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No trabalho que a equipa de voluntários do High Play Institute (Mário Henriques, Pedro 
Almeida, Vitor Briga, Leonardo Santarelli e Miguel Gomes) realizou com mais de 100 
líderes de saúde desde Março de 2020, foi identificado um conjunto de princípios de ação 
mais eficazes.

Estes foram enumerados por líderes das equipas de saúde que se destacaram nesta fase, 
tendo conseguido bons indicadores em duas áreas essenciais. Em termos de objetivos 
das unidades que geriam, sejam Urgências, unidades com camas de doentes COVID ou 
unidades de cuidados intensivos. Ou, numa perspetiva de alto rendimento, práticas que 
asseguraram dinâmicas fortes de equipa, algumas delas com criatividade e humor à 
mistura, e muita capacidade de inspirar profissionais de saúde que estavam a acumular 
de forma níveis extremos de fadiga.

Este artigo ajuda-nos a identificar as Boas Práticas partilhadas por estes profissionais de 
saúde em momentos críticos da pandemia, tendo em conta 4 pilares: Visão Global; 
Espírito Ubuntu; Capacidade Operacional e Atitude de Apoio e Suporte.
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Visão Global
O propósito é um fator importante para a experiência de cada pessoa. Está 
inevitavelmente relacionado com níveis elevados de engagement, compromisso com a 
organização e um sentimento maior de bem-estar. Não esquecendo que em tempos de 
crise, os líderes são fontes importantes para transmitirem confiança, estabilidade, 
‘propósito’ e resiliência. Eles desempenham um papel vital na "criação de sentido" para 
aqueles que estão ao seu redor.

High Play Institute

Visão Global

Espírito Ubuntu

Capacidade Operacional

Apoio e Suporte

Os líderes são fontes importantes para transmitirem confiança, estabilidade, 
‘propósito’ e resiliência. Eles desempenham um papel vital na "criação de 
sentido" para aqueles que estão ao seu redor.

Implica que qualquer um de nós, não é mais que ninguém, 
trabalha para o bem comum com um sentido de comunidade.

É preciso ter a consciência que a aceitação rápida de algumas das decisões 
é um fator critico, porque o cenário de crise penaliza mais a inércia e 
passividade do que a ação com algumas incorreções.

O clima, é tanto mais positivo, quanto mais os líderes demonstrem um 
comportamento de suporte ou de apoio, ao mesmo tempo que criam 
desafios para as pessoas irem mais além e atingirem objetivos.
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Este é um problema com uma dimensão muito ampla e complexa. Que nenhuma pessoa 
ou equipa consegue resolver sozinha. Isso carece de muito alinhamento e colaboração 
dos diferentes níveis de uma unidade hospitalar. Foi por isso fundamental a existência de 
um propósito que alimente a vontade e energia de todos no dia-a-dia neste combate à 
pandemia. 
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1 Propósito

Temos muitos profissionais que 
acabam o horário e insistem para 
ficar mais horas a ajudar.

O sentido de missão do cidadão 
sobrepõe-se à responsabilidade 
do profissional de saúde num 
momento destes.

Durante 20 anos acordava e 
custava-me vir trabalhar. Nesta fase 
de pandemia, levanto-me mais cedo, 
e tenho dificuldade em ir-me embora. 
Aos fins de semana ainda venho cá. 
Trabalho com propósito

“

“

“

As lideranças colocadas em níveis superiores dos hospitais, devem ir ao terreno e 
assumirem responsabilidades mais concretas em situações de crise. Principalmente, se 
estas circunstâncias ocorrerem no seio de equipas que estão muito desgastadas pelo 
cansaço. O sinal de ‘estar presente’ é um sinal de liderança crucial.

2 A Liderança de topo deve estar presente em grandes desafios 

Em momentos complicados e confusos ter poucas pessoas a dar instruções, e a restante 
equipa a seguir, com protocolos de ‘colaboração’ claros faz a diferença.

3 Liderança clara
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Este propósito não é só das equipas de saúde. Os doentes e as suas famílias, são 
elementos essenciais no processo. Devem uma contribuir de forma ativa e não serem 
afastados. Quando isso acontece, ajudam a afastar a incerteza e a clarificar decisões. As 
suas expetativas e opiniões não podem ser ignoradas.

