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COVID-19: 
A PANDEMIA QUE 
BRUSCAMENTE ALTEROU O 
QUOTIDIANO DE TODOS

n Diário da Pandemia
O mês de março trouxe a disrupção 
completa do quotidiano dos 
portugueses.A SRNOM tem procurado 
dar, desde o início, todo o contributo 
possível, sempre ao lado dos médicos e 
dos doentes. pág. 04

n Hospital de Campanha Porto.
Preocupados com uma possível rutura 
da capacidade de resposta das unidades 
de saúde, o CRNOM associou-se à 
Câmara Municipal do Porto, ao Centro 
Hospitalar Universitário do Porto e ao 
Centro Hospitalar Universitário 
de São João para a criação de 
um hospital de campanha 
no Porto. Um hospital de 
retaguarda, assegurado 
exclusivamente por 
voluntários. pág. 12
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António Araújo
Presidente do CRNOM

O vírus  
SARS-CoV-2

A revista Nortemédico tem sido, 
desde a sua criação, um elo de 
ligação, de união, e um veículo 

de informação inestimável entre o Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) e os médicos que re-
presenta. Os seus 81 números anteriores 
são a prova disso, reflectindo sempre as 
actividades desenvolvidas e o panorama 
da saúde.

Com o aparecimento da infecção pelo 
vírus SARS-CoV-2, verificou-se que esta 
teve um impacto profundo nas activi-
dades diárias de todos nós, que o nosso 
quotidiano modificou-se, que a forma 
de relacionamento entre nós se alterou. 
Todas estas implicações trouxeram-nos 
preocupação, medo, distanciamento, 
mas também solidariedade, empenho, 
abnegação, mesmo colocando em risco 
a saúde e a vida.

Por todos estes motivos, no meio desta 
pandemia, não nos fazia sentido publi-
car o nº 82 da nossa revista, com as to-
madas de posse dos Conselhos Sub-Re-
gionais, do Conselho Regional do Norte 
e do nosso Bastonário. Nem fazia sen-
tido publicar o Ciclos de Conferências 
“Às Sextas na Ordem”, o 10º Ciclo Jazz 
na Ordem ou a apresentação dos vários 
livros que ocorreram. Pela primeira vez 
na história da Nortemédico, o que real-
mente faz sentido será termos um nú-
mero monotemático completamente de-
dicado à infecção pelo SARS-CoV-2, ao 
que temos feito para ajudarmos a ultra-
passar os problemas que ele nos coloca 
e às pessoas que connosco colaboraram.

No que diz respeito ao funcionamento 
dos serviços da secção regional, rapida-
mente adaptamos as nossas actividades 
para que os nossos funcionários, através 
do teletrabalho, continuassem a respon-
der a todos os colegas de forma eficaz.

No que concerne a iniciativas, decidi-
mos adiar o pagamento de quotas, por ed

it
or

ia
l
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um período de 6 meses e 
colaboramos com a Câ-
mara Municipal do Porto 
(CMP) para arranjarmos 
alternativas de alojamento 
a todos os colegas que, es-
tando na linha da frente, 
necessitam de uma forma 
de se manterem afastados 
do seu domicílio para pro-
tecção das suas famílias.

Mas fomos mais longe. 
Porque se pressupunha 
que pudéssemos ter de 
enfrentar uma catástrofe 
semelhante à que viveu 
Espanha ou Itália, idea-
lizamos e propusemos ao 
Dr. Rui Moreira, presidente da CMP, a 
construção de um hospital de missão, 
que ajudasse os Centros Hospitalares 
Universitários de S. João e do Porto, 
tendo ficado decidido que seria no Su-
per Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. 
O “Hospital de Campanha Porto.” foi 
montado, equipado e preparado para 
funcionar em cerca de 15 dias. O Exér-
cito português foi o responsável pela 
construção da estrutura e pela cedência 
das 320 camas que estão disponíveis. 
Em termos de pessoal, lançamos uma 
campanha de angariação de voluntários, 
tendo tido uma reacção que superou as 
nossas expectativas, e tendo angariado 
um número de médicos, enfermeiros, 
alunos de Medicina e de Enfermagem, 
e de auxiliares que superou em muito 
as nossas necessidades. O Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar e a 
Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto colaboraram de uma forma ex-
cepcional desde o primeiro minuto. A 
Ageas Seguros disponibilizou-se para 
patrocinar um seguro de acidentes pes-
soais a todos os profissionais envolvidos. 
A RTP associou-se, lançando uma anga-

riação de dinheiro, que 
ultrapassou os 400 mil 
euros, sob o título “Li-
gados por um Hospi-
tal”, que servirá para 
pagar a alimentação, 
a lavandaria e o trata-
mento de resíduos hos-
pitalares, a limpeza e a 
segurança do edifício, e 
pelo qual será respon-
sável a CMP. Os Cen-
tros Hospitalares Uni-
versitários de S. João e 
do Porto responsabili-
zaram-se pela logística, 
farmácia e análises. O 
CRNOM responsabi-

lizou-se pela gestão global do “Hospital 
de Campanha Porto”. Solicitaram-se e 
receberam-se inúmeras doações, desde 
produtos alimentares, equipamento de 
protecção individual, até produtos de hi-
giene pessoal. Esta estrutura foi pensada 
para receber os doentes infectados pelo 
SARS-CoV-2 que estejam internados há 
pelo menos 5 dias num dos hospitais da 
área metropolitana do Porto, autónomos, 
e que estejam assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros e não tenham condi-
ções de isolamento no seu domicílio ou 
que necessitem de cuidados médicos bá-
sicos por disfunção ligeira de órgão, que 
não o respiratório, e ainda para aqueles 
que estejam já na fase de recobro, en-
quanto aguardam a negativação do teste. 
Em casos seleccionados, foram aceites 
transferências desses hospitais e de lares 
apoiados pela CMP de doentes com mo-
bilidade reduzida ou que necessitam de 
apoio de terceiras pessoas para as suas 
actividades de vida diária. Elaborou-se 
um Manual de Procedimentos e apos-
tou-se na formação de todo o pessoal, 
nomeadamente na definição de vias de 
circulação e na utilização de equipamen-

A sociedade 
saberá dar valor 
e distinguir quem 
voluntária e 
desinteressadamente, 
colocando de lado 
toda a actividade e 
crítica políticas, se 
voluntariou, para lá 
do seu horário de 
trabalho, para cuidar 
do próximo, dos que 
necessitam, mesmo 
colocando em risco a 
sua saúde.

tos de protecção individual adequados a 
cada situação.

Congeminámos o projecto a 27 de 
Março, falamos com o Dr. Rui Moreira 
a 28, iniciou-se a construção a 30 e abri-
mos as portas no dia 14 de Abril. O seu 
encerramento está previsto para o dia 
31 de Julho. Tivemos a colaboração de 
muitas pessoas, tornando impossível 
mencionar a todas, mas gostaria de sa-
lientar particularmente a Dra. Eugénia 
Rosendo, a Enfermeira Manuela Duarte 
e a Auxiliar Carla Alexandre Rocha, 
bem como as Associações de Estudante 
do ICBAS-UP e da FMUP.

A todos, o CRNOM apresenta o seu 
mais sincero agradecimento.

Tentamos corresponder na prática às 
exigências que esta pandemia nos co-
loca e, exercendo o nosso dever cívico, 
participar activamente na resolução do 
problema.

A sociedade saberá dar valor e distin-
guir quem voluntária e desinteressada-
mente, colocando de lado toda a activi-
dade e crítica políticas, se voluntariou, 
para lá do seu horário de trabalho, para 
cuidar do próximo, dos que necessitam, 
mesmo colocando em risco a sua saúde. 
Assim como saberá condenar todos 
aqueles que nada fizeram para o bem 
comum, limitando-se sempre a olhar 
“para os seus umbigos” ou a assobiar 
para o lado, confundindo a luta que deve 
existir em tempos normais, da necessi-
dade de participação desapegada nestes 
tempos anormais.

António Araújo
Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos
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A pandemia que bruscamente alterou 
o quotidiano de todos
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A SRNOM no combate  
à pandemia, ao lado dos 
médicos e dos doentes

Os serviços de saúde 
tiveram de se reinventar para 
enfrentarem a pandemia 
de Covid-19. Nos cuidados 
primários, tenta-se identificar 
todos os casos e conter a 
propagação do vírus. Nos 
hospitais, os profissionais 
de saúde contornam os 
medos e dão as mãos para 
procurar salvar a vida dos mais 
fragilizados. São milhares 
de médicos, enfermeiros, 
auxiliares, na frente da batalha 
pelas vidas de todos nós.
Neste ambiente de grande 
mobilização, a SRNOM 
também tem dado todo o 
contributo possível, nas mais 
diversas vertentes, desde o 
esclarecimento dos médicos 
sobre a nova doença e a ajuda 
no encontrar de soluções 
de alojamento para os mais 
diretamente envolvidos no 
tratamento dos doentes 
infetados, até à assunção da 
gestão clínica de um hospital de 
campanha na cidade do Porto.

COVID-19 é o nome atribuído pela Or-
ganização Mundial da Saúde, à doença 
provocada pelo novo coronavírus SAR-
S-COV-2, que pode causar infeção res-
piratória grave, como pneumonia. O 
vírus foi identificado pela primeira vez 
em humanos no final de 2019 na cidade 
chinesa de Wuhan, província de Hu-
bei, tendo sido confirmados depois, e 
até à data (26/04/2020), praticamente 3 
milhões de casos, com mais de 200 mil 
mortos, um pouco por todo o mundo, em 
particular na Europa e EUA. 
A história é conhecida: a 30 de janeiro, 
a OMS declara o estado de Emergência 
de Saúde Pública de Âmbito Interna-
cional; em 2 de março são confirmados 
os primeiros casos em Portugal e um 
pouco por todo o país inicia-se a elabo-
ração de Planos de Contingência; a 11 de 
março, a OMS declara o surto do novo 
coronavírus uma pandemia e o país e o 
mundo nunca mais foram os mesmos.
Em Portugal, o governo decide que to-
das as escolas terão de suspender as 
suas atividades letivas a partir de 16 de 
março. E no dia 18 de março o Presi-
dente da República declara o estado de 
emergência, “com fundamento na veri-
ficação de uma situação de calamidade 
pública”.
A SRNOM foi acompanhando sempre 
de perto a situação e cedo começou tam-
bém a adotar medidas e a envolver-se 
em diversas iniciativas, umas mais di-
rigidas aos médicos, como foi a grande 
sessão de esclarecimento realizada em 
3 de março, e outras em parceria com a 
sociedade civil.
Fica aqui o registo das principais in-
tervenções da SRNOM, com destaque 
naturalmente para o seu papel na ins-
talação de um hospital de campanha na 
cidade do Porto.

