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AÇORES: IDEIAS SOLTAS SOBRE EN-
FERMAGEM, INSULARIDADE E 
QUALIDADE DE VIDA  
 

Quando a generalidade das pessoas olha para os Açores, imagina logo um conjunto de 9 ilhas re-

motas no meio do Atlântico, de cor verde, com vacas a pastar e queijos a rolar pelas encostas abai-

xo, como um spot publicitário bem conhecido. Olham como um destino turístico de natureza que 

está na moda, especialmente nos meses de Verão, perfeito para caminhadas, observação de cetá-

ceos, mergulhos e banhos nas suas praias e piscinas naturais. 

Eu olhei como uma oportunidade de viver melhor. Em 2006 decidi apostar numa carreira de enfer-

magem insular, após 2 anos a trabalhar em Coimbra.  

Desde início, apesar dos Açores serem uma região ultra periférica da Europa, a minha ideia de in-

sularidade foi-se demarcando da ideia de isolamento. Todas as ilhas têm portos e aeroportos, a 

maior parte com voos diários para Portugal Continental, Madeira ou outros destinos europeus e 

americanos, quer directos ou com escalas. Apesar de vários constrangimentos que podem ocorrer 

para nos impedir de viajar (voos cheios, mau tempo, avarias nas aeronaves, etc..), as ilhas dos Aço-

res estão cada vez menos isoladas do resto do mundo. Só para dar um exemplo, de Coimbra até a 

um aeroporto (Porto ou Lisboa) são aproximadamente 1h30m no mínimo. Da minha casa até ao 

aeroporto da Horta são 5min. Os preços dos voos também foram diminuindo gradualmente, com 

preços especiais para residentes. 

Escolhi fixar-me na ilha do Faial. Esta ilha tem a particularidade de estar inserida no grupo central 

do arquipélago, numa zona designada por triângulo (composta pelo Faial, Pico e São Jorge), com 

várias ligações diárias por barco entre estas ilhas, durante todo o ano.  

O Hospital da Horta é o hospital de referência para os utentes das ilhas do Faial, Pico, Flores e Cor-

vo, tendo cada vez mais utentes também da ilha de São Jorge, pela maior facilidade em se desloca-

rem de barco ao invés de se deslocarem de avião para a ilha Terceira (onde se situa o seu hospital 

de referência). É um hospital pequeno, comparado com os grandes hospitais centrais, mas grande 

na sua dimensão assistencial, é o maior empregador da ilha, tem quase todas as valências e profis-

sionais qualificados necessários para os cuidados aos utentes. Digo "quase todas as valências" por-

que este não é um hospital central e quando necessário transferem-se doentes para outros Hospi-

tais (Terceira, São Miguel ou Portugal Continental). Além disso, algumas especialidades médicas 

existem só em regime de consultas, não fazem parte da estrutura hospitalar.  
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Há quem pense que "nas ilhas" os cuidados de saúde estão muito atrasados, a assistência é 

lenta, antiquada, com estruturas e materiais obsoletos, etc, etc. Nada mais errado. Existem falhas 

e lacunas, claro, mas elas existem em todo o SNS. Cada ilha tem as suas próprias dificuldades, 

umas maiores que outras, umas semelhantes, outras diferentes. O maior problema aqui é a insula-

ridade e quanto mais pequena a ilha e quanto maior for a distância física e temporal em relação a 

um centro de cuidados, pior. Em Portugal Continental também existe esta questão, não se designa 

"insular" mas sim "remoto".  Os hospitais estão nos centros urbanos, muitas vezes lotados e, por 

exemplo nos serviços de urgência, com tempo de espera assistencial superior ao normal para a 

prioridade adquirida na triagem. No meu serviço de urgência, é raro isto acontecer.  

De entre as lacunas observadas na região, destaco a importância de se melhorar as rede de cuida-

dos continuados e paliativos. Uma restruturação progressiva do Serviço Regional de Saúde (SRS) e 

uma melhoria das políticas em saúde também deveria acontecer, mas são questões complexas e 

necessitam de vontade política para tal, são temas que me dariam horas de reflexão e de escrita. 

