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EDITORIAL

O Verão de 2022 ficará na história como 
o “Verão quente da saúde”. Foi dos pe-
ríodos mais com mais mudanças no setor 
dos últimos anos. Assistiu-se à demissão 
da ministra da saúde, à nomeação de 
uma nova equipa ministerial, à apro-
vação de um novo estatuto do SNS e à 
criação e nomeação de uma direção 
executiva para o Serviço Nacional de 
Saúde.

Mudarão as políticas de saúde em Por-
tugal? Não tenhamos grandes ilusões, 
mais do que mudanças de personalida-
des, o que conta são as opções políticas. 
E essas, infelizmente, continuarão idên-
ticas.

A direção executiva tem o mérito de pro-
mover a separação entre a coordena-
ção política e a gestão operacional das 
diferentes unidades de saúde do SNS. A 
pandemia demonstrou a enorme lacuna 
na coordenação da resposta assisten-
cial, especialmente durante os períodos 
mais críticos onde a disponibilidade es-
casseava, pelo que esta função é impor-
tante e necessária.

No entanto, esta opção acarreta pe-
rigos reais de curto e médio prazo. Por 
um lado, com a perda de influência das 
regiões de saúde, assistimos a uma de-
saconselhável centralização dos níveis 
de decisão em saúde. Precisamente ao 
contrário da evolução que pretendemos 
para o Serviço Nacional de Saúde, ao in-
vés de um serviço próximo do cidadão, 
teremos uma estrutura afastada das co-
munidades. Por outro lado, o Estatuto do 
SNS deixa claro que compete ao Minis-
tério das Finanças o comando final das 
decisões em saúde. A autonomia será 
curta, tanto para a direção executiva, 
como para as instituições.

Esta curta autonomia terá reflexos na 
forma de gerir e planear os recursos 
humanos em Saúde. Não se encontra 
definida uma forma de garantir a con-
tratação dos profissionais necessários, 
nem a quem compete o planeamento 
das necessidades formativas. Relem-
bro que o tempo de formação de novos 

profissionais especialistas e a sua cur-
va de aprendizagem são bastante lon-
gos. O planeamento é obrigatório e tem 
de ter uma visão de longo prazo. Neste 
capítulo, assistiremos a confusão e so-
breposição de papéis aquando das ne-
gociações com os sindicatos. A direção 
executiva irá negociar, mas a palavra fi-
nal caberá ao ministério. Quem participa 
nas reuniões será apenas um emissário 
sem real poder de decisão, mas que ar-
cará com as responsabilidades de todos 
os infortúnios que ocorram no setor.

É importante focarmo-nos menos no 
novo ministro de Saúde e na estrutura 
que o acompanha, e mais nas necessi-
dades de saúde e de infraestrutura que 
há muito se encontram por satisfazer. 
Não existem homens e mulheres provi-
denciais, existe contexto e pressão po-
lítica e popular para defender a saúde 
de todos, envolvendo todos e excluindo 
ninguém. Neste capítulo, é normal haver 
desconfiança. Os últimos orçamentos 
têm ficado aquém das expectativas. En-
tre cativações e pouca ambição, o ne-
cessário e urgente vai ficando pelo ca-
minho. É urgente recuperar dos anos sem 
investimento, criar condições para reter 
profissionais e melhorar a equidade do 
financiamento dos cuidados de saúde.

Regresso ao perigo da centralização 
para terminar com um exemplo. Há cerca 
de 500 milhões de euros no PRR para in-
vestir nos Cuidados de Saúde Primários, 
obrigatoriamente em equipamentos e 
infraestrutura. Com a perda de influên-
cia das ARS, caberá à direção executiva 
central a microgestão deste investimen-
to, ao invés de grupos de trabalho regio-
nais, mais próximos do cidadão e melho-
res conhecedores das realidades locais. 
A excessiva centralização também atra-
sará a execução dos fundos, colocando 
em causa o cumprimento dos prazos.

Um SNS moderno, democrático e uni-
versal precisa do empenho de todas e 
todos nós. A resposta ao orçamento do 
Estado para 2023 é um novo capítulo na 
longa luta por uma saúde acessível e 
equitativa para todos. •
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As eleições para os novos cor-
pos sociais na Ordem dos Médi-
cos (OM) aproximam-se. Criada 
em 1938, é uma instituição central 
para a regulação e avanço dos 
cuidados de saúde prestados ao 
cidadão. É incontornável o seu 
legado, ao longo de quase cem 
anos de história.

Infelizmente, nos últimos anos, temos 
assistido a uma deriva populista e 
partidária por parte das Ordens Pro-
fissionais da saúde. Não é exclusivo da 
OM, mas é um dos principais exemplos 
desta tendência: a utilização do pres-
tígio e influência das Ordens Profissio-
nais, não para o benefício do cidadão 
e da classe, mas para cumprir agen-
das pessoais e partidárias.

O atual bastonário não pode recan-

didatar-se, pelo que teremos um novo 
ciclo. Dos seis candidatos conhecidos, 
cinco representam mais do mesmo. 
Tal como uma palete de vários tons 
de cor cinza, estes cinco candidatos 
representam apenas variações na 
prossecução da defesa de interes-
ses instalados, da corporação e das 
elites médicas. Teremos apenas uma 
OM cada vez mais isolada e afastada, 
tanto da classe como do cidadão, que 
é o foco e a razão máxima que justifi-
ca a existência de ordens profissionais.

No meio deste marasmo, Bruno Maia, 
médico neurologista e intensivista, 
teve a coragem de avançar e ser uma 
boa surpresa, com propostas novas, 
com ideias que vão ao encontro das 
necessidades da classe, que faz uma 
campanha em conjunto com os médi-
cos novos, e não apenas com as elites 

instaladas, que percebe que o propó-
sito da Ordem é defender o cidadão.

Por isso, é com enorme alegria e en-
tusiasmo que endossamos o nosso 
apoio ao Bruno Maia. A sua vitória 
representaria uma mudança positiva 
sem precedentes na OM. Significa-
ria uma Ordem comprometida com 
avanços para a classe médica e para 
a saúde de quem reside em Portugal 
e precisa de obter cuidados médicos, 
sejam eles na vertente curativa, pre-
ventiva ou na promoção da saúde.

Em janeiro de 2023, o voto dos mé-
dicos e das médicas em Bruno Maia 
afirma que é possível ter uma Ordem 
dos Médicos próxima dos profissionais 
e das pessoas utentes dos serviços de 
saúde! •

ORDEM DOS MÉDICOS,  
UM DESAFIO  
A BEM DA SAÚDE

BRUNOMAIA
23/25

BASTONÁRIO
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Estando em discussão o Orçamento de Estado 
(OE) 2023, o governo da maioria absoluta 
mantém o modus operandi no que diz respeito 
às negociações com os sindicatos dos diversos 
grupos profissionais da área da saúde.
Em relação ao maior grupo profissional na Saúde den-
tro do Serviço Nacional de Saúde, os sindicatos dos en-
fermeiros já sentiram o esquecimento e abandono das 
negociações, nomeadamente durante as mesas de ne-
gociação relativamente ao Acordo Coletivo de Trabalho, 
interrompido pelas Legislativas de 2019. 

Um objetivo importante para as negociações é a igual-
dade dos enfermeiros com diferentes vínculos - contratos 
individuais de trabalho (CIT) e contratos de trabalho em 
funções públicas (CTFP) - em matérias como direito a fé-
rias, quantidade de horas semanais trabalhadas, direitos 
sindicais. É uma questão de justiça que profissionais da 
mesma categoria tenham os mesmos direitos e obriga-
ções laborais, independentemente do tipo de contrato 
estabelecido. A negociação está em “standby”, sem efei-
tos práticos para mais de 20 mil enfermeiros.

Para os sindicatos de enfermagem é urgente reiniciar as 
negociações de forma a regularizar a atribuição dos pon-
tos aos enfermeiros e a sua operacionalização em termos 
de progressão. Estas negociações foram novamente pa-
radas por mudança de ministro e estão ausentes do pro-
cesso orçamental para 2023. Mais uma vez, milhares de 
enfermeiros vêem a sua progressão adiada, continuando 
até ao dia de hoje na mesma posição remuneratória e 
muitos deles ainda na primeira posição.

Este OE 2023 deveria incluir um aumento remuneratório 
nas horas de qualidade, como forma de compensar os 
enfermeiros que trabalham aos fins-de-semana e feria-
dos, etc, com grave prejuízo para a vida familiar e pes-
soal.