“Constitui nosso 
dever como médicos, 
cidadãos e seres 

humanos a adoção de medidas 
enérgicas e práticas”
António Araújo, CRNOM, 19 Março

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

DIÁRIO DA PANDEMIA
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Janeiro

30
EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE ÂMBITO 

INTERNACIONAL
Reunido por teleconferência, o Comité 
de Emergência da OMS – atendendo ao 
aumento considerável do número de ca-
sos na China (1) e de, entretanto, outros 
países terem relatado casos confirma-
dos (2) – dá parecer favorável para que o 
Diretor-Geral, Tedros Ghebreyesus, de-
clare que o surto de 2019-nCoV constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional (ESPAI) (3).
O Comité declara “acreditar que ainda 
é possível interromper a disseminação 
do vírus, desde que os países adotem 
medidas fortes para detetar a doença 
precocemente, isolar e tratar os casos, 
rastrear contatos e promover medidas 
de distanciamento social compatíveis 
com o risco”.

(1) Representantes do Ministério da Saúde da República 
Popular da China relataram 7.711 casos confirmados e 
12.177 casos suspeitos em todo o país. Dos casos con-
firmados, 1.370 eram casos graves e haviam sido re-
gistadas 170 mortes. 124 pessoas tinham recuperado e 
recebido alta do hospital.

(2) Eram conhecidos 83 casos em 18 países. Desses 
casos, apenas 7 não haviam viajado para a China. Houve 
transmissão interpessoal em três países fora da China. 
Um dos casos era grave, mas não havia mortes.

(3) De acordo com o Regulamento Sanitário Interna-
cional (2005),  uma ESPAI é definida como “um evento 
extraordinário que se determinou constituir um risco 
para a Saúde Pública de outros Estados através da disse-
minação internacional da doença e potencialmente exigir 
uma resposta internacional coordenada”. Esta definição 
implica uma situação que: i) seja grave, repentina, inco-
mum ou inesperada; ii) tenha implicações para a saúde 
pública além da fronteira nacional do Estado afetado; e 
iii) exija uma ação internacional imediata.

FEVEREIRO

11
UM NOVO VÍRUS,  
UMA NOVA DOENÇA

A OMS atribuiu um nome oficial à 
doença: COVID-19 (Coronavirus Di-
sease 2019) e o Comité Internacional 
de Taxonomia de Vírus designou o ví-
rus causal como SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Corona-
virus 2).

MARÇO

02
CONFIRMADOS OS 
PRIMEIROS CASOS EM 

PORTUGAL
A 2 de março as autoridades de saúde 
confirmam os dois primeiros casos de 
infeção pelo novo coronavírus em terri-
tório português, ambos no norte. 
O primeiro é um médico de 60 anos, do 
Hospital do Tâmega e Sousa, que es-
teve de férias no norte de Itália, inter-
nado no Centro Hospitalar Universitá-
rio do Porto (Santo António) depois de 
ter  sentido os primeiros sintomas a 29 
de fevereiro. O segundo é um homem 
de 33 anos, a trabalhar em Espanha, na 
região de Valência, e que foi internado 
no Hospital de São João, depois de ter 
manifestado os primeiros sintomas a 26 
de fevereiro. 

Vídeo da sessão. Aceda através do código QR ou em 
facebook.com/nortemedico

“A única forma de ultrapassar o 
coronavírus é se todos os países 
trabalharem em conjunto, num 
espírito de solidariedade e 
cooperação” 
Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS,  
(30 janeiro)

Coincidindo com a confirmação 
dos primeiros casos de Covid-19 
em Portugal, a SRNOM promoveu 
um debate sobre o tema no dia 
3 de março, com a presença de 
António Sarmento (especialista 
em Doenças Infeciosas e membro 
do Gabinete de Crise da OM), 
Margarida Tavares (especialista 
em Doenças Infeciosas) e Rui 
Capucho (especialista em Saúde 
Pública). 

Sessão de 
esclarecimento  
na SRNOM

MARÇO

03

6 NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

https://www.facebook.com/nortemedico/videos/554301508534993/


“Esta é uma organização do Con-
selho Regional do Norte da Or-

dem dos Médicos (CRNOM), que surgiu 
no seguimento de todo este problema 
com este novo vírus que vem sucessiva-
mente afetando vários países no mundo. 
Assim, decidimos realizar uma sessão 
de esclarecimento para os colegas. Ini-
cialmente pensamos fazê-la apenas aqui 
no Norte, mas recebemos várias solici-
tações e decidimos transmitir a sessão 
em live streaming para todos aqueles que 
desejarem assistir no resto do país. Não 
vamos fazer palestras, estamos aqui so-
bretudo para responder a questões e dú-
vidas dos colegas”, esclareceu António 
Araújo, presidente do CRNOM e anfi-
trião da sessão. 
“Em 31 de dezembro de 2019, na provín-
cia de Wuhan, na China, é declarado 

um cluster de 27 casos de pneumonia, 
de etiologia desconhecida, em que todos 
tinham link a um mercado. Oito dias de-
pois é identificado um novo coronavírus, 
batizado como SARS-CoV2, reconhe-
cido como o agente causal. Os corona-
vírus são vírus já conhecidos da comu-
nidade médica. Lembro que durante a 
vigilância laboratorial da nossa época 
gripal, cerca de 15% dos casos são de co-
ronavírus. A experiência de 2003 com 
o SARS e de 2012 com o MERS fez a 
comunidade médica internacional ficar 
bastante preocupada com esta situação”, 
recordou Rui Capucho, ao fazer o en-
quadramento cronológico do problema. 
Coube depois a António Sarmento fazer 
o ponto de situação. “Este é um vírus 
novo, uma estirpe diferente do SARS 
que já conhecíamos. Há muita coisa que 

nós não sabemos ainda, e dada a dinâ-
mica da situação, as recomendações de 
hoje podem não ser as de amanhã ou 
do dia seguinte. É tudo muito variável 
e aquilo que nós vamos tentar fazer é 
responder às questões dos colegas, com 
aquilo sabemos – e há muita coisa que 
nem nós nem ninguém ainda sabe. Pre-
cisamos de manter a calma e tranqui-
lidade, porque muitas vezes o pânico 
faz tantas vítimas como a causa em si”, 
explicou António Sarmento. O terceiro 
elemento da mesa, Margarida Tavares, 
transmitiu uma mensagem de espe-
rança. “Realmente há ainda muitas coi-
sas que não se sabem mas é importante 
estar informado sobre aquilo que já se 
sabe e não devemos dar grande impor-
tância a cenários e especulações sobre 
o futuro. Devemos estar tranquilos pois, 

[03.03.2020] 
O Salão Nobre da SRNOM acolheu centenas de médicos 

interessados no esclarecimento/debate sobre Covid-19. 
A sessão foi transmitida em live streaming pelas redes sociais.

7NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL
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como profissionais de saúde, que lida-
mos com esta realidade e trabalhamos 
nomeadamente nesta área das doen-
ças infeciosas, sabemos que existe um 
grande manancial de vírus, com uma 
grande diversidade, e podem aparecer a 
causar infeção nos humanos a qualquer 
momento”, afirmou Margarida Tavares.
Seguiu-se um longo debate, centrado 
nomeadamente na questão do timing e 
na indicação para a realização dos tes-
tes. Margarida Tavares esclareceu ainda 
os conceitos de “isolamento” e “quaren-
tena”, frequentemente confundidos. 
A importância da linha SNS24 e da Li-
nha de Apoio ao Médico (LAM), foram 
outros dos assuntos destacados, princi-
palmente pelos especialistas em Medi-
cina Geral e Familiar.

Rui Capucho concluiu salientado que 
“a ideia é que as pessoas não recorram 
aos serviços de saúde todos ao mesmo 
tempo. Se deixarmos que esta infeção 
alastre na comunidade, a pressão so-
bre os serviços de saúde vai ser muito 
grande. Se conseguirmos fazer algum 
controlo da transmissão comunitária, 
o recurso aos serviços de saúde vai ser 
mais faseado. E além disso também 
damos tempo para que a informação 
sobre a doença vá sendo cada vez mais 
robusta”. 

  30 JAN :: OMS declara o estado de Emergência 
de Saúde Pública de Âmbito Internacional.

  02 MAR :: Confirmados os primeiros 
casos em Portugal.

	 03 MAR :: SRNOM promove sessão de 
esclarecimento sobre Covid-19. 

  7 MAR :: Número de infetados em Portugal sobe 
para 21. Complexo ICBAS/FFUP e edifício do 
curso de História da UMinho são encerrados 
por estarem relacionados com casos em 
Portugal. Aulas suspensas na FMUP.

  10 MAR :: Criada, na dependência da DGS, 
a Linha de Apoio ao Médico (LAM).

  11 MAR :: OMS declara Covid-19 como pandemia.

	 12 MAR :: SRNOM anuncia o cancelamento de toda 
a agenda de eventos e a suspensão do atendimento 
presencial nas suas instalações, iniciando de 
imediato uma reorganização interna dos serviços 
no sentido de continuar a garantir o total apoio 
aos médicos através de atendimento online.

  13 MAR :: Declaração de situação de 
alerta em todo o território nacional. 

	 Presidente do CRNOM exorta hospitais a adiarem 
as cirurgias não urgentes e não oncológicas.

  16 MAR :: Primeira morte em Portugal por 
Covid-19. Todas as escolas suspendem 
as suas atividades letivas.

  18 MAR :: É declarado o Estado de Emergência. 

	 19 MAR :: CRNOM associa-se à Câmara 
Municipal do Porto numa iniciativa que visa 
disponibilizar alojamento gratuito, na cidade 
do Porto, para os médicos mais diretamente 
envolvidos no tratamento dos doentes.

