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VIGILÂNCIA DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 
A vivência da Pandemia 

 

A saúde ocupacional tem como finalidades a prevenção dos riscos profissionais e a promoção da 

saúde dos trabalhadores. A qualidade de vida do trabalho, conducente à realização pessoal e pro-

fissional, tem de se inserir numa matriz de desenvolvimento que integra como pilar fundamental 

as adequadas condições de segurança e saúde nos locais de trabalho. Os serviços de saúde ocupa-

cional foram considerados como uma componente importante da estratégia de saúde pública, 

uma vez que procuram dar resposta às necessidades identificadas nos locais de trabalho (World 

Health Organization - WHO, 2001).Têm ainda por finalidade a proteção, a promoção da saúde dos 

trabalhadores e a prevenção dos riscos profissionais, através da vigilância da saúde dos trabalha-

dores e da identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes no local de trabalho, garantindo 

ambientes de trabalho saudáveis, melhoria das condições de trabalho e que promovam o bem es-

tar e a qualidade de vida dos trabalhadores. Todos os trabalhadores são obrigados a realizar exa-

mes de saúde ocupacional, e a entidade empregadora é obrigada a assegurar os mesmos.  

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) contempla a vacinação como estratégia de prevenção da 

doença e consequente diminuição do absentismo laboral, por constituir um dos métodos mais efi-

cazes para evitar a infeção e o mais eficiente procedimento de prevenção específica, contra doen-

ças transmissíveis. A vacinação dos profissionais de saúde contribui, significativamente, para a di-

minuição dos surtos nas unidades de saúde e consequente redução da morbilidade e mortalidade 

dos utentes e profissionais.  

É conhecido que a pandemia de Covid-19 afetou os sistemas de saúde a nível global e teve implica-

ções no acesso a cuidados de saúde, com uma redução significativa da sua produtividade. Segundo 

a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 2020 entre “ 1 de março a 30 de junho de 2020 –, evidenci-

aram-se restrições ao acesso a cuidados de saúde, nomeadamente pela suspensão e/ou diminuição 

da atividade programada nos estabelecimentos do SNS, e pela suspensão ou cessação da atividade 

de estabelecimento do setor privado, cooperativo e social.” Este impacto teve como reflexo o au-

mento da procura dos exames ocasionais, um aumento da adesão á vacinação da gripe sazonal 

2019/2020 e a suspensão das visitas aos locais de trabalho. 
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Primeiro que tudo quero esclarecer que, o pretendido aqui, não é de 

forma alguma criticar outras classes, nem tentar demonstrar que a 

Enfermagem é superior a outras disciplinas. Unicamente desejo re-

lembrar a alguns leitores e, elucidar a muitos mais, sobre o “espírito 

de missão” da Enfermagem portuguesa. 

No atual contexto de pandemia, os enfermeiros portugueses, mais 

uma vez, foram chamados a participar na primeira linha de uma mis-

são, que fortuitamente esta a ser coordenada por um Vice-Almirante, 

isto porque os instrumentos da economia portuguesa de novo falharam, neste caso na coordena-

ção da task-force. 

De coordenador em coordenador, os enfermeiros participantes nesta missão, têm vindo a cumprir 

com o que lhes é solicitado, apesar dos salários diminutos que têm vindo a ter há décadas. Esta de-

voção da enfermagem portuguesa de excelência, reconhecida e bem remunerada “lá fora”, deve-se 

ao referido “espirito de missão”, que, por vezes reconhecido com palmas e com Champions, carece 

de valorização da sociedade, nomeadamente do Estado… 

PAULO MARQUES | Sócio Nº 8882 
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UM MOMENTO NA VIDA 

 

Nos idos anos de 1976, na Escola de Enfermagem Dr. Bissaya Barreto, o Dr. Maia Vale interpela-me 

da seguinte forma: O que é que o Artur está aqui a fazer? Ao que respondi: a tirar o curso de enfer-

magem. Retorquiu vá é matricular-se em medicina. 