A opção da proposta de Orçamento por valorizar mo-
netariamente os enfermeiros que fazem horas extraordi-
nárias a partir das 100 horas, tornando os profissionais 
reféns para fazerem mais de 150 horas extras anuais que 
irá conduzir ao cansaço extremo e burnout. O importante 
seria aumentar o valor hora extra desde a primeira hora 
e não apenas a partir das 101 hora. O esforço para o tra-
balhador fazer horas extraordinárias deverá ser o último 
recurso e não uma banalização que vai condicionar a 
admissão de novos profissionais.

Fica claro a opção de recorrer ao trabalho extraordiná-
rio, em vez de apostar em novas contratações e reforço 
de equipas. Continuará a ser barato a utilização deste 
recurso. O OE 23 pretende remunerar as primeiras 150 ho-
ras extras ao valor atual, apenas majorando após atingir 
esta marca. Ou seja, os enfermeiros terão de trabalhar 1 
mês extra, antes de serem devidamente pagos pelo valor 
do seu trabalho.

Este OE 2023 deve conter como medidas prioritárias para 
a classe de enfermagem: a atribuição de pontos e pro-
gressão na carreira, o aumento das horas extraordinárias 
a partir da primeira hora e uniformização dos enfermeiros 
independentemente do vínculo laboral. Estamos a perder 
poder de compra há anos consecutivos, a empurrar estes 
profissionais para o estrangeiro ou para o mercado priva-
do e a afundar cada vez mais o SNS. •

NEGOCIAÇÕES SINDICAIS  
NO CONGELADOR, ENFERMAGEM 
FORA DO ORÇAMENTO
POR LUÍS MÓS
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A CRISE DO SNS NÃO É
FENÓMENO ESTIVAL
Foi badalado até à exaustão 
o fecho de maternidades, as 
transferências de grávidas, as 
mortes de mães e de bebés, 
que produziram suculentas 
manchetes. Poucas vezes se 
foi ao fundo da questão e se 
expôs a verdadeira razão e 
dimensão dos problemas.
O encerramento de maternidades du-
rante alguns dias no verão não é um 
problema só das maternidades, não 
é um problema só das urgências de 
obstetrícia e não é um problema só do 
verão. Na verdade, muitos serviços de 
urgência por todo o país trabalham 
com equipas extremamente desfal-
cadas em várias especialidades, quer 
seja em ginecologia/obstetrícia, em 
medicina interna, em pediatria, em ci-
rurgia, em ortopedia, ou em imagiolo-
gia. Na falta de profissionais, sobra o 
tempo de espera dos utentes e diminui 
a qualidade do atendimento.

Mas as equipas não estão desfal-
cadas apenas nas urgências. O que 
acontece é que o serviço de urgência 
é sempre o local mais pressionado, 
onde entram as situações mais graves 
e que requerem prontidão imediata. 
A pressão das urgências leva a que 
muitas vezes sejam desviados profis-
sionais dos internamentos, das con-
sultas e das cirurgias para tapar bura-
cos nas escalas de urgência. Quando 
a manta é curta, puxa-se de um lado 
e destapa-se do outro. E não tem ha-
vido vontade política para lhe tricotar 
acrescentos. 

Uma boa parte desta pressão reside 
na falta de resposta a nível dos cuida-
dos de saúde primários, onde mais de 
1 milhão de cidadãos não têm aces-
so a médico de família nem a profis-
sionais que assegurem os cuidados 
preventivos e a vigilância das doen-
ças crónicas. Seria mais eficaz, e mais 

barato, prevenir as doenças do que 
atuar quando elas já estão instaladas 
e agravadas. 

Mas o problema não é só do verão. A 
ex-ministra da Saúde, Marta Temido, 
foi lesta a lançar as férias e as épocas 
festivas como a semente da descon-
fiança sobre os profissionais que têm 
assegurado o combate à pandemia e 
que seguram há décadas um SNS que 
ela e outros não têm sabido, ou não 
têm querido, cuidar. É com o outono e 
inverno que agora se inicia, e que trará 
o pico das infeções respiratórias, que 
temos de nos preocupar. Esta é uma 
velha realidade, cujas imagens de 
macas apinhadas em corredores to-
dos gostaríamos de um dia deixar de 
ver.

ESTE FOI TAMBÉM O VERÃO DO TÃO 
ANSIADO NOVO ESTATUTO DO SNS. 

Um estatuto que traz alguns avanços 
interessantes, como a separação en-
tre coordenação política e operacio-
nal e a maior autonomia dos hospitais 
para a contratação de trabalhadores, 
mas que não remove o espartilho das 
Finanças em matéria de investimen-
tos na saúde e que corre o risco de 
centralizar demasiado a decisão num 
modelo de gestão bicéfalo em que 
Ministro da Saúde e Diretor Executivo 
se atropelem. Por outro lado, este é um 
estatuto curto, que não dá resposta a 
dois dos maiores problemas do SNS: 
a perda de profissionais de saúde e 
o escoamento de capacidades e de 
recursos para os interesses lucrativos. 
As negociações com os sindicatos da 
saúde foram este verão um marca-
-passo tímido, mantendo desigualda-
des entre enfermeiros e empatando os 
médicos durante sete horas simples-
mente para incluir a revisão da grelha 
salarial no protocolo negocial. O regi-
me de dedicação plena é um logro, 
desde logo na palavra, que não cor-
responde à necessidade de fixar pro-
fissionais exclusivamente dedicados 

ao SNS. E a externalização de serviços 
continua de portas abertas.

No meio de toda esta agitação, a de-
missão de Marta Temido acabou por 
ser uma lufada de ar fresco para o go-
verno de António Costa. Foi o renovar 
de uma cara, mantendo a mesma po-
lítica, como o próprio disse. E a opor-
tunidade assentou que nem uma luva, 
permitindo alguma distensão num 
verão em ebulição, enquanto se em-
patavam notícias de encerramentos 
pouco favoráveis, mudanças estrutu-
rais essenciais que ficaram pelo cami-
nho e processos negociais que o go-
verno não tem interesse em avançar.

O fim do verão traz agora o Orça-
mento do Estado. Fernando Medina 
disse neste verão quente na saúde 
que o problema do SNS não é falta de 
dinheiro. Mas também é falta de di-
nheiro. Falta de dinheiro investido nas 
rubricas que fazem falta: salários dig-
nos para os profissionais de saúde que 
não os empurrem para fora do SNS; 
consultas, cirurgias e exames comple-
mentares disponíveis a tempo e horas; 
equipas de saúde familiar que deem 
resposta aos mais de 1 milhão e 200 
mil cidadãos sem acompanhamento; 
medidas de promoção e de educação 
para a saúde; cuidados continuados 
que respondam às necessidades de 
quem deles precisa. O reforço do or-
çamento da saúde para 2023 em 1.177 
milhões de euros não traduz a política 
por trás do número, quando o aumen-
to da despesa prevista com pessoal é 
de apenas 2,9%, enquanto o montan-
te para aquisição de bens e serviços 
(que inclui a externalização de exa-
mes complementares e as despesas 
com parcerias público-privadas) cres-
ce 3,7%. E também é falta de vontade 
para concretizar o SNS como um bem 
público, geral e universal, que garanta 
saúde para toda a gente e proteção 
da saúde pública em Portugal. •

POR TÂNIA RUSSO
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“Meninos, vai ser muito difícil arranjar 
emprego quando terminarem o cur-
so”; “terão de criar os vossos postos de 
trabalho”; “isto está muito difícil para 
os enfermeiros”; “os enfermeiros não 
são bem remunerados nem valoriza-
dos”. Estas foram algumas das frases 
que os meus professores disseram ao 
longo dos quatro anos do meu curso 
de Enfermagem. Elas tiveram um im-
pacto tão grande em mim, que nem 
tentei procurar emprego em Portugal. 
Só tinha de decidir para onde emigrar. 
Reino Unido, Irlanda, Bélgica, França, 
Suíça, Arábia Saudita, Emirados Ára-
bes Unidos, Angola… havia muita es-
colha. 

