
Aprendendo 
com a COVID-19

A visão dos gestores de saúde em Portugal

TRABALHOS DE RASTREIO
reforçando os laboratórios para 
realizar testes de diagnósticos CONHECER 

continuamente a situação 
dos contágios no país

ATIVIDADE ASSISTENCIAL 
PRESENCIAL foi paralisada 

ou adiada

Cuidados de saúde primários 
e a rede hospitalar começaram 
a prestar CUIDADOS VIRTUAIS

CONTRATADOS 
novos pro�ssionais 
de saúde

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
prevenção, controlo, gestão 

do doente COVID e utilização 
correta do equipamento 
de proteção individual 

CRIAÇÃO DE UNIDADES PARA APOIO 
PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO 
- Doente COVID e seus familiares; 
- Pro�ssionais de Saúde.

COORDENAÇÃO 
entre os Centros de saúde
e o trabalho em rede, 
com doentes transferidos 
em TEMPO RECORDE

CUIDADOS DE SAÚDE VIRTUAIS 
ponto forte do sistema de saúde 
e a ponte no apoio psicológico de doentes 
e pro�ssionais e na telefarmácia hospitalar 
de doentes crónicos

Trabalho pro�ssional em EQUIPA.
Foco no SISTEMA e na REDISTRIBUIÇÃO 
de FUNÇÕES, melhorando a MOTIVAÇÃO 
dos pro�ssionais 

Fornecimento de materiais;
Coordenação de todo o sistema 
de saúde; 
Formação adequada; 
Apoio psico-psiquiátrico.

MAIOR INVESTIMENTO
Formação do pessoal e dos utentes. 

Regulação e supervisão dos direitos dos doentes.
ESTABELECIMENTO de protocolos para de�nir 

que atividade assistencial será virtual ou presencial.

Facilitação da agilidade administrativa necessária
para a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE, compra de materiais 
e organização dos processos assistenciais.

Uma experiência 
a consolidar e o reforço 
necessário de profissionais, 
de orçamento  
e organizacional. 

Ações coordenadas 
e uma rápida curva 
de aprendizagem.

O trabalho em rede 
e a cooperação 
interprofissional 

acima de tudo.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA FORNECEU 
AO SNS os seus próprios serviços de logística 
de distribuição e aplicações digitais 
para FACILITAR a entrega ao domicílio 
de medicamentos.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA garantiu 
desde o início a continuidade do fornecimento 
de medicamentos e equipamentos essenciais
AGENTE-CHAVE NA RESPOSTA À PANDEMIA 

RECONHECIMENTO 
do esforço da Indústria Farmacêutica na 
investigação de uma vacina, de tratamentos 
para a COVID-19 e para as sequelas já 
conhecidas.

Um papel crítico na garantia 
de abastecimento e uma nova 

relação baseada numa maior 
colaboração e responsabilidade 

social.

Ações concertadas entre o Ministério da Saúde 
e a Indústria Farmacêutica permitiu:
RESOLVER A ESCASSEZ DE MATERIAL 
DE PROTEÇÃO E VENTILADORES   
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