A assistência Pré-Hospitalar em 4 das 9 ilhas dos Açores (São Miguel, Terceira, Faial e Pico) inclui 

um veículo de Suporte Imediato de Vida desde há 9 anos. Enquanto que em Portugal Continental 

existem as VMER compostas por uma equipa médico + enfermeiro, as SIV são compostas por en-

fermeiro + bombeiro TAS. Existe o Médico Regulador cuja finalidade é essa mesmo, regular e ori-

entar a prestação de cuidados de emergência pela equipa no terreno. Pioneira na Europa e adap-

tada à realidade insular, a emergência pré hospitalar nos Açores tem como linha condutora a tele-

medicina, telemetria, chamadas e videochamadas, além de protocolos bem definidos que permi-

tem um auxílio eficiente à vítima. Além disso existe uma estrita colaboração entre o SRS e a Força 

Aérea no que toca a evacuações e transportes de doentes urgentes inter-ilhas e Açores-

Continente.  

Existe falta de enfermeiros na região, especialmente nas ilhas com menor densidade populacional, 

sem dúvida. As políticas de fixação de enfermeiros têm que ser revistas, aumentar incentivos, me-

lhorar e apoiar formação, diminuir encargos.  
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Existem, por exemplo,  enfermeiros de cuidados gerais que desejam especializar-se mas é-lhes 

exigido que viajem várias vezes por mês/ano para se deslocarem às escolas de enfermagem. Se 

em condições normais já é difícil conciliar a vida pessoal, familiar e laboral com os estudos, então a 

insularidade vem potenciar essas dificuldades, quer pela escassez de enfermeiros (os que têm que 

assegurar os turnos de quem está ausente), quer pela dificuldade acrescida em haver deslocação e 

estadia fora da ilha de residência, quer a nível financeiro, pessoal e familiar. Na minha opinião, de-

veria haver uma adaptação deste sistema de ensino à insularidade, pelas várias condicionantes 

que tem, por exemplo, através de protocolos entre estabelecimentos de ensino e as Unidades de 

Saúde / Secretaria Regional da Saúde, com ensino à distância, vídeo-aulas, deslocação do(s) pro-

fessor(es) às ilhas...  

 

Em suma, apesar do arquipélago dos Açores não estar rodeado de um "mar de rosas", na minha 

opinião, com mais ou menos dificuldades em cada ilha, existem todas as condições essenciais para 

exercermos a Enfermagem de uma forma eficiente e além disso, vivermos com "qualidade de vi-

da". 

 

JOÃO PEDRO OLIVEIRA RAMOS 

Enfermeiro no Hospital da Horta (Faial), Serviço de Urgência, Emergência Pré-Hospitalar e Medicina Hiperbárica 
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 RELAÇÕES DE EMPATIA AO DOMICÍLIO 
 

 

 

 

Falando um bocadinho da minha experiência pessoal, a pandemia veio revolucionar o nosso modo 

de pensamento e a forma como encaramos as diversas situações e adversidades. Com o apareci-

mento desta doença gerou-se uma enorme onda de isolamento e solidão que afetou inúmeras pes-

soas que vivam sozinhas sem acompanhamento, pessoas que vivam o seu dia a dia de forma autó-

noma e de forma ativa e que rapidamente se encontraram numa posição de “prisão”, fechadas en-

tre as paredes de suas casas.  

Isso provocou uma procura de novos apoios, sendo que certas pessoas sentiram a necessidade de 

procurar alguma companhia e conforto, alguém que lhes conseguisse preencher aquilo que a pan-

demia lhes retirou. Perante uma situação de maior isolamento estas pessoas, na sua maioria idosos 

viram-se numa posição desconfortável, nalguns casos mesmo insuportável, levando-as à procura 

de apoio e companhia. Quando me refiro a “companhia” é o significado literal da palavra que pre-

tendo atingir, na medida em que é proporcionado um suporte emocional através da comunicação, 

empatia e sensação de presença de outra pessoa naquele meio. 

Falando mais especificamente da minha experiência, a pandemia proporcionou-me uma maior ca-

pacidade de gestão do meu tempo de acordo com as minhas necessidades e responsabilidades, 

sem que houvesse distrações externas. Surgiu a oportunidade de eu prestar apoio domiciliário ba-

seado essencialmente na presença física e companhia, prestando algum conforto e sentimento de 

segurança. 