	 20 MAR :: Número de casos em 
Portugal ultrapassa os 1000.

  28 MAR :: Número de óbitos em 
Portugal atinge os 100.

	 31 MAR :: CRNOM associa-se aos Centros 
Hospitalares do grande Porto e à Câmara 
Municipal do Porto para a criar um Hospital de 
Campanha, instalado no Super Bock Arena 
– Pavilhão Rosa Mota. A gestão clínica do 
hospital fica a cargo do CRNOM, que entretanto 
avançou com o recrutamento de voluntários.

  02 ABR :: Presidente da República 
renova a declaração de Estado de 
Emergência por mais 15 dias.

  02 ABR :: Mais de 1 milhão de 
casos em todo o mundo.

  04 ABR :: Número de casos em 
Portugal ultrapassa os 10 mil.

  07 ABR :: 1435 profissionais da área 
da saúde infetados, dos quais 240 
médicos e 370 enfermeiros.

	 08 ABR :: CRNOM decide adiar a cobrança 
de quotas da Ordem dos Médicos 
por um período de 6 meses.

	 10 ABR :: Mais de 100 vacinas em 
desenvolvimento, cinco já em ensaios clínicos.

  13 ABR :: DGS informa que, “de acordo com 
o Princípio da Precaução em Saúde Pública, 
(…) deve ser considerada a utilização de 
máscaras por qualquer pessoa em espaços 
interiores fechados com múltiplas pessoas”.

	 14 ABR :: Entrada em funcionamento 
do Hospital de Campanha Porto.

  16 ABR :: Renovado o Estado de 
Emergência em Portugal.

  26 ABR :: Reportados cerca de 3 milhões de casos 
em todo o mundo (cerca de 24 mil em Portugal).
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PLANO DE CONTENÇÃO NA 
SRNOM

Face à situação de pandemia declarada 
pela OMS a 11 de março, e face à evolu-
ção da situação epidemiológica da CO-
VID-19 em Portugal, com o aumento do 
número de casos de infeção e o alarga-
mento progressivo da sua expressão geo-
gráfica, bem como a necessidade de con-
ter as possíveis linhas de contágio para 
controlar a difusão da infeção, em 13 de 
março é feita a Declaração de Situação 
de Alerta, abrangendo todo o território 
nacional. Daqui resulta a adoção de uma 
série de medidas, de carácter excecional, 
nomeadamente a interdição da realiza-
ção de eventos que reúnam um grande 
número de pessoas.
Antecipando esta declaração de situa-
ção de alerta, a 12 de março, a SRNOM 
informa publicamente da suspensão da 
prestação presencial dos serviços nas 
suas instalações, nomeadamente os 
serviços de secretaria, aconselhamento 
jurídico e SanoSeguros. Na mesma ló-
gica, havia já sido comunicado o cance-
lamento de todos os eventos agendados, 
bem como foi decidido o encerramento 
do bar e restaurante.
Com o objetivo de que nenhum médico 
ficasse sem o apoio necessário, a SR-
NOM inicia de imediato uma reorgani-
zação interna dos seus serviços, em re-
gime de teletrabalho, no sentido da plena 
manutenção da sua atividade: serviço de 
secretaria, apoio jurídico, seguros e Con-
selho Disciplinar, bem como os serviços 
de contabilidade e assessoria à direção.

MARÇO
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CRNOM EXORTA  
HOSPITAIS A ADIAREM 

CIRURGIAS NÃO URGENTES
Em declarações à agência Lusa, An-
tónio Araújo exortou os conselhos de 
administração dos hospitais públicos e 
privados a adiarem as cirurgias não ur-
gentes e não oncológicas para libertar 
espaço para tratamento de doentes com 
Covid-19. “Atendendo à declaração do 
estado de emergência sanitária em que 
nos encontramos, exortamos os con-
selhos de administração dos hospitais 
públicos e privados a adiarem, desmar-
carem ou realizarem as consultas de 
modo não presencial sempre que possí-
vel, a adiarem as cirurgias não urgentes 
e não oncológicas e a cancelarem meios 
complementares de diagnóstico”, disse 
António Araújo.

MARÇO
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ARTIGO DE OPINIÃO DO 
PRESIDENTE DO CRNOM

Em artigo publicado na revista Pers-
petivas, o presidente do CRNOM disse 
esperar que esta pandemia possa “ser-
vir para implantar comportamentos 
sociais mais saudáveis, como o lavar as 
mãos frequentemente ou o tossir e es-
pirrar para a prega do cotovelo ou para 
lenços de papel descartáveis”. “Vai ser-
vir, também, para demonstrar como os 
meios de comunicação social podem, 
actualmente, criar com alguma facili-
dade o alarmismo social e sentimen-
tos apocalípticos para lá do razoável”, 
complementou. Finalmente, na opinião 
de António Araújo esta pandemia “vai 
servir, sobretudo, para constatarmos a 
tibieza de quem está à frente da gestão 
da saúde no nosso país, a fragilidade da 
SPMS/SNS24 e do INEM em momentos 
de crise, e a debilidade em que se encon-
tram os hospitais do SNS”.

ALOJAMENTO 
GRATUITO PARA 
MÉDICOS

O CRNOM em parceria com a Câmara 
Municipal do Porto promoveu uma ini-
ciativa destinada a disponibilizar alo-
jamento gratuito para os médicos mais 
diretamente envolvidos no tratamento 
de pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2. 
O objetivo era permitir que não arris-
cassem o contágio das suas famílias, po-
dendo optar por não regressarem a casa 
após um dia de trabalho. 
No Porto, os empresários de hotelaria 
– hotéis e alojamento local – revelaram 
grande solidariedade, aderindo mas-
sivamente a esta iniciativa, de forma 
gratuita. Em 16 de março estavam já 
à disposição dos hospitais da cidade 
mais de 300 quartos, mas segundo a 
CMP, muitos mais poderiam vir a ser 
disponibilizados.
A SRNOM, peça fundamental desta 
iniciativa solidária, fez ampla divulga-
ção da mesma, e foi disponibilizando 
aos médicos com necessidade de aloja-
mento neste contexto a listagem de ho-
téis e estabelecimentos de alojamento 
local aderentes.

9NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

12 MARÇO. Primeiro doente recuperado de 
Covid-19 em Portugal. Empresário de 50 anos, 
natural de Lousada, recebeu alta depois de ter 
estado internado no Hospital de São João, no 
Porto. Terá ficado infetado durante uma viagem 
a Itália, onde participou numa feira de calçado em 
Milão, entre 19 e 21 de fevereiro.

16 MARÇO. “Muitos profissionais do sector da 
saúde não querem arriscar o contágio de ou 
às suas famílias e preferem não regressar a 
casa após um dia de trabalho”, pode ler-se no 
comunicado da Câmara Municipal do Porto.
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HOSPITAL DE SÃO JOÃO  
NA LINHA DA FRENTE NO 

TRATAMENTO DOS DOENTES COM 
COVID-19
O Hospital de São João foi o primeiro 
hospital a receber doentes de Covid-19. 
António Sarmento, Diretor do Serviço 
de Doenças Infeciosas do CHUSJ, es-
teve no programa Grande Entrevista, 
da RTP1, no dia 24 de março. Sobre a 
resposta do seu hospital afirmou: “Não 
estamos com medo. As pessoas estão 
motivadas. E estamos convencidos, con-
vencidíssimos, que, não só no São João 
como no resto do País, não vamos che-
gar ao caos”. “Outra coisa importantís-
sima é o comportamento dos cidadãos”, 
considerou a propósito da atitude dos 
portugueses perante esta pande-
mia. “Esse comportamento é 
condicionadíssimo, as pessoas 
têm de receber as informações 
certas. Como dizia há dias o Di-
retor-Geral da OMS, estamos 
em tempos de factos e não 
de medos. Portanto, con-
seguir o equilíbrio entre, 
por um lado, a incons-
ciência, que é péssima, 
e por outro o pânico, 
que também leva a ati-
tudes erradas, é muito 
importante”.

Veja o vídeo em RTP-Play

Uma das 
coisas que se 
nota no meu 

hospital (CHUSJ)… e 
nos outros passar-se-á 
o mesmo, é o aumento 
da solidariedade entre 
as pessoas e entre os 
serviços. Isto é muito 
reconfortante, muito 
saudável.”
António Sarmento, Grande Entrevista, 
RTP, 24 março

28.03.2020 – António Sarmento,  
em entrevista ao Expresso

Em entrevista exclusiva ao Expresso, 
António Sarmento, Diretor do Serviço 
de Doenças Infeciosas do CHUSJ, fala 
dos “dramas de uma luta diária con-
tra uma pandemia da qual quase tudo 
se ignora, e da qual sobressai pelo me-
nos uma certeza: é essencial evitar o 
pânico”.

“Só no fim vamos ver as vítimas 
que [a Covid-19] vai provocar. In-

felizmente não são apenas pela doença 
em si. São porque as outras continuam 
a existir. Se os serviços de saúde estive-

rem completamente sobrecarregados 
vai haver um pior tratamento das 

outras doenças. Vai ser mais difí-
cil, porque os recursos a certa al-
tura são finitos. No mundo, pro-
vavelmente, quando se fizerem 

as contas, vai-se perceber 
que morreram mais 

pessoas do que ha-
bitualmente por 

p n e u m o n i a s , 
p o r  e n f a r -

tes do mio-
cárdio, por 
a c i d e n t e s 
va s c u l a r e s 

cerebrais, por-
que está tudo so-

brecarregado com 
isto. Por isso digo 

que, se conseguirmos 
diluir isto no tempo, so-
brecarregando o menos 
possível os serviços de 
saúde, é bom, quer para 
os doentes com corona-
vírus quer para os ou-
tros doentes.”