Terminei o meu curso em 2008. Antes 
disso, fui recrutada por uma agência 
belga para trabalhar na Bélgica. Com 
22 anos, emigrei e comecei a trabalhar 
numa instituição que presta cuidados 
continuados e paliativos a idosos. Esta 
agência ajudou com a burocracia ne-
cessária para poder exercer a minha 
profissão na Bélgica, o arrendamento 
do apartamento para onde iria viver, 
o pedido do cartão de identidade 
belga, a abertura da minha conta 
bancária… Até foram comigo com-
prar a mobília necessária e ajudaram 
a montá-la. Era necessário saber fa-

lar neerlandês antes de poder exercer 
e eles ofereceram o curso do idioma. 
Sempre quis aprender línguas novas 
e vi aqui uma oportunidade para isso. 
Frequentei o curso ainda em Portugal. 
Deste modo, emigrei com o nível ne-
cessário para poder comunicar com 
os meus colegas e pacientes. Na Bél-
gica, continuei a estudar e a praticar o 
neerlandês.  

A DESPEDIDA FOI A PARTE QUE 
CUSTOU MAIS. DEIXEI A MINHA 
FAMÍLIA E AMIGOS EM PORTUGAL. 
DURANTE SEIS MESES, CHORAVA 
REGULARMENTE DE TANTA SAUDA-
DE. MAS NUNCA CONSIDEREI VOL-
TAR PARA PORTUGAL. 

Desde o início, foi claro que a rea-
lidade belga da enfermagem 
era muito diferente da portu-

guesa. E que eu tinha muitos fatores 
a jogar a meu favor. Aqui, não é difícil 
arranjar emprego. Aliás, existem mais 
ofertas de trabalho do que enfermei-
ros. Vagas ficam abertas durante me-
ses sem ninguém se candidatar. Eu te-
nho a possibilidade de escolher onde 
quero trabalhar. Hospitais, empresas 
de cuidados ao domicílio, centros de 

cuidados geriátricos, continuados e 
paliativos, empresas de material e dis-
positivos médicos, centros de estudos 
clínicos, instituições de cuidados pa-
liativos ao domicílio, policlínicas, cen-
tros de medicina familiar são vários 
dos possíveis locais de trabalho para 
um enfermeiro. Na maioria, os con-
tratos são por tempo indeterminado. 
É possível escolher quantas horas se 
quer trabalhar por semana, sendo que 
um trabalhador a tempo inteiro traba-
lha 38 horas. Para atrair enfermeiros, 
cada local de trabalho oferece rega-
lias variáveis: subsídio de alimentação, 
seguro hospitalar, plano de pensão, 
prémios extra como vouchers anuais 
para gastar na cultura ou em produ-
tos ecológicos, carro da empresa que 
pode ser usado na vida privada (todos 
os custos do carro suportados pela 
entidade empregadora), deslocação 
entre o domicílio e o local de traba-
lho paga (seja de viatura própria ou 
transportes públicos).

Eu trabalhei nove anos em instituições 
de prestação de cuidados geriátri-
cos, dos quais dois como enfermeira e 
sete como enfermeira chefe. Em início 
de carreira, recebi uma proposta para 
começar como enfermeira chefe. Ao 
mesmo tempo que iniciei esta função, 

A MINHA  
HISTÓRIA  
DE ENFERMEIRA 
NA BÉLGICA

Ser independente, ter condi-
ções de trabalho vantajosas 
e possibilidade de progres-
são na carreira; estas foram 
as razões pelas quais emi-
grei para a Bélgica. Após 
nove anos, ainda cá estou, 
satisfeita. Esta é a minha 
história. 

POR MARIA RIBEIRO



fiz a pós-graduação necessária para 
poder exercer o cargo de enfermeira 
chefe. Isto é uma prática comum na 
Bélgica. As entidades empregadoras 
convidam funcionários para exercer 
determinadas funções, mas com a 
condição de frequentar os cursos ne-
cessários. Algumas destas entidades 
pagam as propinas dos cursos que os 
enfermeiros querem frequentar/que 
devem frequentar, como por exemplo, 
pós-graduações, mestrados. Traba-
lhadores-estudantes também têm 
outros benefícios. Neste momento, es-
tou a fazer mestrado em enfermagem. 
Dependendo do sítio onde trabalho, 
posso usufruir de dias de férias extra, 
chamadas “férias educacionais” ou 
reduzir a carga horária e receber um 
subsídio do Estado para compensar 
a perda do salário. Os trabalhadores 
também podem recorrer a estes be-
nefícios em outros casos, por exem-
plo, como para tomar conta de filhos 
doentes, ou familiares que necessitam 
de cuidados de saúde ou cuidados 
paliativos. A partir dos 45 anos, os en-
fermeiros podem escolher entre uma 
folga paga por mês ou um prémio ex-
tra financeiro. Quem tem 50 anos pode 
escolher entre uma folga (acima de 50, 
duas folgas; acima de 55, três folgas) e 
o prémio. De acordo com os anos de 
experiência, também se pode rece-
ber dias extra de férias. Pessoas com 
filhos, além da licença de maternida-
de/paternidade, têm direito a reduzir 
a carga horária por um determinado 
período até a criança fazer doze anos. 
Estes são alguns dos benefícios que 
podem ajudar a ter um melhor equilí-
brio entre a vida profissional e privada. 

Estou satisfeita com as condições 
de trabalho na Bélgica, mas 
nem tudo é perfeito. Existe muita 

falta de pessoal, o que torna o dia a 
dia para as/os enfermeira(o)s e cui-
dadores muito difícil. Enfermeiros são 
responsáveis por muitos pacientes e a 
organização da prestação dos cuida-
dos de saúde fica comprometida, sen-
do necessário estabelecer prioridades. 
Esta situação verifica-se em todos os 
campos, sendo principalmente grave 
nas instituições de cuidados continua-
dos. No meu anterior local de trabalho, 
onde exercia a função de enfermeira 
chefe, as vagas não eram preenchi-
das, o que sobrecarregava os fun-
cionários, resultando em baixas mé-

dicas, muitas devidas a burnout. Isto 
tornava-se um ciclo vicioso. Quanto 
mais falta de mãos no serviço, mais 
os colegas ficavam sobrecarregados. 
Durante a pandemia, estes proble-
mas só se intensificaram.  Devido a 
tanta oferta de emprego, os colegas 
também mudam de emprego regular-
mente, de modo a experimentar novos 
contextos e a tentar encontrar locais 
de trabalho mais saudáveis. Mais uma 
vez, contribuindo para a falta de pes-
soal. É fundamental criar condições de 
trabalho saudáveis e ter à frente dos 
serviços, gestores com as devidas ca-
pacidades de liderança para melhorar 
as condições de trabalho. É necessário 
proporcionar um equilíbrio entre a vida 
profissional e privada. É fulcral propor-
cionar oportunidades de aprendiza-
gem e desenvolvimento, para ter um 
staff motivado, satisfeito. Deste modo, 
reduz-se a rotação do pessoal. Eu fui 
um dos casos que mudou de área, 
após nove anos de experiência. Como 
enfermeira chefe, era responsável por 
um serviço com trinta residentes e por 
uma equipa multidisciplinar de vinte 
pessoas (enfermeiros, cuidadores, fi-
sioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
animadora, equipa de limpeza e lo-
gística, voluntários, trabalhadores-es-
tudantes). Coordenação do serviço, 
coaching e orientação dos membros 
da equipa, qualidade da prestação 
dos cuidados, criação de um am-

biente familiar e acolhedor, eram al-
gumas das minhas tarefas. Devido à 
falta de pessoal, enorme sobrecarga, 
muitas vezes tinha de prestar cuida-
dos diretos aos pacientes, o que não 
me permitia exercer a minha função 
devidamente. Para compensar fazia 
muitas horas extras e estava sob muito 
stress para atingir os meus objectivos 
e concretizar a visão que tinha para o 
meu serviço, o que colocou em risco a 
minha saúde mental e física. Tal como 
me recusei a exercer Enfermagem em 
Portugal devido às pobres condições 
de trabalho e ser impossível ter uma 
vida independente com o salário de 
uma enfermeira, fui novamente à pro-
cura de algo melhor. Neste momento, 
sou coordenadora de estudos clínicos 
num centro de farmacologia clínica 
do Hospital Universitário de Leuven. 
Consigo ter um bom equilíbrio entre 
a minha vida profissional, académi-
ca e pessoal, o ritmo de trabalho é 
mais calmo, existe um bom espírito de 
equipa e há bastantes oportunidades 
de desenvolvimento profissional. E é 
a este tipo de ambiente de trabalho 
que acho que todos nós devíamos ter 
acesso. 