Recordo-me que o meu primeiro pensamento, na altura em que me defrontei pela primeira vez 

com esta possibilidade, foi que seria uma excelente oportunidade para mim, visto que não eram 

necessários conhecimentos específicos, não era algo exigente ou cansativo a nível físico, apenas 

era o estabelecer de uma relação de amizade e um processo comunicativo que se iria desenvolver. 

Sem divulgar dados da pessoa que solicitou a minha ajuda, de modo a manter o respeito pela confi-

dencialidade pessoal, esta pessoa em questão foi diagnosticada com algumas perturbações do foro 

psiquiátrico, pelo que o seu sentimento de medo e solidão se tornavam mais exacerbados. Isto ge-

rava por vezes, situações e conversas difíceis de lidar, de ultrapassar, eram angustiantes até, devido 

à impotência que sentia. Sentia que era incapaz de ajudar mais, de ajudar a ultrapassar os proble-

mas e os medos que existiam. 
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Com o tempo e com a adaptação à nova realidade pandémica que se tinha instalado, rapidamente  

foi possível estabelecer uma relação de confiança e de empatia que permitiu proporcionar algum 

do apoio que aquela pessoa mais necessitava. 

Isto era algo que gostaria de salientar, é a necessidade de apoio a nível emocional, psicológico e 

numa perspetiva de conforto e proporção do bem-estar.  

A pandemia veio salientar e expor a necessidade urgente da prestação deste tipo de apoio domici-

liário. É algo que deveríamos focar uma maior atenção, pois afeta significativamente a qualidade de 

vida das pessoas, e inclusive até, pode gerar processos de maior grau de dependência no desempe-

nho das suas atividades básicas de vida diárias. 

Porém, este tipo de apoios emocionais deveriam ser transversais e facultar um acesso igualitário 

para todas as pessoas que necessitassem, contudo, nem sempre isso se verifica. 

As desigualdades em termos de acessibilidade aos apoios constituem um enorme entrave para a 

efetividade dos mesmos, ou seja, parece já existe uma predefinição acerca de quem “preenche os 

requisitos” de acesso e de quem não terá essa capacidade. 

É urgente modificar e combater estas desigualdades que se perpetuam constantemente, com o 

objetivo de promover o acesso a todas as pessoas necessitadas, pois só assim estaremos a contri-

buir para uma sociedade melhor, com melhores condições de saúde e bem-estar. É necessário 

olharmos com a perspetiva de que algo tem e deve mudar, algo tem de ser feito para estas pessoas 

que necessitam de apoio e não têm onde recorrer. 

Com isto, apenas quero deixar um alerta de que, todos temos os nossos momentos de maior fragi-

lidade emocional, em que sentimos que não somos capazes de realizar algo, quando nos sentimos 

impotentes perante alguma coisa ou até mesmo aquele medo e ansiedade que podemos sentir em 

determinados momentos da nossa vida que nos deixam mais lentificados da nossa capacidade de 

resposta. Todos já vivenciámos momentos assim, mas o importante é que os conseguimos ultra-

passar, foi possível vencer as adversidades e seguir em frente com o nosso dia a dia, no entanto, é 

preciso refletir que existem pessoas que não conseguem ultrapassar sozinhas, que vivem nessa an-

gústia constante, impotentes ou com medos incapacitantes e que não os deixam ser felizes. São 

essas pessoas que necessitam do apoio emocional e psicológico, porque por vezes, um simples ato, 

palavra, ou até expressão facial pode fazer a diferença. 

 

ANDREIA COMBO  

Estudante de Enfermagem da ESEnfC 
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BEING A ER NURSE DURING A PANDEMIC – UNITED ARAB EMIRATES 

The other side of the story written by 4 hands. 

 

Before Covid-19 we were Nurses working in an Emergency Department in the Middle East, 40 

hours a week with the usual challenging ER patient flow. With Covid-19 there is no such thing as 

typical day, every day brought uncertainty due to the capability of this in unknown virus to cause 

illness. Each day that I am going to work and providing direct care to covid positive patients, I can’t 

help but pray that I could escape this viral disease and stay healthy. 

