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Sindicato quer 35 horas para todos a 1 de julho 
O Sindicato dos Edu!)u kiiros Portugueses prevê 
a necessidade de contratação imediata de 1.000 
enfermeiros enquanto a Ordem dos Enfermeiros 
fala de 2000 profissionais para não haver uma 
rutura no verão. A longo prazo, estão de acordo: 
o SMS precisa de mais 20 a 25 mil enfermeiros, 
para cumprir os rácios recomendados, e de um 
plano estrutural de contratações. O ministério 
ainda não se comprometeu com números nem 
contrataçaes, sejam imediatas ou a longo prazo. 
Adalberto Campos Fernandes reconheceu esta 
semana que a lei das 35 horas vai «acrescentar 

despesa» na Saúde, salientando que isso não 
colide com a promessa de neutralidade orçamen-
tal do Governo, pois haverá um ajuste na adminis-
tração pública. A preocupação do SEP tem sido, 
nesta fase, garantir que todos os enfermeiros 
ficam com horário de 35 horas a 1 de julho, para 
haver igualdade. Em causa estão 9.000 enfermei-
ros com contratos individuais de trabalho de 40 
horas, cuja passagem às 35 horas está depen-
dente de negociação coletiva. Até ontem ao final 
da tarde, a reunião entre os sindicatos e o 
Governo tinha sido inconclusiva. U. .rs 
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MAIS DUAS CAMAS 
EM RISCO DE 
FECHAR EM S. JOSÉ 
Marta F. Reis  
marta.reis@sol.pt  

Nos neurocríticos de S. José faltam 10 enfermei-
ros e na pediatria de Santa Maria a equipa diz 
que a segurança está comprometida. Denúncias 
não param de chegar à Ordem dos Enfermeiros. 

No serviço de pediatria do Hospi-
tal de Santa Maria, há turnos com 
apenas um enfermeiro escalado 
para uma enfermaria com 15 va-
gas. A denúncia chegou esta sema-
na à Ordem dos Enfermeiros. Na 
carta, a que o SOL teve acesso, a 
equipa alerta que a segurança dos 
cuidados está comprometida e ex-
plica que, muitas vezes, tem de ser 
o enfermeiro do turno anterior a 
ajudar o colega. 

Também nos últimos dias os en-
fermeiros da Unidade de Cuidados 
Intensivos Neurocríticos de S. Jo-
sé - este mês nas notícias com o 
'milagre' do nascimento de Lou-
renço - voltaram a alertar para a 
carência de enfermeiros. Depois 
de já terem fechadas camas, há 
mais duas em risco de encerrar, 
disse ao SOL fonte do serviço. Na 
carta, a equipa diz que são preci-
sos mais dez enfermeiros, sob pena 
de ser imperativo fechar três pos-
tos de trabalho nestes cuidados in-
tensivos. 

A Ordem dos Enfermeiros tem 
recebido denúncias todos os dias e 
a bastonária Ana Rita Cavaco fala 
de uma situação de «emergência 
nacional►  na enfermagem, que en-
tende que vai agudizar-se com o re-
gresso às 35 horas a 1 de julho. 

O problema não é só a falta cró-
nica de enfermeiros no SNS, mas 
o esforço em que estão a trabalhar. 
Turnos com um ou dois enfermei-
ros, folgas por gozar, incumpri-
mento dos descansos e turnos se-
guidos sem intervalo são alguns 
dos problemas que Ana Rita Cava-
co admite que resultam de desin-
vestimento ao longo de 20 anos e do 
silêncio da Ordem sobre esta rea-
lidade, quando lhe cumpria zelar 
pela segurança de doentes e profis-
sionais. O repto desde que tomou 
posse tem sido claro: perante dota- 

ções inseguras, é preferível encer-
rar camas e os enfermeiros não as-
sumirem turnos: «Se me dizem 
que há um enfermeiro para 50 
doentes num turno, tenho de 
aconselhar não assumirem. Há 
risco para os doentes e, se hou-
ver um erro, terei de abrir um 
inquérito». 

À medida que se intensificou a 
posição da Ordem, as denúncias 
de problemas dispararam e têm 
chegado de todos os hospitais, diz 
a bastonária. Há casos em que o 
trabalho extra está a ser imposto 
às equipas sem o consentimento: 
num hospital do Norte, os enfer-
meiros são notificados por sms. 
No Porto, um serviço chegou a avi-
sar que não poderiam tirar férias 
em julho se não fossem desblo-
queadas contratações. A bastoná-
ria reconhece que, na anterior le-
gislatura, as contratações também 
estavam bloqueadas, mas rejeita 
as afirmações de tranquilização 
do ministro da Saúde, esta sema-
na, no Parlamento. 

Adalberto Campos Fernandes 
afirmou que, no último ano, foram  

contratados mais 2.000 enfermei-
ros, rejeitando as projeções pessi-
mistas em torno do regresso às 35 
horas e assegurando que os cons-
trangimentos serão analisados 
raso a caso e resolvidos. Ana Rita 
Cavaco exige que o ministro expli-
que onde foram colocados esses en-
fermeiros. A bastonária considera 
que nas últimas semanas a situa-
ção se agravou e não foi por falta 
de aviso: numa altura em que o ab-
sentismo disparou, afirma, os hos-
pitais passaram a ter de pedir au-
torização para substituições, com 
a garantia de que os pedidos são 
despachados em 72 horas: «Chega-
ram-nos casos em que, antes da 
intervenção da Ordem, estavam 
há um mês a aguardar». 