Recentemente e pela primeira 
vez, senti vontade de voltar a 
Portugal. Estando fora, perco 

muitos marcos importantes da vida da 
minha família e amigos. Também sin-
to falta do país, da nossa cultura, do 
tempo... E assim fico dividida. Não me 
vejo no mercado de trabalho portu-
guês, pois para mim é muito importan-
te ter um ambiente laboral onde sou 
valorizada, posso crescer profissional-
mente, ser bem remunerada e ter de-
terminados benefícios, permitindo-me 
ter a qualidade de vida que tenho.  
Gosto de pensar que um dia conse-
guirei voltar para os meus, para a mi-
nha terra. Não só gostava que a situa-
ção mudasse para poder voltar, mas 
principalmente, para os meus colegas 
de profissão que todos os dias lutam 
pelos seus direitos e por melhores 
condições de trabalho sem as terem 
e, mesmo assim, continuam a prestar 
cuidados de saúde de qualidade à 
população portuguesa, a trabalhar 
por turnos e a fazer horas extra sem 
receberem a devida compensação, a 
não serem devidamente remunerados 
pelos anos de experiência que têm, e 
por aí em diante. •
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O pior de não alcançar a 
justiça é assistir a responsá-
veis que agitam uma solução, 
criam expectativas e depois 
só a alguns é que é dada a 
possibilidade de fazer o ca-
minho. Uma pequena minoria 
dos técnicos superiores de 
diagnóstico e terapêutica 
(TSDT) viu os seus anos de 
carreira contabilizados. A 
maioria, incrédula, assiste ao 
silêncio do Ministério da Saú-
de e ao encolher de ombros 
das administrações hospita-
lares. 
O nosso trabalho vale pouco para 
quem manda. Quem se senta duran-
te o dia em frente ao Excel, não per-
cebe o valor de trabalhar noite den-
tro a semear hemoculturas, efetuar 
uma TAC a um doente com AVC ou 
realizar um ECG numa sala de rea-
nimação.

O centrão político fez bem o seu 
jogo. O PSD propôs uma lei na me-
dida exata para enganar os traba-
lhadores e curta para poder ser apli-
cada pelo governo PS. A insatisfação 
de rua foi contida, mas a frustração 
cresce mês após mês. Nada contra 
os colegas funcionários públicos. 
Pelo contrário! Até porque os cole-
gas não se encontram propriamente 
numa boa situação laboral. O repú-
dio tem de ir contra quem sempre 
se prestou a estes jogos, dividir tra-
balhadores para melhor controlar. 
De forma mesquinha e pequenina, é 
a única forma pela que eles sabem 
mandar.

A maioria dos TSDT tem um contrato 
individual de trabalho (CIT) que re-
mete para o código do trabalho, e 
não para o código de trabalho em 
funções públicas. Uma aberração 
iniciada no princípio deste século. 
Trabalhamos para o Estado, sofre-
mos os mesmos cortes de quem tra-
balha para o Estado, a ida além da 
troika também foi além dos nossos 

salários, mas as poucas benesses 
chegam sempre muito mais tarde. 
Quando chegam…

Trabalho desde 2006 num dos gran-
des centros hospitalares de Lisboa. 
Daqueles com nome pomposos, 
haja alguma coisa que seja em 
grande! Fui contratada a recibos 
verdes, abaixo do salário mínimo, já 
era uma sorte estar a trabalhar! Pelo 
menos, era o que me diziam. Sem-
pre achei que sorte era a do Estado, 
sempre com a disponibilidade de 
profissionais de saúde bem treina-
dos, que fazem inveja por esta Eu-
ropa fora. O que eu e todos os meus 
colegas merecíamos era um salário 
digno e um trabalho estável, onde 
pudéssemos crescer como profis-
sionais. Sorte? Sorte não era certa-
mente.

Quem lê, pergunta: quem governa-
va em 2006? Era Durão Barroso, era 
Santana Lopes, Sócrates? A resposta 
não tem interesse nenhum. São todos 
muito diferentes, mas muito iguais na 
hora de tratar dos trabalhadores. Se 

POR ELOÍSA MACEDO

OS TSDT E A ETERNA 
INJUSTIÇA NA SAÚDE



podem explorar muito, não se ficam 
pelo pouco.

EM 2008, DISSERAM-ME QUE A MI-
NHA SORTE AUMENTOU. APÓS DOIS 
ANOS DE PRECARIEDADE, ONDE O 
ESTADO FOI EXEMPLO DAS PIORES 
PRÁTICAS LABORAIS, ASSINEI CON-
TRATO. QUE SORTE, NEM É EFETIVO. 
AGORA ESTAREI À EXPERIÊNCIA, 
POIS TODA A GENTE SABE QUE 
DOIS ANOS DE TRABALHO NÃO É 
SUFICIENTE PARA O EMPREGADOR 
SABER SE O TRABALHADOR É REAL-
MENTE BOM. 

Mais vale ter um período extra de 
dois anos de contratos a prazo. 
Quando fiquei efetiva, tive como 
prenda a troika. Afinal de contas, 
tinha andado a viver acima das 
minhas possibilidades este tempo 
todo. Já tinha perdido os primeiros 
quatro anos de trabalho para efei-
tos de progressão na carreira; ago-
ra, iria perder todo o resto da minha 
vida. Nada percebo de gestão nem 
de liderança, mas creio que esta não 
é a melhor forma de motivar os re-

cursos humanos. Foi um período es-
pecial. Perdi cerca de 25% do meu 
salário líquido. Mas ao menos o sub-
sídio de Natal ficou em duodécimos. 
Que sorte a nossa. Mais sorte tiveram 
os laboratórios privados. Estranha 
coincidência: enquanto os nossos 
salários eram comprimidos e o inves-
timento no SNS atingia mínimos his-
tóricos, estes laboratórios cresciam. 
Os nossos colegas ganhavam pouco 
mais que o salário mínimo. Os nossos 
diretores, com um pé no laboratório 
alheio, afirmavam contentes “lá é 
mais eficiente, têm menos gastos”. 
Que pobreza de chefias intermédias, 
não sabem que é fácil ter um negó-
cio quando se paga um salário míni-
mo que não cresce, combinado com 
as rendas garantidas de um SNS que 
não investe por opção política.

Corremos com o Passos. Viva a ge-
ringonça. Vivam as 35 horas! Espera, 
que afinal não é para todos. PS tenta 
que sejam apenas para alguns. Va-
mos para a rua, desta vez não nos 
calam, não nos enganam. As 35 ho-

ras foram arrancadas a ferro para os 
trabalhadores CIT. Foi duro, mas lá 
conseguimos.  A nova carreira foi um 
passo positivo, mas só agora os con-
cursos viram a luz do dia. As vagas 
são tão pequeninas que parecem 
adequadas a serem sujeitas a análise 
de TSDT. Afinal de contas, nos labora-
tórios há estufas para incubar as va-
gas e microscópios para as conseguir 
observar. As ressonâncias magnéti-
cas modernas permitem ver mesmo 
a alteração mais pequena. Desta vez 
o governo está de parabéns, nunca 
houve um concurso tão adequado à 
profissão a que se destina.

E chegamos ao final de 2022. Ao fim 
de 16 anos de trabalho, continuo na 
base da carreira. Não apenas eu, 
mas dezenas de milhares de cole-
gas. Tenho resiliência, estive na linha 
da frente, tive palmas e um bilhete 
para a final da liga dos campeões. 
Mas fui esquecida. Não quero mais 
desta sorte. Quero um salário digno, 
uma carreira que permita desenvol-
ver-me e crescer profissionalmente.•
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Os Técnicos Superiores de Diagnóstico 
e Terapêutica nasceram da evolução 
da ciência e da tecnologia aplicada à 
prática médica inovadora. Felizmente 
a inovação tecnológica explodiu nos 
últimos trinta anos e estes profissionais 
souberam - e sabem - abraçar este 
desafio constante, através do inves-
timento contínuo na sua formação e 
dedicação. Por isso o valor das pro-
fissões que a carreira de Técnico Su-
perior de Diagnóstico e Terapêutica 
abrange é incalculável para a quali-
dade de vida dos utentes do Serviço 
Nacional de Saúde. 