“Isto pode ser uma oportunidade para o 
futuro. Pode ser que os países pensem 
em voltarem a preocupar-se com os 
SNS, que desleixaram. Os países todos. 
Não é só Portugal. Acharam que pode-
riam resolver a coisa de outra maneira. 
Nos últimos anos desinteressaram-se 
um bocado dos serviços de saúde. Uma 
das coisas que terá de se repensar é se 
não valerá a pena fazer sacrifícios nou-
tras áreas para ter serviços de saúde 
mais robustos, a funcionarem melhor.”
(…)
“Não se pode ter dúvidas de que há 
gente a fazer um esforço titânico nesta 
altura. E não estou a falar só do meu 
serviço ou do meu Hospital. Falo dos 
centros de saúde, dos colegas da saúde 
pública, dos enfermeiros, da DGS. Há 
imensa gente, muito competente, que 
está a dar tudo o que sabe e pode pela 
proteção das pessoas.”
(…)
“Tenho uma equipa no meu serviço 
constituída por gente excecional. São 
pessoas de uma grande dedicação e per-
sistência. Temos tido imenso volunta-
rismo, entusiasmo e coragem. Tomam 
todas as precauções para se protege-
rem, e ainda ninguém foi contagiado. 
Isso não bastava se não houvesse uma 
coordenação. Existe e é excelente.”
https://bit.ly/350fGus

10 NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

https://www.rtp.pt/play/p6646/e463540/grande-entrevista
https://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3192/Ant_nio_Sarmento_-_Expresso.pdf
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10
ARRANCA A CAMPANHA DE 
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

“LIGADOS POR UM HOSPITAL”
Na manhã do dia 10 de abril, o pre-
sidente do CRNOM, Prof. António 
Araújo, esteve na no programa Praça da 
Alegria. Um programa especialmente 
dedicado à campanha de angariação 
de fundos “Ligados por um Hospital”, 
uma iniciativa que contou com o apoio 
da RTP, mas no qual António Araújo 
aproveitou para deixar ainda algumas 
informações sobre as motivações e o 
decorrer do processo de instalação do 
Hospital de Campanha Porto, no que foi 
complementado com uma intervenção 
de António Sarmento, via skype.
Nos primeiros 15 minutos após o lança-
mento da campanha foram angariados 
mais de 17 mil euros. E em apenas seis 
dias em que esteve ativa, o total de do-
nativos recebidos através de chamadas 
telefónicas e transferências bancárias 
ultrapassou os 300 mil euros. n

Receando que, face à evolução da 
pandemia de Covid-19, a capaci-
dade dos principais hospitais da 

cidade do Porto pudesse mostrar-se in-
suficiente para acudir às necessidades 
de tratamento da população infetada, o 
CRNOM associou-se ao Centro Hospi-
talar Universitário do Porto (CHUP), ao 
Centro Hospitalar Universitário de São 
João (CHUSJ) e à Câmara Municipal do 
Porto para a criação de um hospital de 
campanha na cidade. 
Previsto para as instalações do reno-
vado Super Bock Arena – Pavilhão Rosa 
Mota, terá capacidade para cerca de 320 
camas e a gestão clínica ficará a cargo 
do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM), que deci-
diu avançar de imediato com uma cam-
panha de recrutamento de voluntários 
para prestar serviço neste hospital de 
campanha. O objetivo principal é aliviar 
a pressão sobre os dois principais hospi-
tais públicos da cidade, que têm estado 
na primeira linha de atuação.

Veja o vídeo em RTP-Play

Veja o vídeo em RTP-Play

CRNOM assume 
gestão clínica 
de Hospital de 
Campanha

ABRIL

08
CRNOM ADIA COBRANÇA  
DE QUOTAS

“Face à situação atual da pandemia pro-
vocada pelo SARS-CoV-2 e às perdas 
daí resultantes, de vencimentos e de ou-
tros rendimentos mensais, que todos es-
tamos a sentir”, o CRNOM decidiu adiar 
a cobrança de quotas da Ordem dos Mé-
dicos por um período de 6 meses.
“Como médicos, cidadãos e seres huma-
nos, a colaboração e o apoio mútuo são a 
solução para ultrapassar todos os desa-
fios, e esta é uma das medidas que pro-
pomos para tornar este momento menos 
difícil. Desejamos a todos os colegas e fa-
mílias a força e a capacidade para ultra-
passarem estes tempos difíceis”.

Construir um hospital de raiz em 
apenas uma semana e meia está a ser 
extremamente difícil.(…) Mas temos a 
certeza que com o espírito de missão 
que vai nortear os profissionais de 
saúde que aqui vão trabalhar vamos 
conseguir vencer rapidamente essas 
dificuldades.”
António Araújo, RTP, 31 março

MARÇO
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LEGISLAÇÃO | COVID-19
Toda a legislação referente ao Covid-19 
encontra-se disponível em:

nortemedico.pt/comunicacao/covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=Vo5_GoFKUW8
https://media.rtp.pt/praca/videos/campanha-ligados-um-hospital/?fbclid=IwAR1ASkt9u9RnsjlANgkrp3KrCAVcDS5w2BuD8piRGVqEJWZ_SOVD_yBEZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=CC_8kWkN77M
http://nortemedico.pt/legislacao/?cat=40&txt=


 Hospital de 
Campanha Porto.
 Um hospital de retaguarda pensado para  
 alíviar os dois principais hospitais da cidade 

COVID-19
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13 ABRIL

Inauguração  
do Hospital de  
Campanha 
Porto.
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https://www.facebook.com/nortemedico/videos/1104483556586032/


O Hospital de Cam-
p a n h a  P o r t o 
s u r g iu  c o m  o 

propósito de servir de re-
taguarda aos dois princi-
pais hospitais da cidade: 
Centro Hospitalar Univer-
sitário do Porto (CHUP) 
e Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João 
(CHUSJ). A ideia partiu 
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM) em conjunto 
com a Câmara Municipal 
do Porto, mas esta opera-
ção só foi possível graças 
à disponibilização do pavi-
lhão por parte da empresa 
concessionária “Círculo de 
Cristal”. Inicialmente o es-
paço estava reservado pelo 
município para ser um dos 
centros de acolhimento 
dos idosos deslocalizados 
dos lares da cidade, que 
começaram a ser testados 
de forma sistemática. Con-
tudo, a situação alterou-se 
e o também denominado 
“Hospital de Missão” co-
meçou a ser montado com 
a ajuda do Exército Portu-

guês. A gestão clínica ficou a cargo do 
CRNOM, que avançou de imediato com 
uma campanha de recrutamento de 
voluntários para prestar serviço nesta 
unidade. No dia 9 de abril já se haviam 
voluntariado cerca de 50 estudantes dos 
últimos anos dos cursos de Medicina das 
duas escolas da Universidade do Porto. 
“Os alunos da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto e do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
vão engrossar as fileiras dos profissio-
nais de saúde que estarão de plantão 
neste hospital”, adiantou uma fonte da 
FMUP. Todos os estudantes receberam 
formação específica tendo António Sar-
mento, diretor do serviço de Doenças 
Infeciosas do CHUSJ, sido um dos res-
ponsáveis pelo processo: “A formação 
incidirá sobre as noções básicas que os 
profissionais de saúde devem conhecer 
sobre esta nova doença, os potenciais si-
nais de alarme de agravamento do qua-

São 320 camas 
distribuídas por várias 
enfermarias, localizadas 
no centro da sala de 
espetáculos, entre 
dois pisos do Super 
Bock Arena - Pavilhão 
Rosa Mota, totalmente 
apetrechado com 
todas as condições de 
conforto, comodidade e 
segurança para doentes 
e profissionais de saúde. 
A 13 de abril, o Hospital 
de Campanha Porto 
ficou pronto para entrar 
em funcionamento e 
receber os primeiros 
doentes.

EM APENAS  
17 DIAS,  
A ESTRUTURA 
FICOU PRONTA 
A ENTRAR EM 
FUNCIONAMENTO

dro clínico dos doentes e os cuidados es-
pecíficos que deverão ter na abordagem 
dos doentes com Covid-19, com especial 
enfoque nos equipamentos de proteção 
individual e sua adequada utilização, 
para que a integridade de nenhum es-
tudante seja colocada em risco”, expli-
cou. Em declarações à RTP, no dia 10 
de Abril, António Araújo, presidente do 
CRNOM, informou que já havia cerca de 
150 voluntários inscritos, entre médicos, 
enfermeiros, estudantes e outros profis-
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medicação neste hospital. Já Filipa Ma-
chado Vaz assumiu a gestão da unidade 
e de todos os recursos que vão chegando, 
desde donativos a equipamentos para 
profissionais de saúde e doentes. 
“Isto é, de facto, um hospital de reta-
guarda, que numa situação destas nos 
parece muito importante”, declarou Rui 
Moreira, presidente da Câmara Muni-
cipal do Porto. Também o secretário de 
Estado responsável pela coordenação 
da execução do Estado de Emergência 
na região Norte, Eduardo Pinheiro, e 
os presidentes dos Conselhos de Admi-
nistração dos Centros Hospitalares Uni-
versitários do Porto e de São João, Paulo 
Barbosa e Fernando Araújo, respetiva-
mente, acompanharam a visita. 
No interior do Super Bock Arena - Pa-
vilhão Rosa Mota decorria já uma ação 
de formação a um grupo de cerca de 30 
voluntários, entre médicos, enfermei-
ros, auxiliares e outros profissionais 
de saúde. Nos primeiros dias, previa-se 
que a infraestrutura iria receber entre 
12 a 16 doentes, sendo gradualmente 
aumentada a receção de pessoas in-
fetadas. “Provavelmente, iremos con-
seguir dar resposta a cerca de 20% dos 
doentes que as unidades hospitalares 
têm internados”, informou o presidente 
do CRNOM. A resposta, “infelizmente 
necessária”, foi inicialmente pensada 
para servir de apoio aos idosos institu-
cionalizados, a viver em lares ou resi-
dências coletivas da cidade, que estão a 
ser todos testados por iniciativa da Câ-
mara do Porto, mas tendo o Seminário 
de Vilar disponibilizado o seu espaço 
para, com a Pousada da Juventude, dar 
essa retaguarda, o  Super Bock Arena 
- Pavilhão Rosa Mota pôde ser liber-
tado para a instalação deste hospital de 
campanha e receber os doentes infeta-
dos, aliviando assim a pressão sobre os 
dois hospitais centrais da cidade. “Não 
temos mãos a medir, o esforço de todos 
é pouco. Oxalá ele não venha a encher, 
oxalá ele não esteja aberto até 31 de ju-
lho. Não nos podemos fiar na sorte, te-
mos de estar preparados para o pior, é 
isso que a Câmara tem feito”, assinalou 
o autarca, Rui Moreira, nesta visita de 
inauguração do Hospital de Campanha 
Porto, no dia anterior à sua entrada em 
efetivo funcionamento. n