4. Incluir os doentes e as famílias 

Na abordagem aos problemas as soluções dependem muito da visão ampla que se 
consegue ter. A liderança está a maioria das vezes limitada. Precisa para isso que os 
diferentes elementos da equipa tragam detalhes, a sua experiência e elementos 
fundamentais que escapam à visão de qualquer líder.

5. Envolver a equipa 

Tomar decisões rápidas e tornar mais fácil a alteração de decisões anteriores com 
agilidade é essencial numa situação de crise. Onde o tempo é escasso, e a rapidez em 
decidir aplicar o que se decide pode salvar vidas.

6. Dar legitimidade à mudança 

Os líderes são fontes importantes para transmitirem confiança, estabilidade, 
‘propósito’ e resiliência. Eles desempenham um papel vital na "criação de 

sentido" para aqueles que estão ao seu redor.

”
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É fundamental definir o que é critico e o que pode esperar. Definir o que é para adiar e 
afastar do campo de decisão ou preocupação. Reduzir os focos de distração ajuda a 
aumentar o foco e performance das equipas.

7. Gerir recursos limitados 

Existem ocasiões em que a autocracia é importante e necessária, tal como dar e oferecer 
poder pode ser crucial em determinadas situações, noutras há que dar um ‘murro na 
mesa’ e acabar rapidamente com processos improdutivos.

8. Não atrasar decisões difícieis

Procurar ter uma visão global do problema e das disponibilidades juntando pares que 
trazem uma peça de informação capaz de alargar a leitura que cada um faz da situação. 
Isso, aumenta a empatia, a mobilidade dos doentes para camas ou unidades que têm 
essa disponibilidade e transforma um objetivo de uma unidade numa meta do hospital. 
Este modelo de colaboração é muito importante para aumentar a flexibilidade e a 
capacidade de resposta, principalmente, em momentos de maior fluxo de doentes ou 
internamentos.

9. Liderar com pares de outras equipas 
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Espírito Ubuntu

Para um membro de qualquer equipa é essencial sentir que existem rituais da equipa ou 
comunitários de que fazem parte (como briefings diários e semanais). Momentos que 
criam conexão e que são essenciais para construir e manter a coesão. Pode existir 
propósito, mas este ganha mais força com a igualdade de oportunidade para todos. Ou 
seja, um espírito Ubuntu.

Mas o que é isso de Ubuntu?  Os Africanos usam esta palavra – ubuntu, para descrever 
uma filosofia que fala da preocupação com os outros, de cuidar do outro e da 
disponibilidade de ir além por causa do outro. Quem pratica o Ubuntu acredita que cada 
um de nós é uma pessoa através das outras pessoas. É uma ideia em que a humanidade 
de cada um está envolvida, ligada, e interdependente dos outros. Isto implica que 
qualquer um de nós, não é mais que ninguém, trabalha para o bem comum com um 
sentido de comunidade. Para isso temos de sentir que pertencemos a algo maior que nós 
próprios. 

Não ser mais que os outros, ter uma atuação onde não existem categorias – médicos, 
enfermeiros ou auxiliares de ação médica. Apenas pessoas, colegas uns dos outros, com 
disponibilidade, algum humor e sanidade mental que contribua positivamente para a 
comunidade.

1 Ter humildade

Fazer briefings e debriefings diários com as equipas. Perguntar – o que aprendemos 
hoje? O que ainda não sabemos? O que podemos fazer melhor amanhã?

2 Aumentar os níveis de confiança 

”Implica que qualquer um de nós, não é mais que ninguém, 
trabalha para o bem comum com um sentido de comunidade.
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Situações em que as solicitações se multiplicam, é importante que o líder da equipa 
perceba que não é momento para ser um super-herói. Quanto mais atuar em equipa, 
delegando e facilitando o seu processo de liderança, mais eficaz irá ser.

3. Delegar a autoridade 

Equipas multidisciplinares necessitam parar para analisar. Esbater barreiras, opiniões e 
perspetivas que diferentes categorias profissionais têm sempre na leitura dos desafios. 
Para isso é necessário ter momentos diários de feedback, que ajudem a incorporar 
rapidamente na ação de cada um, de forma alinhada, com entendimentos construídos 
por todos.