A vida é um conjunto de presentes que nos são oferecidos e cabe-nos a nós apreciá-los, valorizá-los 

e vivê-los. Pelo que é da nossa responsabilidade impedir que o passado e o futuro, um que existiu 

outro que não existe, impeçam de sermos, no agora. 

Ao longo destes presentes há muitos que nos marcaram e continuam a marcar. Por exemplo ver-

mos doentes internados num serviço que de manhã se levantam enrolam o seu colchão arrumam-

no e à noite voltam a colocar o colchão no chão, no corredor e deitam-se. Durante a manhã estão 

presentes, pois há a visita médica, mas depois saem e passeiam pela cidade apenas têm que estar 

presentes à hora da medicação e da refeição. 

Tirar sanguessugas dum balde e colocá-las na coxa de um doente com fratura do fémur para absor-

ção do hematoma. 

Trabalhar num serviço com trinta doentes, sozinho, sem auxiliar, em que tínhamos de preparar me-

dicação, lavar seringas, pinças e material para esterilizar, até mesmo afiar e desentupir agulhas. Pa-

rece um conto mas foi uma vivência, convivência ou se quisermos um crescimento pessoal e profis-

sional. 

Um utente que, numa noite de Domingo, do mês de Dezembro, entra em delírium tremens, sai do 

serviço e sai do hospital, a pé, em pijama. Estou só e vou para o convencer a regressar. Deixo vinte 

e nove doentes na enfermaria. Não consegui que ele regressasse, pois dizia vou a casa… e volto já. 

Hoje é isto possível, admissível ou mesmo hipotético? Ser enfermeiro hoje é, porventura, principal-

mente ser mais responsabilizado. Será que significa mais autonomia, mais conhecimento, mais sa-

ber científico, mais investigação que dá suporte a esse saber? 

Os utentes/doentes eram-nos gratos, pois nós estávamos lá. Diziam-nos obrigado. E agora? 

A enfermagem era uma profissão vinda de um curso profissional, hoje é uma licenciatura de quatro 

anos, com uma carga horária inferior ao que era. O que nos trouxe esta mudança?  

Passamos de uma profissão com três carreiras, a da saúde pública, ensino e hospitalar para uma 

única carreira. Além de uma grande confusão legislativa, o que temos hoje?  

Vivenciei mudanças, dei de mim, enquanto dirigente sindical e profissional, tempo, paciência, co-

nhecimento e sobretudo reconhecimento por quem não é reconhecido pelos outros e, quiçá, por 

nós próprios.  
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Ouço que os sindicatos não nos defendem. Será verdade. Eles têm obrigações com a profissão, mas 

essencialmente para com os seus associados. Entendo que a sua força lhe é dada pelo número de 

associados que representa. Teremos nós esta consciência profissional e sindical? Penso que o seu 

poder negocial reside na sua representatividade. Se quisermos ser defendidos por eles temos que 

fazer parte dos mesmos e aqui o número tem um peso enorme. Se assim não for, o sindicalismo 

poderá estar condenado ao fracasso. 

Entretanto vivemos no presente em que há uma Ordem dos Enfermeiros que garante, aos utentes, 

a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados. Que fazemos nós para termos as dotações 

seguras para prestarmos cuidados de qualidade, termos tempo para a investigação, formação, re-

flexão e mudança baseada nas evidências científicas? 

Respeitamos as orientações da Ordem dos Enfermeiros, os nossos saberes, as nossas especialida-

des ou ainda nos vemos como pau para toda a obra em que não há diferenciação, em que um en-

fermeiro é trocado por um enfermeiro especialista, um enfermeiro especialista por um enfermei-

ro? 

Crescemos como profissão? Como nos vemos? Como nos olham os nossos parceiros da saúde, os 

nossos políticos, a nossa sociedade? 

Fui enfermeiro de segunda classe, graduado, especialista, chefe e agora gestor. Mas nunca deixei 

de ser enfermeiro e, não o sendo, “sindicalista”. Estou convicto e consciente que esta postura me 

trouxe mais dificuldades que facilidades, no entanto sinto-me tranquilo por assim ter sido e assim 

ser. 