“Não nos podemos 
fiar na sorte, temos 
de estar preparados 
para o pior.”
Rui Moreira

16 NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

“Para aqui vão ser deslocados 
doentes assintomáticos sem 
condições de isolamento, doen-
tes que necessitem de cuidados 
básicos e doentes que estejam 
em fase de recobro à espera 
de testar negativo”, esclareceu 
o presidente do CRNOM, du-
rante a visita de avaliação reali-
zada na véspera da abertura do 
Hospital de Campanha Porto. 
“Tudo isto tem afetado um 
número grande de cidadãos e 
tem criado uma pressão muito 
grande a nível dos hospitais. Es-
tamos a tentar aliviar essa pres-
são. Se conseguirmos retirar 
uma percentagem razoável de 
doentes dos hospitais, isso per-
mitirá aos hospitais – que são 
unidades de saúde altamente 
diferenciadas –, prestar cuida-
dos aos doentes que realmente 
deles precisam”, acrescentou 
ainda António Araújo. En-

quanto diretor clínico, assume a coorde-
nação geral deste hospital de campanha, 
em conjunto com Eugénia Rosendo, 
Manuela Duarte e Carla Rocha, coorde-
nadoras das equipas médicas, de enfer-
magem e de auxiliares de ação médica, 
respetivamente. Patrocínia Rocha, di-
retora dos Serviços Farmacêuticos do 
CHUP, constituiu uma equipa para as-
segurar a farmácia e todo o circuito de 

sionais de saúde. Hélio Alves e 
Manuel Gonçalves-Pinho, vo-
gais do CRNOM, assumiram a 
gestão dos recursos humanos 
voluntários. Já André Santos 
Luís, presidente do Conselho 
Sub-Regional de Braga da Or-
dem dos Médicos e médico no 
CHUP, trouxe a sua experiên-
cia na organização de equipas 
e nos circuitos de segurança, 
para este desafio.
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O hospital de cam-
panha Porto. é 
um exemplo, 

antes de mais, do que no 
Norte do país tem estado 
sempre muito presente 
na sociedade, que é a 
parceria solidária entre 
a sociedade civil e as en-
tidades públicas, locais. 
A forma como a Câ-
mara do Porto, os hospi-
tais, os centros de saúde, 
o Conselho Regional da 
Ordem dos Médicos e a 
sociedade civil se orga-
nizaram, de uma forma 
quase orgânica e au-
tomática perante uma 
crise é admirável e torna 
muito compensador o 
nosso trabalho.
Por outro lado, também 
não deixo de assinalar 
que a Câmara do Porto 
se sente muito bem a 
apoiar desta forma a res-
posta dos dois centros 
hospitalares da cidade, 
pese embora saiba que 
eles servem uma região. 
O Porto é um polo im-
portante da região e um 
epicentro económico, 
social e político. Tem 

de saber tirar partido disso muitas ve-
zes. Como tem também a obrigação de 
contribuir para a região de uma forma 
solidária. Tal e qual sabemos que os 
ventiladores que fornecemos aos dois 
centros hospitalares não servem ape-
nas os nossos munícipes, mas servem 
indiscriminadamente todos os utentes, 
sejam eles de onde forem, também ao 

Hospital de Campanha Porto. não 
foram colocados nenhuns condicio-
nantes relativamente à origem dos 
doentes, mesmo que o maior investi-
mento tenha sido municipal.
Queria também deixar claro que a 
forma como o Conselho Regional 
da Ordem dos Médicos conseguiu 
montar a operação, com recurso a 
voluntariado e com uma enorme ca-
pacidade de mobilização, nos deixa 
muito confortáveis com esta profí-
cua parceria que em pouco mais de 
15 dias nos permitiu dar resposta a 
quem precisava da nossa ajuda.

Nenhum de nós queria 
usar este Pavilhão, de 

que todos tanto gostamos, para este 
efeito. Mas, no fundo, ele ficará mais 
uma vez ligado à história da cidade por 
razões muito nobres que o dignificam 
e dignificam a todos. A história da 
cidade do Porto, como a do País e a do 
Mundo, será um dia contada, incluindo 
estes dias. Dirá das nossas boas e das 
nossas más decisões. […] Também 
contará o percurso generoso de muitos 
homens e muitas instituições como 
estas que se juntam nesta Missão que 
temos assumido. Como fundações e 
empresas, Exército e hospitais, ordens 
profissionais e autoridades locais 
e nacionais. Temos coletivamente 
uma missão que é em tudo usar para 
preservar dois princípios: o direito à vida 
e o direito à dignidade”.

Rui Moreira, 31 março
www.facebook.com/ruimoreira2017 

RUI MOREIRA

Presidente da Câmara Municipal do Porto

Parceria solidária entre a 
sociedade civil e as entidades 
públicas
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HOSPITAL DE CAMPANHA PORTO. 

https://www.youtube.com/watch?v=GniS5-Vyfvw


Estamos numa 
altura de crise 
e é fundamental 

que a sociedade perma-
neça unida. Esta é uma 
iniciativa que envolve os 
dois maiores hospitais 
da cidade, a Câmara 
Municipal do Porto e o 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos e reflete-se 
num bom exemplo para 
todo o país e sociedade. 
Este hospital de cam-
panha foi necessário e 
será mais necessário 
ainda com o decorrer 
do tempo devido a situa-
ções que não se enqua-
dravam nas necessida-
des assistenciais destes 
hospitais diferenciados. 
O Centro Hospitalar 
Universitário do Porto 
e o Centro Hospitalar 
Universitário de São 
João são hospitais de 
fim de linha, com mui-
tos doentes críticos in-
ternados, com COVID 
e outras patologias, que 
não desapareceram e 
continuam a manifes-
tar-se. O Hospital de 

Campanha Porto permitiu preencher 
essa lacuna em termos de acompanha-
mento e segurança, ao receber doentes 
que teoricamente poderiam estar em 
casa mas que não tinham condições 
de isolamento social no seu domicílio 
ou noutro local. 
Os dois centros hospitalares tiveram 
um papel relevante na montagem e na 

definição das necessidades de fun-
cionamento de uma unidade hospi-
talar, que apesar de ter caracterís-
ticas muito particulares, mantém o 
perfil de unidade hospitalar. Ajuda-
mos na instalação do software clí-
nico, dos equipamentos técnicos, na 
estrutura logística para um funcio-
namento pleno e continuamos a dar 
apoio na farmácia. Esta vertente far-
macêutica tem componentes muito 
importantes porque envolve o forne-
cimento da medicação destinada ao 
coronavírus, bem como outras tera-
pêuticas que estes doentes necessi-
tam, pois muitos deles têm doenças 
crónicas. 
Muitos dos nossos trabalhadores 
ofereceram-se como voluntários, 
para além do trabalho que mantêm 
no centro hospitalar, o que constitui 
um gesto digno de louvor, na consti-
tuição deste hospital solidário. Mais 
uma vez, nestes momentos de crise, 
comprovamos a solidariedade e a 
união das pessoas. Este projeto fun-
ciona como um catalisador da socie-
dade civil, que se mostrou disposta a 
ajudar e a ultrapassar a crise, dando 
o seu contributo. 
O Hospital de Campanha Porto é um 
bom exemplo dos dias de hoje que fi-
cará para o futuro e revela a mobili-
zação da sociedade, principalmente 
a ação dos profissionais de saúde, do 
Exército Português e da Proteção Ci-
vil, pois sem eles não teria sido possí-
vel erguer esta unidade. Este projeto 
simboliza, acima de tudo, o cariz hu-
manitário da sociedade, do país e da 
cidade do Porto, em particular.

PAULO BARBOSA

Presidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Um exemplo para 
o futuro
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HOSPITAL DE CAMPANHA PORTO. 



Em tempos de 
crise, numa al-
tura em que os 

desafios que enfrenta-
mos são desconhecidos, 
em que é mais fácil ig-
norar ou explicar que a 
responsabilidade não é 
nossa, surgem iniciati-
vas que nos fazem acre-
ditar que a humanização 
de cuidados ainda é algo 
relevante para algumas 
das nossas instituições.
A Câmara Municipal do 
Porto e o Conselho Re-
gional do Norte da Or-
dem dos Médicos não 
eram obrigados, nem 
eram responsáveis, mas 
sentiram que deviam 
agir, em prol dos cida-
dãos, especialmente dos 
mais idosos e dos mais 
vulneráveis. 
Numa altura em que se-
ria fácil ficar a assistir e 
criticar, expuseram-se e 
construíram uma solu-
ção. De forma simples, 
eficaz, pragmática e num 
curto espaço de tempo.
Mostraram que se qui-
sermos, se nos empe-
nharmos, conseguimos 

resolver os problemas. 
Na luta contra a  COVID-19, em termos 
clínicos, precisamos de múltiplas res-
postas, que são complementares e se 
articuladas podem constituir uma es-
tratégia efetiva na gestão desta doença: 
desde o seguimento em ambulatório 
dos utentes infetados, mas assintomá-
ticos, até à prestação de cuidados inten-

sivos e de ECMO em unidades muito 
diferenciadas. No entanto, neste sis-
tema multidimensional de respostas, 
estava-nos a faltar uma solução para 
os doentes, que ainda sendo positi-
vos, já não precisavam de resposta 
hospitalar, mas que, no entanto, não 
possuíam retaguarda social para os 
receber, enquanto se mantiverem po-
tencialmente infeciosos.
As alternativas seriam permanecer 
em ambiente hospitalar, sujeitos a 
infeções nosocomiais e sem um su-
porte social adequado, com custos 
elevados e colocando em causa a 
prestação de cuidados a doentes que 
efetivamente precisariam, ou even-
tualmente o abandono em locais que 
não garantiriam o suporte clínico e 
social que necessitavam.
Neste âmbito surge o Hospital de 
Campanha Porto, uma iniciativa da 
autarquia e da SRNOM, que deve 
ser para sempre recordada. Que veio 
trazer respostas de qualidade para 
estes utentes, e que conseguiu unir a 
sociedade civil no seu propósito mais 
nobre.
Um exemplo das gentes da Cidade 
do Porto e do Norte. Em tempos 
sombrios como os que vivemos, este 
projeto simboliza muito mais do que 
um local de prestação de cuidados, 
simboliza uma visão construtiva da 
sociedade.