A evolução da ciência na prática clí-
nica atual e a prestação destes pro-
fissionais, no diagnóstico e no planea-
mento das melhores estratégias de 
tratamento, conferem hoje à medicina 
um nível de excelência, que não teria 
aplicabilidade sem a eficiência, eficá-
cia e conhecimentos adquiridos nas 
últimas décadas destes profissionais, 
pela excelência das suas práticas, 
emitindo resultados que permitam aos 
demais profissionais de saúde, aplicar, 
eleger e gerir o diagnóstico diferencial, 
a melhor terapêutica a aplicar aos 
pacientes e com a maior brevidade 
possível. 

Esta premissa de prática, permite ao 
utente, muitas vezes, abandonar o 
ciclo da doença, evitar a sua comi-
cidade, garantido maior qualidade 
de vida, pré, per e pós doença, com 
rápido retorno à sua vida ativa, mais 
saudável física e emocionalmente ga-

rantindo igualmente retorno social e 
financeiro ao país. Em última instância 
a prática assertiva, conhecedora, es-
pecializada, dos profissionais garante 
sustentabilidade ao SNS, tanto por via 
da melhoria da qualidade de saúde 
dos doentes (redução dos gastos na 
saúde), como por via do rápido retor-
no dos pacientes à vida contributiva, 
com saúde, garantindo a sustentabili-
dade de todos os sistemas de suporte 
social. 

Desta forma, os TSDT regem-se pelos 
melhores padrões de formação contí-
nua, na procura da evolução constan-
te e que satisfaça a evolução cientí-
fica na prática clínica, todos os dias. 
E dos diversos atores profissionais da 
saúde, os TSDT são, nos processos de 
diagnóstico e de tratamento, a matriz 
de suporte dos cuidados de saúde 
eficientes - estrategicamente posi-
cionados nas valências mais especí-
ficas e especializadas do diagnóstico 
e práticas inovadoras. Permitem assim 
reduzir o tempo e os riscos cirúrgicos, 
o flagelo das infeções hospitalares, a 
recorrência e comicidade da doença, 
permitindo a implementação e pre-
paração das terapêuticas mais efi-
cientes no timing clínico favorável ao 
utente nos diversos patamares dos 
cuidados de saúde. 

A prática clínica atual está totalmen-
te dependente da exigente e eficaz 
colaboração destes atores da Saúde, 
muitas vezes invisíveis, e por isso mui-
tas vezes esquecidos. No entanto, os 

cerca de 8000 profissionais no SNS, 
carreira especial do Estado português, 
estão disponíveis 365 dias por ano, 
24h/dia, expostos aos riscos físicos, 
químicos, psicossociais e biológicos, 
como os demais profissionais da saú-
de. Somam inclusivamente riscos de 
prática, associados à especificidade 
das suas profissões, como os riscos 
de utilização de radiações ionizantes, 
de manipulação e contaminação ra-
dioativa ou por preparação de qui-
mioterápicos. 

As opções políticas de gestão de re-
cursos devem beneficiar a sustenta-
bilidade. No entanto, a valorização 
do capital humano é crucial para a 
eficiência dos sistemas de saúde. Os 
TSDT constituem uma nossa peque-
na expressão orçamental, irrelevante, 
quando no outro prato da balança 
pesa a mais valia da prática clínica, 
dedicada, experiente, transversal-
mente conhecedora destes profissio-
nais na promoção da saúde. 

Política e mediaticamente silenciosos. 
Apaixonados pela vontade de resolver, 
de apresentar soluções, de estudar, 
de escrutinar todas as possibilidades 
diagnósticas, para aumentar o leque 
terapêutico. Continuarão a desempe-
nhar o seu trabalho com a dedicação, 
o brio e o empenho que a missão exi-
ge. Mesmo sabendo que muitas ques-
tões, não chegam com a clareza da 
prática, aos vários patamares de juízo, 
e por isso se somam muitas injustiças, 
passíveis de corrigir. •

SNS  
E OS TSDT:
O QUE ACONTECEU?
POR NUNO MALAFAIA
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A geração que entra agora para as 
faculdades médicas tem exigências 
que antes não existiam. Facilida-
de de acesso a materiais de ensino, 
disponibilização adequada de ma-
teriais bibliográficos, articulação do 
horário de ensino teórico com o horá-
rio de ensino prático, equilíbrio entre 
a diversidade e a profundidade nos 
estágios clínicos e flexibilidade dos 
corpos docentes para responder a 
feedback construtivo estudantil - são 
questões que não se interpunham 
nas épocas em que as direções das 
faculdades nem sequer reconheciam 
as associações de estudantes.

Se continuamos muito longe de uma 
participação democrática dos e 
das estudantes na governação das 
faculdades médicas, com números 
miseráveis de alunos nos conselhos 
de faculdade e universidade, sabe-
mos que também existem docentes 
que têm, individualmente e nas suas 
cadeiras, tentado fazer a diferença 
pela positiva, experimentando novas 
metodologias de ensino, procurando 
otimizar o rendimento com mate-

riais e métodos de simulação e mais 
oportunidades de contactos práticos 
com situações do quotidiano da prá-
tica médica. Com efeito, estamos, a 
meu ver, num período de verdadeira 
transição entre dois métodos de en-
sino muito característicos, ecoando 
um pouco a transição epistémica da 
medicina centrada na doença para 
a medicina centrada no paciente.

O primeiro modelo, mais centrado no 
ensino expositivo-teórico, foca-se 
na transmissão vertical, através de 
aulas teóricas ou teórico-práticas, 
de conhecimentos por um docente 
a um conjunto alargado de alunos. É 
o mais económico na sua exequibi-
lidade e, na falta de tecnologias de 
informação e comunicação que per-
mitam armazenar esta informação, 
mesmo personalizada ao docente, 
para consulta livre a posteriori, foi o 
mais utilizado na história da aca-
demia. Anfiteatro cheio, o Professor 
Doutor expõe a temática da aula, 
dúvidas no final (algumas variações, 
como é natural!). A transmissão de 
conhecimentos “apenas” exige do 

estudante o compromisso de estar 
presente, com atenção e capaci-
dade de interiorizar o que lhe é dito, 
ponto crucial.

O segundo modelo, mais centrado 
no ensino aplicativo-prático, foca-se 
em metodologias tendencialmente 
mais horizontais de ensino, empre-
gando técnicas de ensino invertido – 
estudantes preparam os conteúdos a 
abordar e resolvem problemas entre 
si, docentes facilitam a discussão e a 
aprendizagem, esclarecem questões 
– e de ensino dialético, estimulando 
um diálogo informado entre um do-
cente e um grupo de alunos sobre 
uma determinada temática, balizado 
pelos objetivos da discussão, mode-
lo mais próximo do geralmente pro-
posto para reuniões clínicas e outros 
tipos de jornadas de discussão em 
contexto da prática clínica. A trans-
missão de conhecimentos exige es-
tudo e preparação prévia, bem como 
docentes com suficiente preparação 
para esclarecer diversas dúvidas e 
preparar atividades mais complexas 
que meras aulas expositivas.

ENSINO MÉDICO

DA ACADEMIA  
À ENFERMARIA
Vivenciamos tempos interessantes no mundo do ensino médico. Currículos brotam da terra 
como flores com nomenclaturas estrangeiras, estágios médicos e rácios tutor-estudante são 
ardentemente discutidos pelos candidatos às diversas escolas do país, metodologias híbridas  
e inovadoras de ensino são adotadas por alguns docentes que aproveitaram a boleia da des-
materialização do ensino para operar a sua própria revoluçãozinha pedagógica.

POR PEDRO VILÃO SILVA | Estudante de 5. ano na FCM-UNL
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Neste momento, a meu ver, o ensino 
médico tenta encontrar um equilíbrio 
entre estas temáticas. A pandemia e 
a consequente desmaterialização de 
aulas obrigou a adaptações que fo-
ram muito bem-vindas para a comu-
nidade estudantil, como a gravação 
prévia de aulas para acesso livre e a 
disponibilização online mais genera-
lizada de materiais de estudo e guias 
de estudo. Contudo, nem sempre isto 
significou menos trabalho ou menos 
dispêndio de tempo para o estudo – 
afinal, conhecer, interiorizar e apren-
der são processos necessariamente 
prolongados e que exigem um inves-
timento intelectual significativo da 
parte do aprendiz –, pese embora o 
feedback maioritariamente positivo 
dos alunos a estas medidas.