O grau de exigência nos cuidados de saúde é mais elevado, as pessoas conhecem mais os seus di-

reitos, ignoram os seus deveres. Naturalmente, a nós, é-nos exigido mais. Estaremos preparados 

para um caminho em que se valoriza mais o que está registado do que o que está feito? 

Em 1976 era melhor ser médico, cerca de quarenta e cinco anos depois, sou confrontado com a 

expressão do diretor do serviço, no qual sou enfermeiro gestor,“ E o Artur sabe que não manda na-

da?!” 

Em 2021,no tribunal de Leiria, num processo em que fui testemunha, o procurador do Ministério 

Público questiona-me se o enfermeiro tem competência para fazer um diagnóstico respondi-lhe 

que sim, de enfermagem. Desabafou dizendo que “já não percebo nada disto, até os enfermeiros já 

fazem diagnósticos”.  

Após esta pequena caminhada pela vida profissional permaneço com a incerteza se no agora somos 

mais ou menos considerados, em primeiro lugar, por nós e, em segundo, pelos outros. 

 

ARTUR PEREIRA GOMES  | Sócio Nº 4326 
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 ALÉM DO OLHAR 
 

 

 

“Olhar Holístico”, “Pessoa como Um Todo” são termos que ficaram registados na minha consciên-

cia, desde a licenciatura, e que ainda hoje entoam no meu intelecto. Algo que considero de nature-

za significativa para exercer uma Enfermagem com Alma, como a elejo. Holismo, é um conceito filo-

sófico que, em saúde, se refere a uma abordagem que adota o conceito de que a pessoa é uma en-

tidade unificada. Aborda a pessoa como um ser integrado num corpo (plano físico), mente (plano 

emocional e mental) e espírito (plano espiritual). A doença, nesta visão, tem um carácter multifato-

rial e o próprio cuidado deve alavancar a reposição do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. 

É notório que, no nosso sistema de saúde, ainda se mantém enraizado o paradigma biomédico, que 

leva os profissionais a se concentrarem apenas na máquina corporal e a descurarem outros aspetos 

determinantes do processo de saúde-doença. Contudo, também se tem percecionado que, esta 

mesma visão tem vindo a desenlaçar-se do “tabu” e a permitir-se alear á visão holística. A prova é a 

implementação de Terapias Complementares, em determinados hospitais do nosso país; bem co-

mo o aumento exponencial de formação na área, por parte dos nossos enfermeiros (exemplos: Rei-

ki, Acunputura, Mindfulness, Yoga, Musicoterapia, Aromaterapia, entre outras;). As Terapias Não-

Convencionais são derivadas de práticas culturais milenares, e têm inúmeros benefícios já compro-

vados cientificamente. A Enfermagem, assim como as diversas áreas que constituem as equipas de 

saúde, precisam visualizar estas práticas como um paradigma a ser ensinado e praticado no ambi-

ente de cuidados, valorizando as intervenções farmacológicas, mas que na sua maioria são agressi-

vas e podem ter diversos efeitos secundários. É preciso preparação para a identificação das neces-

sidades da pessoa ao cuidado, bem como conhecimento sobre os benefícios de cada tipo de prática 

integrativa no quotidiano da Enfermagem, o que implica mais conhecimento na matéria. Faz-se ne-

cessário protagonismo e empoderamento da Enfermagem, em relação á utilização das Terapias 

Não-Convencionais, como parte integrante das suas práticas. Com isto se enaltecerá a vertente ho-

lística tão essencial e se ampliará a visão biomédica, levando esta fusão, a um Cuidar da Pessoa co-

mo Um Todo. 
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    Legislação 

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 

Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro  

Alargamento da ADSE a CIT’s 

O Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro, estabelece o alargamento da ADSE aos 

titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades de 

natureza jurídica pública.  

Aponte o telemóvel para ler DL completo 
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Portaria 69/2021 

Subsídio extraordinário de risco COVID-19 

Portaria n.º 69/2021 de 24 de março de 2021 – Define os termos de atribuição 

do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID-19 

e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 
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