FERNANDO ARAÚJO

Presidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Universitário de São João

Uma visão construtiva da 
sociedade

©
 C

H
U

SJ

19NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

HOSPITAL DE CAMPANHA PORTO. 



O Hospital de Campanha 
Porto foi erguido em 17 
dias e começou a receber 
os primeiros doentes 
a partir do dia 14 de 
abril. A Nortemédico 
foi conhecer esta 
estrutura, numa visita 
guiada pelo seu diretor 
clínico, António Araújo, 
presidente do CRNOM, 
e alguns dos voluntários 
que se diponibilizaram 
para ajudar neste 
“hospital de missão”. 

21 ABRIL

Visita guiada 
ao Hospital de 
Campanha Porto.

São 320 camas, dis-
tribuídas por várias 
enfermarias, com 

todas as condições de 
conforto e segurança para 
doentes e profissionais de 
saúde. Há circuitos bem 
definidos, que separam 
as “zonas limpas” das “zo-
nas sujas”, áreas lounge, 
espaço de refeições, bal-
neários, zona de coloca-
ção e remoção de EPI’s 
(equipamentos de prote-
ção individual) e uma far-
mácia, como descreveu o 
presidente do CRNOM, 
António Araújo, numa 
visita guiada à norte-
médico. Divididas entre 
áreas verdes, amarelas e 
vermelhas, “são zonas que 
estão bem demarcadas, porque aqui a 
palavra de ordem é segurança. Demos 
formação a todos os profissionais, não 
só em termos de circuitos mas também 
no simples ato de como vestir e despir 
os equipamentos sem saltar nenhuma 
etapa, pois são todas importantes. 
Existe sempre uma pessoa a vigiar as 
entradas e saídas e os procedimentos, 

“Aqui a 
palavra de 
ordem é 
segurança”
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Com os olhos postos nos doentes e sem-
pre à escuta no seu walkie talkie, atento 
às intervenções dos profissionais de 
saúde, o diretor clínico revelou-nos al-
guns detalhes sobre o circuito de admis-
são de doentes. “Todos os doentes são 
referenciados pelos hospitais. À che-
gada fazem o registo no secretariado, 
passam pelo gabinete onde é feita a 

garantindo que estes são cumpridos”, 
frisou António Araújo logo à entrada. 
Continuando pela área verde, chega-
mos à zona de trabalho onde as equipas 
se reúnem, trocam de turno, afixam re-
cados sobre o estado de cada doente e 
discutem as melhores opções. “Daqui 
temos uma visão geral do que se passa 
nas enfermarias e no posto de comando 

localizado no piso inferior. É aqui que 
se faz a gestão clínica e as escalas das 
equipas médicas, uma tarefa executada 
com a ajuda de vários alunos, que assim 
não estão tão expostos, ficam mais na 
parte da organização”, contou António 
Araújo, enquanto elogiava o trabalho 
dos voluntários “que estão cá de corpo 
e alma”. 

21NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL



22 NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL



admissão, são avaliados pela 
equipa médica e de enferma-
gem e é-lhes atribuída uma 
cama. Neste momento temos 
14 doentes internados, ainda 
hoje tivemos a entrada de um 
novo paciente. No fundo, fun-
ciona como um hospital nor-
mal. Todos eles estão infeta-
dos com COVID-19, uns estão 
assintomáticos e esperam tes-
tes negativos para terem alta, 
outros têm alguns problemas 
de saúde e comorbilidades as-
sociadas e por isso precisam 
de compensar. Temos ainda 
doentes que estão na fase de 
recobro, a recuperar. A maior 
parte destes pacientes são au-
tónomos, mas temos também 
48 camas com oxigénio e vá-
cuo, para os doentes que ne-
cessitam de mais cuidados. 
Além disso estão a chegar 
mais camas articuladas, para 
doentes que estão já acama-
dos”, relatou. 
A funcionar 24 sobre 24 ho-
ras, existem três turnos de 8 
horas assegurados exclusi-
vamente por voluntários que 
assumem esta causa como 
um “dever cívico”. “Todos os 
profissionais de saúde, sejam 
médicos, alunos, enfermeiros 
e auxiliares aderiram com 
muita facilidade. Contamos 
com uma base de dados de 
cerca de 1000 voluntários e 
mobilizamos por dia à volta 
de 90 pessoas. Tentamos 
ajustar os horários de acordo 
com as suas disponibilidades, 
porque é tudo em regime de 
voluntariado. Temos volun-
tários maioritariamente da 
zona norte, mas também de 
outras regiões do país. Através de um 
protocolo com a Câmara Municipal do 
Porto conseguimos arranjar alojamento 
para quem se voluntariou e garantimos 
alojamento e alimentação”, acrescentou 
ainda António Araújo. 
Sendo esta uma ideia original do Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, António Araújo recordou o 

início de todo o processo. “Re-
fletimos nisto durante dois 
dias, penso que durante uma 
quinta e uma sexta-feira, falei 
com o Dr. Rui Moreira num 
sábado de manhã, delineamos 
o projeto no domingo e, logo 
na segunda-feira, a infraes-
trutura começou a ser mon-
tada, com a ajuda do Exército 
Português. Foi muito rápido 
e praticamente 17 dias depois 
recebemos o primeiro doente, 
abrindo no passado dia 14 de 
abril”, afirmou com orgulho. 
Para este objetivo que se vê 
agora concretizado, o presi-
dente do CRNOM destaca a 
importância das parcerias 
estabelecidas. “Além da boa 
vontade dos voluntários e do 
apoio da Câmara Municipal 
do Porto, temos muitos outros 
parceiros envolvidos neste pro-
jeto, que mostraram imensa 
vontade de ajudar e contribuir 
da forma possível. Desde a 
AGEAS Seguros, que ofereceu 
o seguro de acidentes pessoais 
aos profissionais de saúde, até 
ao Continente que fornece ali-
mentação, quer para os doen-
tes, quer para os profissionais. 
Muitas outras empresas ofe-
receram equipamentos, fatos 
de proteção, pijamas, roupa 
de cama, produtos de higiene 
pessoal, entre outros, o que 
comprova que tem havido uma 
participação muito grande da 
sociedade civil”, salientou. 
O funcionamento desta uni-
dade está previsto até ao dia 
31 de julho, mas tal como a 
evolução da doença, também 
as necessidades e a afluência 
são difíceis de prever. “Pre-

paramo-nos para o pior, esperando que 
corra pelo melhor. De qualquer forma, 
estamos preparados para dar resposta 
caso haja uma grande pressão sobre os 
hospitais. A nossa missão é mesmo essa: 
ajudar no que for necessário e receber 
os doentes que nos vão encaminhando 
e que cumpram os critérios definidos”, 
concluiu António Araújo. n

“Todos os 
profissionais de 
saúde, sejam 
médicos, alunos, 
enfermeiros 
e auxiliares 
aderiram com 
muita facilidade. 
Contamos com 
uma base de dados 
de cerca de 1000 
voluntários e 
mobilizamos por 
dia à volta de 90 
pessoas”

“Além da boa 
vontade dos 
voluntários e do 
apoio da Câmara 
Municipal do 
Porto, temos 
muitos outros 
parceiros 
envolvidos 
neste projeto, 
que mostraram 
imensa vontade 
de ajudar e 
contribuir da 
forma possível.”
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É um orgulho ver a 
estrutura funcionar como 
uma unidade orgânica, 
a servir a população da 
cidade.
Manuel Gonçalves-Pinho 
(recursos humanos)

O maior desafio é a gestão, 
aqui temos voluntários que 
mudam a cada turno, ou 
seja, a equipa não é fixa e 
tentamos que estas pessoas se 
articulem o melhor possível.
André Santos Luís 
(coordenador médico)

Na nossa opinião, onde 
há medicamentos, 
deve haver o apoio do 
farmacêutico e por isso 
juntamo-nos à causa.
Patrocínia Rocha 
(serviços farmacêuticos)

Claro que há sempre 
alguma ansiedade e 
preocupação associada 
porque esta é uma grande 
responsabilidade…
Manuela Duarte
(equipa de enfermagem)

A presença dos auxiliares 
em áreas como a copa, a 
rouparia e o armazém, 
por exemplo, é imperativa 
e exige rigor e disciplina 
para que tudo funcione.
Carla Rocha
(equipa de auxiliares de ação médica)

Desde o serviço clínico, 
logístico e estrutural, 
tudo funciona como um 
verdadeiro hospital, e 
isso deve-se a um grande 
trabalho de equipa.
Filipa Machado Vaz
(gestão)

25NORTEMÉDICO: EDIÇÃO ESPECIAL

Interno (investigação). Membro do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos e do Conselho 
Nacional do Médico interno

O mérito da iniciativa deve-se por inteiro ao 
Professor António Araújo, que foi o grande 
impulsionador do projecto e reuniu à sua volta uma 

equipa para o ajudar nas diferentes vertentes da organização 
do Hospital. Eu fui uma dessas pessoas e, com o apoio dos 
Drs. Manuel Gonçalves Pinho e Eugénia Rosendo, estivemos 
responsáveis pelo recrutamento de todos os voluntários 
envolvidos, no esclarecimento de dúvidas colocadas pelos 
interessados quanto ao funcionamento do Hospital e elaboração 
de FAQs, organização da respectiva base de dados de voluntários, 
verificação das cédulas profissionais e organização das 
disponibilidades de cada um para posterior elaboração das escalas 
dos vários turnos de trabalho voluntário. A adesão entusiasmada 
de muitos estudantes de Medicina, a quem agradecemos imenso 
toda a colaboração, tem excedido as expectativas e deixa-nos 
muito optimistas quanto às futuras gerações de médicos. Penso 
que a mobilização se deverá sobretudo a um espírito de missão, a 
uma vontade de ajudar os doentes que é praticamente intrínseca 
às profissões da área da saúde. Esta pandemia é um enorme teste 
não só ao SNS mas à sociedade como um todo e os profissionais de 
saúde, acima de quaisquer outros, rapidamente se aperceberam 
que existia uma ameaça real à saúde pública e que estávamos 
perante uma doença com potencial para assoberbar por completo 
a capacidade de resposta. Por isso sentiram a necessidade de 
estar à altura, dar o seu contributo especializado e assumiram a 
responsabilidade de fazer mais e melhor pela população numa 
iniciativa tão nobre. Este projeto simboliza sobretudo a esperança 
na sociedade civil, nos estudantes e principalmente nos nossos 
profissionais de saúde, que são verdadeiramente admiráveis, 
constituem um pilar essencial da coesão social, e que não obstante 
todas as adversidades, continuam a demonstrar a nobreza dos 
valores que os regem”. 
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Este projeto simboliza a 
esperança na sociedade civil 
e principalmente nos nossos 
profissionais de saúde que 
constituem um pilar essencial 
da coesão social.
Hélio Alves 
(recursos humanos)