4. Encurtar o ciclo de feedback 

Não respeitar excessivamente o colega, o médico, o enfermeiro ou o auxiliar. Pedir ajuda 
ou discordar é vital. Quando os elementos de uma equipa se sentem confortáveis a pedir 
ajuda, a partilhar sugestões informalmente ou a desafiar o status quo sem receios das 
consequências, também, cresce a capacidade de inovação a curto prazo, e os ganhos 
obtidos através da diversidade de uma equipa multifuncional.

5. Clima de segurança psicológica 
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Estes acabam, em muitas equipas, por terem papeis essenciais, na higienização dos 
enfermeiros e médicos, dos próprios espaços, e que com humor acabam por contribuir 
para um ambiente, não somente seguro, mas também positivo.

6. Valorização do papel dos auxiliares 

Capacidade Operacional

A entrega de resultados e coordenação de atividades urgentes, numa estrutura de 
tomada de decisão clara e simples, é decisivo para as equipas de saúde em contexto de 
pandemia.  Os protocolos, as regras, a comunicação e a tomada de decisão têm de estar 
suportadas por linhas diretas de acesso a todos e ao mesmo tempo, para se agir 
rapidamente.

Nestes tempos de COVID-19 o nível de exigência é elevado e por isso tem de se transmitir 
a intenção, a todos, da necessidade de se atingir performances acima da média. Com 
níveis de delegação que criam pressão e desafio a qualquer elemento da equipa, todos 
devem estar dispostos a agir com base em informações que nem sempre são as mel-
hores, e num meio que é incerto. Em consequência, é preciso ter a consciência que a 
aceitação rápida de algumas das decisões é um fator critico, porque o cenário de crise 
penaliza mais a inércia e passividade do que a ação com algumas incorreções.

”É preciso ter a consciência que a aceitação rápida de algumas das decisões 
é um fator critico, porque o cenário de crise penaliza mais a inércia e 

passividade do que a ação com algumas incorreções.



As equipas ficam muito desgastadas com erros que se cometem mais que uma vez. Por 
isso, é preciso evitar a repetição de erro, para ajudar a diminuir os níveis de frustração 
entre elementos da equipa.

1. Um erro só acontece uma vez 

Só se gere e muda aquilo que se mede. É preciso monitorizar indicadores críticos. E, mais 
que isso, medir a satisfação das dos doentes e pessoas da equipa, em pequenos 
questionários que ajudem a perceber onde se pode melhorar. É preciso medir muito, 
avaliar e comparar. Ver tendências e resolver alguns temas com o apoio de outros 
colegas, quando temos de fazer algo que não sabemos fazer sozinhos.

2. Trabalhar com números e com outras áreas 

Um procedimento só deve ter no máximo 5 linhas, e se tiver imagens tanto melhor. 

3. Clareza e simplicidade na comunicação 

É importante escrever protocolos que não são clínicos. Ou seja, incluir nas instruções de 
trabalho indicações que orientam o guiam o comportamento das equipas.

4. O que não é clínico também faz parte 
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Mudar a perspetiva na forma como se olha para o problema, e não focar só nos 
problemas. Isto, para as equipas abrirem alternativas de solução improváveis e 
diferentes.

5. Mudar de perspetiva

As pessoas sem treino estão mais vulneráveis a cometer erros, e a frequência desses 
erros aumenta. É preciso investir no treino, e criar momentos para treino com 
aplicabilidade suportada por colegas que criem segurança e transmitam confiança. Ter 
momentos para parar com o objetivo de pensar e repensar, para depois se voltar mais 
competente à ação.

6. Treinar muito as equipas

Procurar situações onde as coisas estão mal, confusas e complexas, para se fazer 
melhor, gradualmente, e em pequenas coisas importantes.

7. Aproveitar o caos

Ter tolerância à falha, mas não tolerância à incompetência ou à má ciência. Estas últimas 
devem exigir uma atuação mais dura. Na primeira devemos suavizar, isso ajuda a 
aumentar o rigor na metodologia e a aumentar os níveis de competência se o erro 
envolver trabalho a seguir.