Bem entendido, o problema não re-
side (exclusivamente) no método 
escolhido para lecionar aulas – os 
conteúdos programáticos são seme-
lhantes e praticamente transversais 
a todas as escolas médicas de Por-
tugal e, como tal, a uma pletora de 
métodos de ensino –, ou nos progra-

mas per se, mas sim, em parte, nos 
métodos de avaliação dos conheci-
mentos.

EMBORA NOS ENCONTREMOS NUM 
PERÍODO DE INOVAÇÃO E EXPERI-
MENTAÇÃO ALARGADA NO ENSINO 
MÉDICO, ONDE A VOZ ESTUDANTIL 
PARECE CONTAR UM POUCO MAIS 
DO QUE HÁ ALGUNS ANOS, OS MÉ-
TODOS DE AVALIAÇÃO CONTINUAM 
A INSISTIR DE MODO ARCAICO NO 
EXAME DE ESCOLHA MÚLTIPLA OU 
NO CONJUNTO DE FREQUÊNCIAS 
COMPOSTAS POR QUESTÕES DA 
MESMA TIPOLOGIA.

Compreendo: para facilidade e au-
tomatização de correção, é muito 
mais simples e exequível a realização 
de exames de escolha múltipla. Para 
turmas semestrais cada vez maiores 
(muitas vezes sem grande esperan-
ça de uma formação e carreira mé-
dicas dignificadas), os métodos que 
permitem poupança de tempo são 
frequentemente os mais adequados. 

Há mais justiça na avaliação estan-
dardizada que na avaliação oral, 
argumentam os seus defensores, 
por menor dependência dos vieses 
do avaliador e garantias de que as 
perguntas têm o mesmo critério para 
todos os examinandos.

No entanto, estas avaliações tendem 
para a arbitrariedade e para a fal-
ta de critério quando não são bem 
aplicadas e constituem grande par-
te, se não a totalidade, das classifi-
cações das unidades curriculares. A 
aplicação de um exame de escolha 
múltipla exige, em nome da justeza 
de critério, uma discriminação clara 
e prévia da totalidade dos objetivos 
de aprendizagem em teste, garan-
tias de qualidade na elaboração de 
perguntas e uma correspondência 
entre o tempo disponibilizado e o 
número de perguntas ponderado à 
dificuldade relativa de cada uma. Há 
métodos claros de elaboração des-
te tipo de exames – os redatores da 
Prova Nacional de Acesso, um exame 
de escolha múltipla que foi recebi-
do positivamente pela comunidade 
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estudantil médica portuguesa pelo 
seu foco no raciocínio clínico e maior 
correlação com a prática real quan-
do comparado com o antigo “Har-
rison” (Prova Nacional de Seriação), 
recebem formações dedicadas ao 
assunto –, mas nem todos os do-
centes são formados ou treinados na 
elaboração destas questões, levan-
do a frequentes erros na formulação 
de questões, perguntas não relacio-
nadas com conteúdos programáti-
cos ou frustrantes subestimações do 
tempo necessário para a realização 
de exames.

Assim, alguns docentes optam por 
outros métodos de avaliação, de en-
tre os quais se destacam as avalia-
ções escritas e as avaliações orais, 
estas últimas o “terror” dos alunos 
que não estão habituados a rea-
lizá-las. Sim, há um maior grau de 
arbitrariedade na interpretação de 
respostas e atribuição de classifica-
ções. A meu ver, todavia, também 
existe uma maior naturalidade na 
avaliação com estes métodos, per-
mitindo que os docentes avaliem o 
grau de domínio e familiaridade dos 
estudantes com um tema de forma 
mais direta.

Com efeito, a atribuição de classifi-
cações entre 0 e 20 para efeitos de 
seriação, atribuição de bolsas, entre 
outros aspetos do foro jurídico e ad-
ministrativo é uma imposição legal. 
Este facto condiciona a capacidade 
de aferição de conhecimentos até 
certo ponto. Se uma classificação de 
10 (ou 9,5, dependendo da cadeira 
em questão) condiciona a conclu-
são satisfatória da cadeira, para to-
dos os efeitos práticos um aluno de 
10 sabe tanto como um aluno de 18. 
Há muitas cadeiras para as quais 
estas diferenças são francamente ir-
relevantes se os critérios forem bem 
construídos, a conclusão satisfatória 
de conteúdos esteja ao nível do 10 e 
os conteúdos em si não forem críticos 
às melhores práticas clínicas (toda 
outra questão!). Então, nesses ca-
sos, para que serve a distinção? Para 
premiar quem sabe melhor, diriam os 
defensores deste sistema.

Em aplicações reais, de que serve 
“saber melhor” conhecimentos ge-
neralistas? Os estudantes de Medi-
cina podem ter mais simpatia por 

uma ou outra área do conhecimento, 
mas o curso fundamentalmente for-
ma médicos competentes, capazes 
de raciocínio clínico e prontos para 
ingressar no Internato de Formação 
Geral e realizar a Prova Nacional de 
Acesso com sucesso. Pode não ser 
a intenção explícita, mas a conota-
ção da formação médica, mais evi-
dente nos anos clínicos, é a de que 
o papel da faculdade é iniciar o es-
tudante num percurso prolongado 
de aprendizagem e formação que 
se estende à aprendizagem ao lon-
go da vida (lifelong learning) que é o 
pilar da prática médica baseada na 
evidência contemporânea. O conhe-
cimento médico é volátil, evolui, anu-
la-se, supera-se e multiplica-se. Ora, 
o conhecimento estático de algumas 
áreas (não de todas, porque assu-
mimos que a anatomia das artérias 
coronárias, por exemplo, não se vá 
alterar radicalmente em 1-2 anos), 
especialmente de guidelines, NOCs, 
“best practice guides” e outro tipo de 
“nivelamentos por baixo”, parafra-
seando um professor, de nada serve 
se não forem dadas armas para o 
renovar periódica e frequentemente; 
isto é: saber como se trata a asma 
brônquica agora é importante, mas 
é mais importante detetar se o tra-
tamento está otimizado quando esti-
ver com um paciente asmático após 
uma crise à frente.

“O que avaliar, então?”, seria a ques-
tão que se colocaria ao lado de 

“Como ensinar, então?” no topo da 
lista de problemas do ensino médico 
atual. Temos de dominar as bases da 
ciência médica, mas também de re-
conhecer criticamente os locais onde 
ainda faltam respostas e onde a evi-
dência ainda não é forte o suficiente 
para dar seguranças. A prática clíni-
ca baseada na evidência sustenta-
-se nos pilares da experiência do pa-
ciente, da experiência do clínico e da 
evidência científica ponderada criti-
camente e no seu todo. Se o primei-
ro será diferente em todos os casos 
e o segundo apenas se criará com a 
inevitável passagem do tempo, será 
o terceiro o nosso foco? Será que te-
remos de formar médicos capazes de 
interpretar a literatura, destruir certe-
zas prévias e aprender para sempre? 
Que competências queremos garan-
tir aos médicos de amanhã?

Eis a relação dialética fundamen-
tal no coração do ensino médico: 
a oposição e complementaridade 
entre conhecimentos académicos, 
conhecimentos práticos e um misto 
dos dois. Entre exames orais e OS-
CEs – que pecam pela ausência em 
algumas escolas médicas – todas 
as competências necessárias a um 
jovem médico podem ser avaliadas. 
Onde é que nos temos de focar? Tal-
vez os estudantes, os jovens médicos 
recém-formados em IFG e os inter-
nos de formação específica possam 
começar a ter mais palavra nessa 
questão, identificando lacunas, difi-
culdades e potenciais problemas nos 
primeiros anos da profissão. A medi-
cina é uma ars, mas também é uma 
praxis. O ensino também sofre dos 
problemas médicos de abarcar a to-
talidade da dolência da Humanida-
de sob a sua envergadura.

Costuma dizer-se nas aulas que “não 
há nada puramente académico em 
Medicina”. As faculdades não servem 
para formação específica especiali-
zada, nem são centros de formação 
técnica generalista, mas a definição 
do papel do médico recém-formado 
– e da Medicina no geral – além de 
frases-feitas em inglês para agradar 
a investidores de regimes fundacio-
nais serviria para avançar em muito 
a qualidade do ensino médico em 
Portugal. •
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Se, no curso do tempo, tantas 
expectativas houve para os 
enfermeiros, sabemos hoje que 
poucas foram aquelas que se 
concretizaram, por omissão e 
inação dos responsáveis po-
líticos. Isto é, muito ficou por 
fazer por escolha política dos 
Governos tanto no sector da 
saúde como, de uma forma 
mais ampla, na Administração 
Pública.
A situação global dos Enfermeiros/as 
é, pois, o espelho que reflete o estado 
da Saúde no nosso país: desinvestida, 
desmembrada e desmotivada.