Interno de Psiquiatria – Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa. Membro do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

Especialista em Estomatologia – Centro Hospitalar 
Universitário do Porto. Presidente do Conselho Sub-
Regional de Braga da Ordem dos Médicos

A Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) assumiu esta missão e 
ficou encarregue da organização dos recursos 

humanos do Hospital de Campanha. Toda a gestão e 
angariação de voluntários foi feita por nós, com a ajuda dos 
colegas e dos vários profissionais de saúde que responderam ao 
nosso apelo e que são os verdadeiros heróis. Entre os médicos, 
que foram a principal força que estivemos a recrutar, destaco os 
médicos internos, que acabam por representar quase 50% dos 
médicos voluntários. Muitos estão na linha da frente e mostraram 
vontade em ajudar face a esta situação difícil, responderam à 
cidade do Porto, aos portugueses e quiseram dar o seu contributo. 
Destacamos os estudantes de medicina porque são futuros 
colegas que não tinham a obrigação deontológica de contribuir 
e optaram por o fazer. São colegas que já têm competências 
muito próximas daquelas que os internos de formação geral 
possuem, e podem-nos ajudar a prestar cuidados. São também 
eles que definem as escalas consoante a disponibilidade dos 
voluntários. Tivemos respostas de vários pontos do país, a maior 
parte da FMUP e do ICBAS, mas também contamos com alunos 
da Universidade Nova de Lisboa e da Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, o que constitui mais um motivo de orgulho 
nestes futuros colegas e na classe médica, que sem qualquer tipo 
de contrapartida se apresentou ao serviço.
A principal dificuldade é, sem dúvida, a organização porque 
não deixa de ser um hospital e toda a logística inerente à sua 
organização foi um desafio. É um orgulho ver a estrutura funcionar 
como uma unidade orgânica, a servir a população da cidade. 
Felizmente, temos assistido à fase de planalto da infeção e o 
hospital está longe de estar na sua máxima capacidade, e não 
poderia estar a funcionar melhor, graças aos voluntários que 
responderam a esta missão.

Aceitei o desafio de embarcar neste projeto e 
trouxe algum know-how e experiência enquanto 
médico em eventos desportivos de alguma 

dimensão. Logo no início, colaborei na organização da 
equipa e nos circuitos de segurança, que são fundamentais 
nestas estruturas. O maior desafio é a gestão, aqui temos 
voluntários que mudam a cada turno, ou seja, a equipa não 
é fixa e tentamos que estas pessoas, que habitualmente 
não trabalham em conjunto, se articulem o melhor possível. 
Do ponto de vista clínico, para já não registamos grandes 
dificuldades, neste momento o hospital está ainda longe da 
sua capacidade máxima e poderá desempenhar um papel 
importante no normal funcionamento da atividade hospitalar 
da região, servindo como almofada e permitindo aos serviços 
libertar uma parte significativa dos doentes que ainda lá 
estão. Apesar de termos uma capacidade clínica limitada, 
tanto em termos logísticos como na intervenção médica, o 
hospital está desenhado para um determinado modelo e 
temos capacidade para receber doentes que estão estáveis 
e não têm condições de isolamento na sua própria habitação. 
Também é certo que grande parte dos doentes aqui 
internados têm várias comorbilidades associadas, portanto 
o desafio é pela condição de saúde base, mais do que pela 
infeção por SARS-CoV-2. 
Os alunos de medicina têm prestado um serviço inexcedível 
e estão de parabéns. O contributo dos voluntários é 
fundamental e mostra o espírito de todos os profissionais, 
desde médicos, enfermeiros, auxiliares e estudantes, que 
perante as maiores adversidades continuam envolvidos e 
empenhados em ajudar nesta que é uma missão de todos. 
É uma iniciativa da sociedade civil, promovida pela Câmara 
Municipal do Porto, e chegou o momento de dizer “presente”. 
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Enfermeira – Centro Hospitalar 
Universitário do Porto

Farmacêutica Hospitalar – Diretora dos Serviços 
Famacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto

Normalmente por esta altura costumo 
fazer voluntariado na Ordem Soberana 
e Militar de Malta, dando apoio aos 

peregrinos que fazem os caminhos de Santiago. 
Ao receber este convite por parte do hospital onde 
trabalho, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, 
para gerir esta equipa aceitei de imediato. Está a 
ser uma experiência muito gratificante e estou 
a gostar imenso. As pessoas que integram esta 
equipa estão muito motivadas, são voluntários 
que querem mesmo ajudar. Claro que há sempre 
alguma ansiedade e preocupação associada porque 
esta é uma grande responsabilidade e temos que 
cumprir vários requisitos, nomeadamente no que diz 
respeito aos equipamentos de proteção individual. 
Esta patologia apresenta um grande risco mas as 
pessoas estão motivadas e participam ativamente. 
Os principais desafios passam essencialmente pela 
gestão dos voluntários e o medo do desconhecido, 
porque muitos deles não têm experiência neste 
tipo de patologias. Além disso, acresce uma carga 
emocional também muito grande dada a evolução da 
doença. Mas acredito que o hospital está preparado 
para responder às necessidades, até porque nos 
propusemos a tratar doentes independentes que 
poderiam estar em casa mas as suas condições 
socioeconómicas e até físicas não permitem fazer o 
devido isolamento. Esta troca de experiências entre 
profissionais de saúde e voluntários tem sido muito 
compensadora.

Soubemos desde o início que o Hospital de Campanha 
iria servir ambos os hospitais, ou seja, receber os 
doentes que não tivessem retaguarda depois da alta 

dada na instituição. Coube ao Centro Hospitalar Universitário 
do Porto assegurar a medicação e nós, enquanto equipa 
dos serviços farmacêuticos, envolvemo-nos no projeto de 
imediato. Pensamos na população que íamos tratar, no tipo de 
medicamentos que iriam precisar, quer dando continuidade ao 
tratamento seguido no internamento, quer outras medicações 
que fazem cronicamente. Portanto, montamos uma pequena 
farmácia, fizemos a etiquetagem das gavetas, colocamos os 
medicamentos em dose unitária, devidamente identificados 
com o prazo de validade, utilizamos o sistema de reposição 
de dupla caixa. Vamos acompanhando as prescrições, tudo 
o que não exista em stock a equipa médica faz o pedido por 
email para nós repormos. Alguns elementos da minha equipa 
disponibilizaram-se, em regime de voluntariado, para sempre 
que possível, fora do seu horário de trabalho, fazer a gestão, ver 
as dificuldades e perceber onde podemos ajudar para garantir a 
segurança no circuito do medicamento. 
Na nossa opinião, onde há medicamentos, deve haver o apoio 
do farmacêutico e por isso juntamo-nos à causa. Para assegurar 
que tudo corre bem, existe uma grande articulação com a equipa 
médica e de enfermagem, e se houver alguma emergência 
podem contar connosco a qualquer altura. Foi fácil formar uma 
equipa de voluntários porque as pessoas estão muito motivadas 
no sentido de ajudar os doentes. Esta pandemia tem muitos 
aspetos negativos, ninguém queria que ela existisse, mas 
também teve um efeito agregador da sociedade e as pessoas 
sentem que é uma responsabilidade coletiva, em que cada um 
pode dar o seu contributo. Os voluntários ofereceram a sua 
disponibilidade para o bem comum.
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Surgiu a oportunidade de vir gerir este projeto e está a 
correr muito bem. A equipa tem sido muito prestável, este 
é um hospital incrível, que foi montado em muito pouco 
tempo. É impressionante ver a capacidade instalada, 
a organização das equipas e o funcionamento pleno 
em tempo recorde. Desde o serviço clínico, logístico e 
estrutural, tudo funciona como um verdadeiro hospital, 
e isso deve-se a um grande trabalho de equipa destes 
voluntários. Continuamos a estruturar escalas nas 
várias áreas e é surpreendente ver a quantidade de 
pessoas que se voluntariaram para ajudar, desde 
médicos, enfermeiros e auxiliares, até pessoas 
muito diferenciadas, sem qualquer conhecimento ou 
experiência na área. 
O maior desafio centra-se na gestão de todo o tipo de 
recursos, sejam eles recursos humanos, donativos, 
equipamentos ou materiais, porque esta é uma 
iniciativa muito recente e solidária. Por isso, estamos 
constantemente a avaliar as necessidades e a ajustar 
as respostas, programando a atividade no sentido de 
gerir os recursos de acordo com o que é necessário. 
Os Centros Hospitalares Universitários do Porto e de 
São João têm um papel essencial como parceiros e são 
estruturas que nos têm ajudado muito nesta parte clínica 
e nos equipamentos médicos com uma resposta rápida 
e incansável. Esta é uma colaboração conjunta com a 
Câmara Municipal do Porto, que é o nosso grande suporte 
nesta estrutura, e temos ainda outros parceiros externos 
que também se mostraram muito disponíveis para apoiar 
o projeto.