8. Definir expetativas

10



Atitude de Apoio e Suporte

O clima positivo da equipa é um dos fatores mais importantes em equipas expostas a um 
processo de desgaste contínuo como aquele que está a acontecer com as equipas de 
saúde. Este clima, é tanto mais positivo, quanto mais os líderes demonstrem um 
comportamento de suporte ou de apoio, ao mesmo tempo que criam desafios para irem 
mais além e atingirem objetivos.
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Fazer jogos com a equipa que estejam relacionados com o seu dia-a-dia. Um jogo de 
cartas com perguntas e respostas para analisar casos. Um mural onde se celebra na 
equipa as pessoas que mais se destacaram.

1. Animar a equipa

Cada um não pode deixar de se gerir a si mesmo, perceber quando o cansaço retira as 
capacidades suficientes para liderar ou atuar no âmbito da equipa. É necessário 
antecipar esses momentos e parar. Ficar afastado do hospital e da adrenalina das 
equipas. Para depois poder regressar com mais qualidade. Quando o próprio não se 
sente capaz de o fazer, é importante ter outras pessoas que estejam vigilantes ao seu 
lado, e que lhe demonstrem o momento de sair.

2. Autocuidado

Zona de Conforto Zona de Aprendizagem

Zona de Apatia Zona de Ansiedade

Períodos de descanso
Apoio Familiar
Empatia dos Colegas 
Autocuidado
Proximidade e Empatia do Líder

Propósito e Sentido de Missão
Briefings e Debriefings na Equipa
Espírito de Comunidade (Ubuntu)
Clima de Segurança Psicológica
Comunicação Simplificada

Bloquear a Mudança e a Ação
Atrasar Decisões Difíceis
Trabalhar em Silos
Atitude Egocêntrica
Não Aprender com o Erro

Protocolos e Objetivos
Segurança e Incerteza
Número Crescente de Doentes
Recursos Limitados
Pressão para não Errar

Desafio

Su
po

rt
e
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Quem não está a trabalhar ou está de folga, não está somente a descansar, está numa 
posição de proteção dos restantes elementos da equipa. Esta consciência em situação 
de aumento dos níveis de internamentos e doentes COVID-19 é decisiva em termos de 
mentalidade das equipas.

3. Gestão dos períodos de descanso

Em equipas que estão em contínuo trabalho de turnos, com poucas folgas e com horários 
sobrecarregados, nomeadamente, quando gerem momentos de pico de doentes 
COVID-19, a sua performance deve ser gerida nos períodos de descanso. Isto é, quando 
não se pode parar, é importante otimizar os momentos de descanso para renovação de 
energia. O que significa - dormir, ter uma alimentação equilibrada, recuperação física e 
emocionalmente ganhar conforto junto dos seus familiares.

4. Gestão do cansaço e desgaste contínuo

Em situações de desgaste extremo, a equipa deve-se juntar em pequenos momentos de 
alinhamento e troca de informação. O líder deve aproveitar para ler com atenção as 
expressões de cada um, os sinais e os seus níveis de energia. E, ter diálogos individuais 
ou ações muito individualizadas, para que um fator negativo seja imediatamente 
‘cuidado’ e não contagie o resto da equipa.

5. Atuar na equipa global, mas estar com atenção individual 



”

proteger o lado físico, emocional, mental e espiritual significa aumentar o clima de 
segurança em que a equipa trabalha. Esta deve ser uma prioridade das lideranças. Cuidar 
da pessoa é cuidar do profissional que está à sua volta.

6. Olhar para além da pessoa

Os profissionais que encontram em casa, no marido ou esposa e filhos, espaço para 
conversar, desabafar e até chorar, têm mais capacidade para estarem na ação com 
melhores condições que os restantes. Identificar estas pessoas e reconhecer que têm 
este conforto familiar é importante na gestão da equipa e do seu clima.

7. O reforço do apoio familiar 
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O clima da equipa é tanto mais positivo quanto mais os líderes demonstrem
um comportamento de suporte ou de apoio, ao mesmo tempo que criam 

desafios para as pessoas irem mais além e atingirem objetivos.
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