Olhando...
Contemplando...
Vendo o teu cuidar.
Calaste o meu medo com o olhar.
E nada temeste.
Nem o meu arfar!
Eras paciente
Resiliente
Qual forma de amar!

Era tanto o que davas
Que em nada mais encontravas
Tamanho prazer, nobre forma de estar!
Percorreste-me as entranhas
Com mestrias tamanhas
E foste o meu norte
A minha sorte
A minha voz!
Desataste os nós
E não, nunca nos deixaste sós!
Não mais o meu pranto foi agudo.
Levaste-o contigo.
Ficaste comigo.
Foste o meu manto,
Meu aconchego, meu recanto...
Por mim,
ENFERMEIRO,
O teu ego ficou mudo...
E a mim te deste...
Tu, meu fiel escudo!
Mara Minhava

*

utente

Jamais esquecerei as mãos que me tranquilizaram e cuidaram, assim como o carinho, o sorriso e a dedicação que
fizeram toda a diferença. Para sempre a minha gratidão.
Rosa Alves * utente

nós… enfermeiros
O hospital, geralmente restritivo e gerado para a pessoa doente, assume uma dimensão que transborda para além
do seu suporte físico, do seu equipamento, do seu pessoal técnico e até do seu orçamento. Ele é o lugar onde o
homem, ao sentir ameaçada a estabilidade da relação com o seu eu, com o seu objeto e com o seu mundo, busca
segurança, arrimo e reconstrução. A doença e o hospital no seu todo entram assim, irrefutavelmente, na aventura
histórica de cada ser humano, deixando-lhe para sempre um inapagável legado.
O estar doente, mais do que o ter uma doença, é, em cada pessoa, um acontecimento biográfico não programado,
que comporá, inegavelmente, o futuro acervo pessoal. O homem ao declarar-se doente, não mais faz do que anunciar uma rotura e uma desarmonia dos componentes que entorpecem o seu complexo sistema.
O hospital enquanto lugar de vida e de morte deve estar centralizada na pessoa, e, sobretudo, na pessoa doente...
E é só nele, na sua magnificência ou na sua miséria, que devemos investir as nossas venturas e as nossas complacências.
Eis então que emergem, quase de soslaio, os enfermeiros. Quão heróis, mais atléticos ou mais enrugados, mais
timoratos ou mais comunicativos, todos comungam a beneficente disponibilidade e a luzente chama para estar…

... todos comungam a
beneficente disponibilidade e a luzente chama
para estar…

E é este contínuo estar, dias e noites a fio, sem reservas nem porquês, que tem de merecer de todos e do hospital,
a mais franca e deferente admiração e o mais sentido e relevante enleio. Com estampada felicidade e com compaixão pelo simples facto de irmos ao encontro, vamos candidamente cumprindo o nosso desinteressado e altruísta
compromisso, inúmeras vezes disfarçando as nossas desventuras e dissimulando as nossas desgraças.
Não regateamos epítetos, nem nos interessam condecorações ou medalhas. Os nossos troféus são os sorrisos e
os enternecedores olhares dos doentes quando derrotaram as suas enfermidades ou se adaptaram às limitações
da sua doença, ou, quiçá até, a repousante tranquilidade que advém do facto de tudo termos feito para proporcionar ao doente uma vida digna até à morte.
Como alimentado fica o nosso ego, quando ouvimos um simples e humilde, mas sincero: “muito obrigado senhor
enfermeiro!....”
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Enfim, somos nós, que conjuntamente com outros tantos heróis, lutamos para ajudar a colorir o Hospital. E esta cor
é quão mais elegante e airosa, quando todos, cooperativamente, nos imbuirmos de proporcionar o merecido espírito pessoalizado e humanista a quem por nós é cuidado.
No jogo do xadrez e no jogo da vida, no ocaso do desafio, Peão e Rei repousarão na mesma caixa. Não obstante,
haverá iniludivelmente pedras deste jogo, que merecem o lugar mais transcendente do tabuleiro.
Nós…enfermeiros.
José Faceira * enfermeiro

Os enfermeiros são os principais seres a tratarem das pessoas nas suas feridas mais íntimas. Beijinhos
Maria da Graça Menéres * utente

Agradeço a todos os enfermeiros pelo seu trabalho, de um modo especial a uma em particular que conheci no
momento mais complicado da minha vida. Obrigado pelo seu carinho, preocupação, dedicação e amor.
Beijinhos
e um grande abraço.
Leonor Dinis * utente

O enfermeiro é sempre a primeira cara que vemos, é quem nos cuida e nos apoia com carinho e profissionalismo!
Adélia Pinto * utente
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Capacitar para a saúde: uma ponte para a igualdade de oportunidades
No prefácio à edição portuguesa de 1999 do livro “Promover a vida”, Collière afirmava: “Torna-se urgente, hoje em
dia, que os enfermeiros não se concentrem tanto na valorização e defesa da profissão em si, o que continuaria a
colocá-los em situação de inferioridade, mas em dar provas do contributo social e económico dos cuidados de
enfermagem para a sociedade” [destaque da autora].
Volvidas duas décadas, o reconhecimento do contributo que o cuidar pode ter para a humanidade tornou-se
inquestionável, merecendo da Organização Mundial da Saúde (OMS) a declaração do ano de 2020 como o “Ano
Internacional do Enfermeiro e da Parteira”. De acordo com a mesma organização, o mundo precisa de 18 milhões
de trabalhadores da saúde para alcançar e sustentar a cobertura universal de saúde até 2030, sendo que, aproximadamente metade desse número, são enfermeiros e parteiras.