Auxiliar de Ação Médica – Centro Integrado de 
Cirurgia de Ambulatório (CHUP)

Psicóloga, com experiência em Gestão Hospitalar

Eu sou auxiliar de ação médica há 22 anos e a 
minha experiência em coordenar equipas fez-me 
abraçar este projeto tão desafiante. Tenho cerca 

de 100 voluntários, mas apenas três são auxiliares de ação 
médica. Também há voluntários de todas as profissões, desde 
psicólogos, professores, lojistas… Tem sido um trabalho 
com muita responsabilidade, dar indicações e explicar 
procedimentos. Há um espírito de ajuda muito grande entre 
as equipas médicas, de enfermagem e auxiliares, e só assim é 
possível, porque não tivemos muito tempo para formar estes 
voluntários. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, 
o trabalho dos auxiliares não se baseia só em fazer camas, 
acompanhar o doente ou dar refeições. Temos tarefas muito 
específicas e delicadas e há uma responsabilidade acrescida 
em acompanhar e gerir esta equipa de voluntários, quer nas 
enfermarias quer nas outras zonas mais logísticas. A presença 
dos auxiliares em áreas como a copa, a rouparia e o armazém, 
por exemplo, é imperativa e exige rigor e disciplina para 
que tudo funcione. Neste momento, o rácio de voluntários é 
conforme as necessidades nas enfermarias e o número de 
doentes. 
A disponibilidade dos voluntários é um fator muito positivo mas 
as tarefas são muito exigentes, principalmente se estamos 
perante algo que é novo e desconhecido. A maioria dos 
elementos não conhece a dinâmica, o espaço, as rotinas que 
devem ser adequadas às condições, o que às vezes dificulta 
o processo. É importante formar equipas vocacionadas para 
as diferentes áreas e penso que com este trabalho de equipa 
vamos conseguir. Como costumo dizer, estou a formar 
“soldadinhos” que são muito prestáveis, colaborativos e com 
muita vontade de ajudar. Apesar de toda a preocupação e 
responsabilidade, é um trabalho muito gratificante.
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Os alunos do 6º ano do curso de 
Medicina de todas as faculdades do 
país neste momento estão parados, 
não temos qualquer hipótese de re-
tomar os nossos estágios. Assim, 
quando vi a divulgação da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos a pedir voluntários para 
integrar esta equipa do Hospital de 
Campanha inscrevi-me de ime-

diato. Sei que tenho um exame no final do ano 
e preciso de estudar, mas considerei que esta 
experiência seria um ótimo complemento ao 
que seria o meu 6º ano neste momento. Apesar 
de ser ainda um “futuro médico” e o contributo 
ser um pouco mais limitado, vou ajudando no 
que é necessário, principalmente nas questões 
logísticas. Nesta integração na equipa da Dra. 
Eugénia Rosendo, que é a médica responsá-
vel pela coordenação da equipa médica, nós, 
voluntários, participamos muito na gestão das 
escalas. Tentamos gerir as escalas da melhor 
forma, de acordo com a disponibilidade dos 
médicos voluntários. Verificamos o número de 
turnos que pretendem fazer por semana, de que 
forma podem ajudar e alocamos os médicos aos 
vários turnos, organizando as escalas para as 
semanas de trabalho. Esta é a parte mais logís-
tica, depois temos a parte mais prática, que é o 
trabalho nas enfermarias. Aí fazemos as visitas 
da manhã, medimos os sinais vitais, falamos 
com os doentes, discutimos a sua evolução e a 
questão terapêutica, que é feita por clínicos mais 
experientes. Apesar da nossa força de trabalho 
enquanto estudantes ser mais limitada, somos 
muito capazes e pró-ativos, estando disponíveis 
para ajudar no que for preciso.

À semelhança de todos os 
colegas, voluntariei-me através 
da plataforma disponibilizada pelo 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos e está tudo a 
correr bastante bem. Começamos 
por ser apenas cinco pessoas na 
equipa, mostramos disponibilidade 
para ajudar e temos contado com 
mais gente para fazer uma gestão 

o mais equilibrada possível das escalas de 
trabalho. Existem várias tarefas de logística e o 
nosso contributo tem sido importante, porque 
um hospital não vive só de médicos e tentamos 
ajudar, com a revisão das terapêuticas, por 
exemplo. Sempre que temos possibilidade 
de entrar na zona de doentes infetados 
todo o nosso trabalho é absolutamente 
supervisionado, assemelhando-se ao trabalho 
que se faz durante os estágios. 
Vim para Medicina porque quero ser médica 
e ajudar as pessoas, por isso encarei esta 
iniciativa como uma oportunidade de 
aprendizagem fundamental, em que lido 
com muitas mais questões do que apenas as 
médicas. Pessoalmente, os principais desafios 
que eu identifico neste momento passam por 
ajudar os doentes a passar o tempo. Este é 
um pavilhão com boas condições, mas sem 
grandes meios de distração, e não podemos 
trazer nada do exterior para cá. Por isso 
recorremos aos meios mais tradicionais como 
os jornais, as revistas, os jogos e a atividade 
física que possamos fazer com eles sem 
colocar ninguém em risco.
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O contributo dos voluntários é 
essencial e acho que enquanto 
alunos do 6º ano somos uma 
força de trabalho muito capaz e 
disponível. Muitos de nós, nesta 
altura, estariam a fazer estágios 
e uma vez que não existe essa 
possibilidade, temos aqui uma 
outra experiência de formação 
para aprendermos com outros 

profissionais. Este espaço funciona como um 
verdadeiro hospital, os cuidados de saúde 
são excelentes e a articulação entre equipas 
está a funcionar muito bem. Como estamos 
no mesmo espaço de trabalho, existe muita 
partilha e um ambiente mais próximo daquele 
que é vivido nos hospitais. Aqui não existem 
hierarquias e somos tratados por igual. Já na 
parte prática e nos cuidados a ter com o doente, 
existem regras muito estritas. O equipamento 
de proteção individual consegue tornar-se 
um pouco desconfortável, e ficar mais de 3 
horas na “área vermelha”, onde se situam as 
enfermarias e o posto de comando, é o maior 
desafio. A aplicação e remoção do EPI implica 
muitos cuidados e uma supervisão rigorosa, de 
acordo com os procedimentos estabelecidos, 
mas é por um bem maior: a segurança de 
todos. 
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Esta é uma oportunidade de 
grande aprendizagem e é algo 
que posso fazer para ajudar a 
comunidade que agora, mais 
do que nunca, precisa do apoio 
e da solidariedade de todos. Os 
cuidados de enfermagem são 
fulcrais em qualquer patologia e 
apesar de ainda ser aluna e não 
estar a desempenhar funções 

de enfermeira, ajudo no que posso. Como 
em qualquer instituição de saúde que está 
a iniciar, as grandes dificuldades têm sido 
organizarmo-nos de maneira a que todos 
os elementos possam dar o seu contributo. 
Somos todos voluntários, de áreas diferentes, 
mas com experiência hospitalar e estamos 
todos com a mesma missão: ajudar e perceber 
qual o nosso papel. Com o esforço de toda a 
equipa, todos nós temos sentido o dever de 
missão cumprida, que é o mais importante. 
Este é um hospital que depende do trabalho de 
voluntários e quantos mais recursos humanos 
tivermos disponíveis, melhor cumpriremos a 
nossa missão.

O voluntariado sempre fez parte 
da minha vida, já conto com 
alguma experiência e mais uma 
vez senti vontade de ajudar. Neste 
momento, a clínica onde trabalho 
encontra-se encerrada e como 
tenho mais tempo livre decidi 
juntar-me a esta causa. Para já 
estou a gostar, já tive oportunidade 
de passar pelas “áreas verdes” 

mas também pela “área vermelha”, onde 
estão os doentes infetados. Apesar do desafio 
ser grande, bem como o risco associado, 
sinto-me realizada por poder contribuir 
nas tarefas solicitadas pelos enfermeiros e 
médicos. A maior dificuldade é a utilização 
do equipamento de proteção individual, para 
quem não está habituado provoca algum 
desconforto ao fim de algumas horas. Mas 
o meu objetivo é evoluir nos préstimos que 
posso dar para me tornar ainda mais útil nas 
tarefas desempenhadas. O trabalho de equipa 
é fundamental para que tudo funcione da 
melhor forma. n
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A SRNOM agradece a todos os que prontamente abraçaram esta missão 
como voluntários e a todas as entidades e empresas que tornaram 
possível a concretização desta iniciativa.

Hospital de 
Campanha Porto.
Obrigado.

ALOJAMENTO (Porto)

• Alexandra Vale
• Barbara Neiva
• Bruno Filipe Ribeiro
• Catherine Shaw
• Dixo’s Oporto Apartments
• Dr. Luis Vaz Guedes
• Horas Horiginais Unipessoal Lda.
• Hotel ABC
• Hotel da Música
• Hotel Porto Palácio
• Ivo Maio
• Lovely Stay
• Maria Cristina Freitas
• Miguel Martins
• Miguel Vieira
• Paulo Neto
• Pedro Magalhães
• Plano de Fuga
• Porta Azul
• Porto DownTown Flats
• Rui Pedro Pereira
• Sónia Guimarães
• The Porto Concierge
• Tiago Guedes

facebook.com/nortemedico www.nortemedico.pt

São várias as entidades que se 
associaram à Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos na 
iniciativa Hospital de Campanha 
Porto com a oferta de alojamento 
/ serviços / material para apoiar os 
voluntários que ofereceram o seu 
tempo, conhecimento e dedicação 
para cuidar dos doentes com Covid-19 
neste Hospital de Missão: Médicos, 
Enfermeiros, Auxiliares, Estudantes 
de Medicina e de Enfermagem.

Porque a Cidade do Porto precisa 
de todos, o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos não 
pode deixar de agradecer a todos 
os que se associaram e continuam 
a associar nesta missão.

Em nome do CRNOM e dos 
outros parceiros nesta iniciativa 
o nosso Muito Obrigado!

APOIOS (lista em construção)

• Ageas Seguros
• Ach Brito
• André Carvalho
• Arcopédico – Ropar
• Barral
• Beko Electronics España
• Castelbel
• Colgate-Palmolive
• Clube Automóvel de Vila Real
• Decathlon
• Faculdade de Engenharia da UP (MIEM)
• Frutaformas
• Interhigiene
• KeepitBio
• Laboratório Edol
• Máquinas de Outros Tempos
• Maria Modista
• Miguel Frias
• Mota-Engil
• Nally
• Natixis
• Pluricosmética
• Rotary Club Porto-Douro
• Vantagem Expectável Audiovisuais
• Wock - Walkemore
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