Um Estudo Nacional sobre as Condi-
ções de Vida e de Trabalho dos Enfer-
meiros em Portugal revelou que mais 
de 16% dos profissionais deste grupo 
trabalham mais de 70 horas por se-
mana. Este trabalho concluiu também 
que mais de metade dos enfermeiros/
as pretende a reforma antes do tempo 
e, ainda, que dois terços já equacio-
naram mudar de profissão, em virtude 
das péssimas condições de trabalho a 
que estão sujeitos.

Segundo dados da OCDE (2020), Por-

tugal continua abaixo da média no 
que respeita ao rácio de enfermeiros 
por mil habitantes. Em 2019, tínhamos 
7,1 enfermeiros, quando a média dos 
países que constituem a referida or-
ganização internacional é de 8,8. Ain-
da segundo este relatório, a Enferma-
gem é uma profissão maioritariamente 
feminina, relativamente jovem e, por 
regra, mal paga. Os enfermeiros/as 
portugueses surgem como os quin-
tos mais mal pagos em toda a OCDE, 
situação que tem conduzido, nas úl-
timas duas décadas, à perda conti-
nuada de profissionais, que seguem o 
velho trilho da emigração para países 
que reconhecem o seu valor e estabe-
lecem contratos de trabalho dignos e 
emancipatórios.

Um dos problemas do SNS é a dificul-
dade de retenção de enfermeiros. Este 
problema manter-se-á com a atual 
proposta de aumentos salariais do 
Governo. Não é verdade que estejam 
a ser adotadas medidas para atrair 
profissionais qualificados e, mais im-
portante, para que se mantenham na 
esfera do Serviço Nacional de Saúde.

Não haverá melhoria da situação dos 
Enfermeiros, em situação de fran-
ca desmotivação e revolta, que não 
passe pela transformação da orga-

nização do trabalho. Assim, dos vários 
problemas com que estamos confron-
tados, torna-se imperiosa a criação 
de uma carreira única, que se aplique 
a todos os enfermeiros, capaz de:

• Valorizar definitivamente o tra-
balho, as competências e as res-
ponsabilidades de todos os Enfer-
meiros nos serviços de saúde;

• Consagrar um sistema de ava-
liação do desempenho transpa-
rente, equitativo e justo, e que seja 
promotor da formação profissional 
e dinamizador do desenvolvimento 
profissional e salarial;

• Eliminar as injustiças e desigual-
dade, compensando o risco e a 
penosidade inerentes à profissão, 
nomeadamente através de con-
dições especiais para a aposen-
tação.

É, portanto, urgente retomar e finalizar 
o processo negocial com os sindica-
tos de enfermeiros, indo de encontro 
às expectativas destes quanto ao 
desenvolvimento das carreiras e dos 
salários.

A valorização da enfermagem é cons-
trução e eficiência para o SNS. •

VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM  
É MAIS EFICIÊNCIA NO SNS.
POR FERNANDA LOPES | Enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria
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A preocupação com os métodos de gestão acompanhou 
a criação e crescimento do SNS. De uma forma ou de 
outra, aquilo que outros países com sistemas de saúde 
semelhantes ao nosso adoptaram, acabou por ser im-
plementado em Portugal. Destaco que uma das medi-
das inseridas no âmbito desta modernização constante 
é a contratualização hospitalar, tratando-se de um novo 
modelo de financiamento das instituições do SNS, atra-
vés do qual a sua produção e respetivos custos associa-
dos são acordados entre os hospitais, centros hospita-
lares e o Ministério da Saúde através da Administração 
Central dos Serviços de Saúde (ACSS).

De notar que reformas da gestão da saúde desde o mo-
mento de criação do SNS, assumem como foco principal 
maximizar a eficiência e a produtividade dos hospitais, 
por outro lado, visam promover a sustentabilidade do se-
tor, uma vez que este apresentará sempre custos eleva-
dos e dificuldade em controlar os mesmos face à impre-
visibilidade das necessidades em cuidados de saúde, e 
o preço da incorporação da inovação tecnológica e do 
medicamento. De referir que os contrato programa as-
sumem uma grande importância no processo de contra-
tualização com as unidades de saúde, contudo, conside-
ro que os mesmos carecem de ser divulgados por todos 
os profissionais da unidade de saúde para que se sintam 
envolvidos, para que saibam quais as metas a atingir, 
quais as estratégias a adoptar e que variáveis- métricas 
devem ser elencadas para avaliar a qualidade de cuida-
dos prestados. Estes são para mim pontos fundamentais 
para uma liderança em saúde que envolva os profissio-
nais de saúde na tomada de decisão, na criação de ino-
vação e geradora de ganhos em saúde.

Por outro lado, não se consegue simplesmente falar de 
eficiência e produtividade do setor da saúde, sem que se 

consiga abordar a variável humana da prestação de cui-
dados de saúde, ou seja, sem que se analisem as condi-
ções laborais e motivacionais dos profissionais de saúde 
na equipa multidisciplinar. Como bem sabemos na última 
década temos assistido um desinvestimento no capital 
humano do SNS, sendo que a não valorização da carreira 
e das competências diferenciadas dos seus profissionais 
tem contribuído para a fuga de muitos profissionais do 
SNS, que legitimamente buscam melhores condições la-
borais e satisfação profissional. Assistimos a concursos de 
especialidade para enfermeiros que abrem sem sequer 
se estudar quais as necessidades para as unidades em 
numerus clausus de cada especialidade, sendo que são 
medidas paliativas e não de intervenção para alavancar 
uma mudança em que todo o SNS fica a ganhar.

Por fim, muito temos falado da importância da saúde 
mental dos profissionais de saúde, contudo na atuali-
dade são escassos os programas de saúde mental nos 
serviços de saúde de apoio aos seus profissionais. Ne-
cessitamos de políticas de saúde ajustadas às necessi-
dades da estrutura e do processo para que se consiga 
o melhor resultado para todos: respeito pelas condições 
laborais dos profissionais de saúde, equidade no acesso 
a cuidados de saúde, justiça social no acesso à saúde e 
coesão social. Esta é uma equação complexa mas não 
impossível de operar no terreno do SNS, assim haja cora-
gem de fazer diferente, melhor e de uma forma disruptiva: 
envolver e valorizar as pessoas!

Na resposta fundamentada às dúvidas e à complexida-
de dos problemas tem de surgir a clareza: a clareza do 
caminho que queremos seguir no SNS; a clareza de como 
operar a mudança no SNS e a clareza de que sem valo-
rização das Pessoas não existe SNS e… não existe Demo-
cracia. •

DESAFIOS PARA A 
GESTÃO DO SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE
POR GISELA ALMEIDA | Enfermeira Especialista, Instituto Português de Oncologia, Coimbra

No setor da saúde, a satisfação das necessidades emergentes dos cidadãos 
e da comunidade em geral, exige o planeamento de atividades de saúde pú-
blica geradoras de valor, mas que utilizem de forma racional os recursos exis-
tentes, recorrendo a novas práticas no funcionamento das organizações, nos 
processos e nos serviços prestados.
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Nos últimos tempos foram debatidas 
várias propostas no parlamento dos 
Açores para que os médicos do servi-
ço de urgência trabalhem para além 
do limite anual de horas extraordiná-
rias estipulado no acordo coletivo de 
trabalho, que é de 150 horas.

É sabido que a afluência ao serviço 
de urgência ocorre não só porque 
as pessoas estão em situação grave 
de saúde, mas também porque não 
existe capacidade de resposta ao 
nível dos cuidados de saúde primá-
rios.

Só em maio deste ano, a afluência 
ao Hospital de Ponta Delgada bateu 
recordes, com 1.300 pessoas a recor-
rerem àquela valência em três dias.

Existe um claro problema no Serviço 
Regional de Saúde (SRS), que não 
se resolve sobrecarregando os seus 
profissionais, mas sim com medidas e 
investimentos estruturais, promoven-
do melhores condições de trabalho 
através de regimes de exclusividade 
facultativos e de investimento aos 
vários níveis da saúde. Mas porque 
não se investe de forma estrutural na 
saúde? Porque os resultados levam 
tempo, são investimentos a longo 

prazo e a realidade é que os políti-
cos são chamados de 4 em 4 anos 
para apresentar programas e resul-
tados. É aqui que tem de existir mu-
dança de paradigma, caso contrário 
continuaremos a pagar as pesadas 
faturas dos remendos que vão conti-
nuamente destruindo o SRS e conse-
quentemente a nossa saúde.