Covid-19 vanished normality, as a new reality came along. The use of protective mask everywhere; 

the need for social distancing; inability to get out of the house to see our loved ones for months or 

in my case for 2 years. While working in the healthcare as frontliner, the PPEs changed the way of 

working. Performing a complete shift with full PPE is challenging for so many reasons and I do think 

that those who do not work in the healthcare field as frontliners do not value how hard it has been 

for all of us. 

From one day to another, suddenly, we were not able to connect with each other and with our pa-

tients through touch, listening and understanding. The daily challenge in the frontliners’ heads was 

to provide excellent patient care while sweating all the time. There are shifts that we were not able 

to eat or even go to the bathroom. Every day for months, I am leaving my shift knowing that I did 

my best with the tools that were available to save lives. By the time that the worldwide pandemic 

was exponentially taking over, dramatic scenarios were seen around the world and every ER was 

overwhelmed and blown-up with symptomatic and ill patients. 

Emergency nurses are known to be the frontliners in medical field, literally because they are the 

caregivers that receive patients coming in a hospital. But this pandemic gave the term “frontliner” 

its truest meaning. I, myself, came to realize as to how dynamic and important my role is as an 

emergency nurse. Braving the odds is an understatement. This pandemic is a test of how we em-

brace our professionalism and how we value life and humanity. In spite of the difficulties, we were 

embarked with selflessness and perseverance to do our promised job and care for our patients fi-

ghting for their lives.  
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Each day is a cry for help not just for patients but also for healthcare workers that are bound to fa-

ce the uncertainty. It has been a jarring ride of emotions knowing that we are against the unknown. 

Lamenting questions of what, how, when and why that even ourselves knew that a single definitive 

answer is non-existent. Each shift is like putting one foot in my grave and the other one stepping on 

a banana peel ready to slip anytime. Every update of increasing number of cases and every news of 

death makes me tremble with reservations. At some point, I felt the nerve of ambiguity but also the 

need to go on and do my part in this adversity. 

If there is something that’s inevitable, it is the change and the need to adapt. Who would have 

thought that full PPE will be our daily suit at work; that a simple cough and sore throat can lead to 

critical illness and even death; that we will be accessorized with face mask from the moment we 

stepped out of our houses; that a swabbing result and vaccination status will be prerequisite before 

entering an establishment; that lockdowns and quarantines will be instigated; and that in a blink of 

an eye everything became virtual. Aside from the fact that we are working away from our home 

country, it was too much to admit that it is safer to be away from your family than take the risk of 

visiting them and suffer the consequences. 

Almost 2 years later and several waves worldwide, it is still challenging due to several factors. Des-

pite the knowledge acquired so far regarding the virology, immunizations, there is a lot that coul-

d’ve been done better. The community has a high quote of responsibility following the regulations/

restrictions implanted, however, not everyone was in the same page as we know. And these were 

very evident as to what we saw with difference sets of individuals and group manifestations around 

the world. 

Having said all of these, it is reassuring to know that you have your team to support each other. 

The feeling that you are not alone gave me the push to hold on and be patient with the process. 

With the struggles at hand, I realized that I am needed. Months have passed and we are gradually 

seeing the light of positivity. I started to have sigh of precious hope that things will get better soon 

and that we can go back to how we were before, just better and stronger. Above all, it is the faith 

that Someone is guiding us from above, protecting us from harm and keeping us grounded. After 

all, it is hope and faith that we can hold on in this trying time.  

 

REGINALD MALTU 

SUSANA GUERREIRO 

Registered Nurses, Emergency Department  | Abu Dhabi, UAE 
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Aviso n.º 16201-B/2021 de 26 de agosto 

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhado-

res para o preenchimento de 67 postos de trabalho na categoria de enfermeiro. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Boletim do Trabalho e Emprego n.º 32, separata 

Projeto de decreto-lei que procede à aprovação do Estatuto do Serviço Nacional 

de Saúde 

 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Portaria 277/2021 de 30 novembro 
Mobilidade 

Define os termos da consolidação das atuais situações de mobilidade e cedência 

de interesse público no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 