O impacto da paralisação (...) tem despertado em vários governos
e organizações a necessidade de robustecer os
serviços de saúde de
modo a prepará-los para
outros desafios que, a
todo o momento,
podem surgir sem aviso
prévio...

Se é certo que a declaração oficial, aprovada pelos Estados-membros da OMS que participaram na 72.ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, entre 20 e 28 de maio de 2019, não foi alheia ao facto de se
celebrar este ano o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, a verdade é que, por trágica coincidência,
nunca - pelo menos num passado recente – a importância destes profissionais foi tão sentida à escala global. O
impacto da paralisação provocado de um extremo ao outro do planeta pela pan demia Covid-19, a pressão que
exerceu nos serviços de saúde, alguns dos quais não suficientemente preparados para dar resposta a uma procura
tão elevada, o número de mortos, tem despertado em vários governos e organizações a necessidade de robustecer
os serviços de saúde de modo a prepará-los para outros desafios que, a todo o momento, podem surgir sem aviso
prévio, como agora aconteceu. É de prever que, nomeadamente ao nível das sociedades ocidentais, em que os
cuidados de saúde têm uma forte preponderância médica, se verifique um incremento significativo do investimento
noutros profissionais, sobretudo enfermeiros, vistos muitas vezes injustamente como tendo apenas competência
para cuidados menores e, por conseguinte, mais associados a países em vias de desenvolvimento. Porém, o abalo
verificado em países considerados ricos e envolvendo pessoas ricas, normalmente mais ligadas aos centros de
decisão, poderá forçar uma mudança do paradigma porquanto foi evidente o que já se sabia, ou seja, que neste
grupo profissional se escora de modo decisivo toda a rede dos diversos serviços de saúde.
A evocação dos enfermeiros e parteiras (entre nós enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica), nesta
efeméride, constitui uma referência particularmente simbólica pelo facto de remeter para esse papel ancestral de
assistência, um ad-sistere no feminino, aquele imemorial tomar conta do outro, indispensável à sobrevivência dos
indivíduos e perpetuação da espécie. É como se no momento que atravessamos, por coincidência, um certo apelo
instintivo nos interpelasse para lembrar da nossa vulnerabilidade, que somos fragilis e que, apesar de sermos já
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quase 7.500 milhões, continuamos a precisar de todos, cada vida conta desde o início até ao fim e
temos o dever de as cuidar, aconchegá-las no regaço e assegurar.
Na complexa multidisciplinaridade dos atuais sistemas de saúde ocidentais, herdeiros do Welfare State
introduzido por Bismark, não há heróis à partida. Porém, cada profissional de saúde pode, em cada
momento, contribuir para a transformação de cada sociedade promovendo a saúde e o bem-estar das
populações. Uma sociedade mais saudável tem melhores condições de gerar riqueza, de promover a
igualdade de oportunidades e, com isso, a possibilidade de realização das aspirações de cada geração
contribuindo para uma humanidade mais justa e solidária. Neste plano, os enfermeiros têm dado o seu
contributo fazendo um trabalho tantas vezes discreto, mas de uma valia incomensurável e, indubitavelmente, vão continuar a faze-lo e a ser cada vez mais reconhecidos, indo de encontro ao caminho apontado
por Collière.
Da ancestral prática maternal intimamente ligada à fecundidade, seguindo o instinto de auxílio
como expressão do cuidado exigido para assegurar a sobrevivência individual, característica
própria de qualquer sociedade para se reproduzir e perpetuar, até à integração num corpo
com um estatuto próprio, um professar, passaram muito anos. De modo natural, os enfermeiros são os profissionais que melhor incorporaram no seu conhecimento o legado de
gerações e gerações de saberes ligados à sobrevivência, às condições básicas de vida e
ao bem-estar, depurados pelo conhecimento que vão construindo com base na sua
experiência e investigação. A sua intervenção na capacitação de milhões de pessoas
em todo o mundo, países desenvolvidos ou em desenvolvimento, é inegável e o seu
valor incalculável. Não fazem transplantes – embora participem nessas equipas - mas
todos os dias, disponibilizam os seus saberes e habilidades através de pequenos gestos,
ensinos, com os quais provocam mudanças positivas que permitem melhorar a qualidade de vida e salvar muitas vidas.
Todos os dias cuidamos do mundo para a saúde.
Paulo Santos * enfermeiro

Que a grandeza e importância do vosso trabalho neste tempo contribua para uma sociedade
mais humana, mais humilde mais unida, mais justa e solidária.
José Teixeira * familiar de utente

Profissionais atentos e dedicados, os Enfermeiros exercem uma delicada e difícil missão.
A sua profissão exige preparação científica, disponibilidade intelectual e afetiva, sacrifício e, acima de tudo, vocação.
E o que vemos diariamente nas suas ações, é a entrega incondicional, é a arte de cuidar, é a dedicação ao outro…
ajudando a prevenir e enfrentar a doença, apaziguando os medos, segurando a mão frágil, aliviando o sofrimento,
transmitindo energia e esperança, não esquecendo o trabalho de equipa no tratamento e acompanhamento do
doente e das suas famílias.
No momento em que vivemos e em que a saudade de abraçar, de dar a mão, de combater a solidão está muito
presente, os Enfermeiros multiplicam a força, o saber e os afetos, dando ainda mais de si.
Cuidar com ciência e arte e, (também) um sorriso, são as bases da Enfermagem.
Obrigada pelo que fazem!
Rita Castanheira * presidente do conselho de administração

*

no trilho da longevidade *