No caso dos médicos, a decisão do 
Governo Regional e do PAN foi a de 
apresentar propostas que partem do 
princípio de que se os médicos já fa-
zem horas a mais para além do limi-
te legal, então devemos incentivar e 
obrigar a isso, pagando mais. O Blo-
co foi o único partido a votar contra 
todas as propostas, alertando insis-
tentemente para o potencial burnout 
dos médicos, o risco para os utentes, 
para a ausência de parecer dos sin-
dicatos médicos e para o trabalho 
extraordinário sem limites. Assim os 
utentes não saberão quantas horas 
estará a trabalhar o médico que têm 
à sua frente no serviço de urgência e 
como estará física, mental e emocio-
nalmente para o exercício das suas 
funções. 

A proposta do Governo acabou por 

ser vetada pelo Representante da 
República, dando razão às preocu-
pações do Bloco, algo que a coliga-
ção também reconheceu ao apre-
sentar uma proposta de alteração já 
com a introdução de limites máximos, 
assim como exigindo o acordo dos 
trabalhadores para o trabalho su-
plementar para além do limite legal. 

No entanto, em espécie de corrida 
em cima do joelho, esta proposta foi 
aprovada em comissão na segunda-
-feira para ser votada na quarta, sem 
novamente ouvir os sindicatos dos 
médicos. O que pensam os médicos 
sobre isso? Ninguém sabe. A direita e 
o PAN preferiram ser eles próprios a 
decidir sobre o trabalho dos médicos.

Penso que um assunto destes, com 
implicações diretas no trabalho e 
vida dos médicos, sem esquecer as 
implicações para a segurança dos 
utentes, não pode ser tratado desta 
forma leviana e até irresponsável.

QUANDO JÁ SE GASTA MAIS EM HO-
RAS EXTRAORDINÁRIAS DO QUE EM 
SALÁRIOS NUM DOS HOSPITAIS DA 
NOSSA REGIÃO, ISTO DEVE LEVAR-
-NOS A REFLETIR SE É ESTE O CAMI-
NHO QUE QUEREMOS NA SAÚDE..•

POR JESSICA PACHECO

AÇORES: PARA ALÉM  
DO LIMITE
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POR MÁRIO ANDRÉ MACEDO

O QUE SE PASSA  
COM OS SERVIÇOS  
DE URGÊNCIA
Os serviços de urgências são 
locais difíceis para se traba-
lhar. A pressão, a carga de 
trabalho, a exposição a com-
portamentos violentos, ou a 
maior incidência burnout, con-
tribuem para que não sejam 
locais atrativos para fixar pro-
fissionais. 
Há uma dimensão internacional do 
problema, independentemente do 
sistema de saúde, as urgências têm 
dificuldade em fixar profissionais, e 
sofrem de sobrelotação ou mesmo 
de encerramentos temporários.

Não há praticamente nenhum pro-
grama de governo para a saúde que 
não reconheça que há um problema 
nas urgências. No entanto, aqui es-
tamos, com problemas semelhantes 
nos serviços de urgência ao longo 
dos últimos 40 anos.

O agravamento dos últimos meses 

é fácil de explicar. Uma pandemia 
muito dura para os profissionais de 
saúde, uma gestão de recursos hu-
manos arcaica e sem os mínimos de 
consideração pelas expectativas 
dos profissionais, uma gestão sem 
autonomia e fundos a que se asso-
cia uma quebra real dos salários dos 
trabalhadores da saúde. Neste cam-
po, os relatórios da OCDE são uma 
tristeza para Portugal, onde ocupa-
mos o triste pódio de enfermeiros e 
médicos com maior queda nos salá-
rios na última década.

Face ao crescimento do setor pri-
vado, que sem pagar o que o pro-
fissional efetivamente merecia, mas 
apenas um pouco mais, facilmente 
atrai os profissionais de saúde que 
necessita. Tem igualmente a flexibi-
lidade de prometer menos horas de 
urgência aos médicos, uma vez que 
a cada vez maior massa de médicos 
sem especialidade, alimentam a in-
dústria dos médicos tarefeiros pre-
cários, sem expectativas de carreira, 

evolução profissional ou salarial a 
médio prazo.

A evolução do número de novos mé-
dicos não tem sido suficiente para 
colmatar o envelhecimento, relem-
brando que após os 50 anos, um mé-
dico pode não efetuar turnos da noi-
te na urgência e, depois dos 55, pode 
pedir dispensa total do trabalho nas 
urgências. Nem para formar novos 
especialistas, atualmente, perto de 
dois em cada três médicos em ati-
vidade no SNS são internos. Esta si-
tuação é duplamente grave, pois 
estamos a destruir a capacidade 
formativa de novos especialistas a 
curto prazo. Infelizmente, sobre este 
grave problema, não ouvimos nem 
as preocupações, nem propostas de 
solução do atual bastonário da Or-
dem dos Médicos.

A gestão dos recursos humanos não 
se esgota nos médicos. Havia muito 
para fazer na classe de enfermagem, 
que tem o potencial para ser uma 
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das soluções para este problema. 
A revisão de carreiras, salários e in-
centivos, tem de ser acompanhada 
por uma redefinição dos papéis so-
ciais da saúde. Necessitamos que os 
enfermeiros e enfermeiras assumam 
mais competências, de forma a li-
bertar médicos para as suas tarefas. 
Obviamente, as novas competências 
devem ser acompanhadas de for-
mação e valorização salarial. Nada 
disto é novo, trata-se de um mode-
lo em vigor na maioria dos países 
da OCDE. Por captura corporativa, 
Portugal permanece tristemente de-
baixo de um paradigma antiquado 
de prestação de cuidados. Está na 
hora de avançar e recuperar tempo 
perdido!

Tendemos a desvalorizar o impacto 
do encerramento de urgências, ou 
da sua sobrelotação, na saúde de 
todos nós. Não se trata de pequeno 
incómodo. Trata-se de uma barreira 
ao acesso a cuidados de saúde, que 
aumenta as desigualdades em saúde 
e aumenta a mortalidade na região 
afetada. Um estudo inglês, que pro-
curou calcular o impacto do encer-
ramento de serviços de urgência na 
mortalidade da população, desco-
briu um aumento de 2,5% dos óbitos 
na região. Outro estudo, também in-
glês, descobriu que após 4 horas de 
espera no serviço de urgência, o ris-
co de mortalidade a 30 dias aumen-
ta na medida do aumento do tempo 
de espera. Assim, 6 horas de espera 
aumentam o risco de mortalidade em 
8%, 8 horas de espera aumentam em 
10% e assim progressivamente. Não 

temos dados públicos tão detalhados 
sobre o tempo de espera das nossas 
urgências, mas sabemos que a pro-
porção de utentes que esperam pelo 
menos 6 horas passou de 15% em 2017, 
para perto de 25% em 2021. É impos-
sível não analisar estes dados, sem 
relacionar com as péssimas medidas 
de gestão dos recursos humanos. Os 
trabalhadores têm de ser respeitados 
e valorizados, não podem ser mais um 
número.

Resolver o problema das urgências 
não se esgota no serviço em si. Há um 
problema no hospital, que não con-
segue encaminhar doentes menos 
urgentes para a consulta externa ou 
hospital de dia, há um problema na 
comunidade que não tem outro re-
curso que não seja a urgência, e há 
um problema de políticas públicas 

que prefere sustentar este sistema 
ineficiente e que produz maus resul-
tados em saúde, em vez de investir 
e dotar a comunidade e os hospitais 
dos recursos necessários para res-
ponder às necessidades em saúde 
da população.

Estou pouco confiante que o novo ti-
tular da pasta da saúde trará gran-
des novidades. Gerir o status quo, 
não levantar ondas, não chatear os 
interesses instalados no sector, tem 
sido a imagem de marca deste go-
verno. Teremos de ser nós, trabalha-
dores, utentes, cidadãos preocupa-
dos com a saúde, a ter a exigente 
missão de pressionar para que se-
jam efetuadas as mudanças neces-
sárias. Os problemas das urgências 
não podem continuar a ser ignora-
dos. •