'Ou damos em malucos 
ou ficamos Insensíveis' 
Na Unidade de Cuidados Intensi-
vos Neurocríticos de S. José, a 
equipa tem 64 enfermeiros e, entre 
baixas e licenças, estão a trabalhar 
56. 0 trabalho é organizado em es-
calas de quatro semanas. Nas esca-
las que vão até 17 de julho, estão in-
cluídos 32 turnos de trabalho ex-
traordinário - que os enfermeiros 
não podem recusar e consideram 
não ser verdadeiro trabalho extra, 
pois é programado. Além disso, há 
as chamadas as horas positivas:  

normal de trabalho para des-
contar as horas positivas. Mas 
depois apresentam-nos turnos 
extraordinários e na prática não 
as gozamos», disse ao SOL fonte 
do serviço de neurocríticos em S. 
José. Só nas escalas em vigor, a 
equipa fará 446,48 horas suplemen-
tares, o que dará um saldo acumu-
lado de 1.437 horas desde o início 
do ano. Num período de quatro se-
manas, os enfermeiros chegam a 
só ter quatro dias completos (24 ho-
ras) de folga. Não há dois dias se-
guidos de descanso. «Temos um 
colega de baixa há três anos que 
não foi substituído. Lidamos 
diariamente com a morte e si-
tuações graves. Se não conse-
guirmos tempo para descansar, 
ou damos em malucos ou fica-
mos insensíveis». 

Além das horas acumuladas, 
neste serviço de S. José, os enfer-
meiros têm um total acumulado 
de 490 dias feriados por gozar. No 
serviço de pediatria de Santa Ma-
ria são 300. Hã duas enfermeiras 
com horário de amamentação es-
caladas em simultáneo, o que põe 
em causa usufruírem dos seus di-
reito parentais. Muitas vezes, 
para que não fique um enfermei-
ro sozinho com as crianças, tém 
de fazer dois turnos seguidos. A 
administração do Centro Hospi-
talar Lisboa Norte informou que 
as dificuldades estão a ser acom-
panhadas e tem feito contratos de 

turnos extra que não são pagos 
como trabalho extraordinário - en-
tram numa bolsa de horas, sendo, 
no fundo, horas de folga por gozar. 
Com  a carência de enfermeiros, 
isso quase nunca acontece. E Ana 
Rita Cavaco diz que, se fossem pa-
gos os milhares de horas deste gé-
nero devidas aos enfermeiros, que 
superam as 3.000 em alguns servi-
ços, «o SNS ia à falência». 

1.437 horas em S. José e 300 
feriados em Santa Maria 
As cartas dos enfermeiros de S. Jo-
sé e Santa Maria retratam a reali-
dade em dois serviços. «A estra-
tégia tem sido, no planeamento 
dos turnos, darem-nos menos 
horas do que seria o horário 
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Sindicato garante que imposição de 40 horas teve pior impacto que as 35 

substituição. Na pediatria, o hos-
pital garante que o mínimo de 
dois enfermeiros por turno foi até 
ao momento sempre garantido, 
mas reconhece que tem havido 
necessidade de recorrer a horas 
extra e feriados, por vezes pagos. 
O Centro Hospitalar Lisboa Cen-
tral, a que pertence S. José, não 
respondeu até à hora de fecho. 

IGAS ainda não se pronunciou 
Em março, a Ordem dos Enfermei-
ros denunciou à Inspeção-Geral 
das Atividades em Saúde 21 casos 
de violação das dotações seguras 
em 12 instituições de saúde. Nos ca-
sos mais graves, havia um enfer-
meiro para 80 camas. Até esta se-
mana, a IGAS não se pronunciou 
publicamente. O SOL pediu um 
ponto de situação à tutela mas não 
teve resposta. 

No Parlamento, o ministro disse  
terem fechado 20 camas num total 
de 21.720, dizendo ser normal o en-
cerramento de camas no verão, em 
virtude da organização dos servi-
ços, da mesma forma que no inver-
no tende a haver um reforço. A Or- 

Enfermeiros não 
são voluntários 
nem escravos, 
diz bastonária 

dem rejeita o princípio: nos neuro-
críticos, há evidência de mais 
doentes, fruto de mais acidentes e 
ruturas de aneurisma no verão. 

Sindicato critica CDS 
O Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses considera que há um dé-
fice estrutural de enfermeiros, mas 
defende que a imposição das 40 ho-
ras na anterior legislatura contri-
buiu mais para a degradação dos 
cuidados do que as medidas do 
atual executivo. 

No Parlamento, o CDS interpe-
lou Campos Fernandes questio-
nando a ausência de respostas con-
cretas para precaver o regresso às 
35 horas, dizendo que só na primei-
ra semana haverá menos 200 mil 
horas de enfermagem. Em comu-
nicado, o SEP acusa os centristas 
de manterem a «folha de Excel» 
do anterior governo e diz que a im-
posição das 40 horas aumentou o 
absentismo e levou a menos 150 
mil horas de cuidados diários. 
Guadalupe SImões, dirigente do 
SEP, defendeu ao SOL que o re-
gresso às 35 horas vai traduzir-se 
em maior motivação. A bastoná-
ria duvida e fala de rutura se não 
houver de imediato a contratação 
de 2.000 enfermeiros, acusando o 
sistema de depender de uma boa 
vontade que tem levado à exaus-
tão e sacrifício da vida pessoal. 
«Os enfermeiros não são volun-
tários nem escravos», salienta. 


