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em que consiste a iniciativa ‘Lado a 
Lado’?
A ‘Lado a Lado’ nasceu da necessidade de 
a Ordem dos Enfermeiros (OE) conhecer 
a realidade do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Esse conhecimento só poderá ser 
adquirido no contacto com as instituições 
e com os enfermeiros. Assim, a equipa da 
Secção Regional Centro da OE percorreu 
todos os contextos profissionais e institui-
ções relacionadas com a Enfermagem do 
Concelho de Santa Maria da Feira.

Porquê agora e de onde partiu a ideia?
Cada vez mais, as ordens profissionais 
precisam de estar próximas dos seus 
membros e dos contextos onde desenvol-
vem a atividade. Não podemos esquecer 
a principal missão da OE: proteger as 
pessoas. E entendemos que ao defender a 
qualidade e a segurança dos cuidados de 
Enfermagem, estamos, indubitavelmente, 

a defender os enfermeiros.

Como é articulada?
A articulação da ‘Lado a Lado’ é muito 
simples porque já conquistámos a con-
fiança dos nossos parceiros. Neste mo-
mento, são as próprias instituições que 
solicitam à Secção Regional Centro da OE 
a realização da atividade. Depois do pri-
meiro contacto, é agendada uma reunião 
para definir as datas e os conteúdos. De 
referir que esta harmonia só é possível 
porque as administrações olham para a 
Secção Regional Centro da OE como um 
parceiro imprescindível na resolução dos 
problemas e na definição de estratégias 
de melhoria contínua.

Que atividades foram realizadas?
A ‘Lado a Lado’ envolve uma logística sig-
nificativa porque implica a visita a vários 
serviços do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga (CHEDV), ao Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACES) Entre Douro 
e Vouga, a instituições privadas e sociais, 
à Escola Superior de Enfermagem da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Aze-
méis, reuniões com o Elemento de Ligação 
à Ordem e enfermeiros, reuniões com a 
Autarquia e com os vários conselhos de 
administração das instituições.

enfermeiros, “verdadeiros 
heróis do sns”
Que conclusões, até então, foram con-
seguidas?
O sucesso desta iniciativa reside no re-
conhecimento e na credibilidade que a 
Secção Regional Centro da OE conseguiu 
nestes dois anos de mandato. Recusa-
mos discursos populistas e demagogos 
porque sabemos as dificuldades que o 
país atravessa, mas não aceitamos que 
continue a menosprezar-se e a explorar-

se a dimensão ética e altruísta dos enfer-
meiros que são os verdadeiros heróis do 
SNS. Estão presentes 24 horas por dia, 
todos os dias da semana, garantindo que 
ninguém está sozinho. Estamos onde não 
está mais ninguém e não aceitamos que 
as instituições continuem a defender a 
produtividade contratada à custa da qua-
lidade dos serviços. Esta gestão não cria 
valor, muito pelo contrário. Promove uma 
sociedade doente, viciada e dependente. 
A solução, à semelhança de alguns países 
estrangeiros, passa por orientar o modelo 
de financiamento para os resultados em 
saúde, numa perspetiva de continuidade 
do ciclo de cuidados. Isto corresponde a 
um modelo de financiamento integrado, 
capaz de monitorizar as despesas rela-
tivas a profissionais de saúde, serviços, 
tecnologias e medicamentos utilizados 
ao longo deste ciclo. Os serviços são, 
assim, recompensados por melhorias na 

“PORtugAL tEM O RáCIO ENFERMEIRO/
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No âmbito da iniciativa Lado a Lado, entrevistámos o presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos 
Enfermeiros, Ricardo Correia de Matos, que não poupou críticas ao governo devido à atual situação dos 
profissionais do setor. Defende a necessidade de contratar 30 mil enfermeiros, aponta que o poder central 
usa desculpas para não colocar a Enfermagem enquanto prioridade política, afirma que o desinvestimento 
no Serviço Nacional de Saúde resulta na emigração dos enfermeiros e diz que existe sobrecarga laboral a 
um nível elevadíssimo.
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eficiência quando mantêm ou melhoram 
os resultados em saúde. Por este motivo, as 
dotações seguras são fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável do SNS por 
criar ganhos em saúde ao longo de toda 
a cadeia de valor. Este reconhecimento 
é já uma realidade em todos os países 
europeus. Portugal tem o rácio enfermei-
ro/habitante mais baixo da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), o que representa a 
necessidade de contratar 30 mil enfermei-
ros para igualar a média internacional. E 
fruto deste trabalho sério, os Conselhos de 
Administração já começam a reconhecer 
o valor dos cuidados de enfermagem e o 
seu impacto nos indicadores de saúde, 
eficiência e eficácia, e produtividade das 
instituições de saúde. Não somos mais um 
custo para o setor. Somos, provavelmente, 
o grupo profissional que mais e melhor 
contribui para os indicadores, o que 
obriga os Conselhos de Administração a 
contratarem enfermeiros. 

Qual é, neste momento, o ponto de situ-
ação da carreira dos enfermeiros?
O SNS é os seus profissionais e não é 
possível perspetivar um futuro próspe-
ro sem dignificação e reconhecimento 
dos enfermeiros. A história portuguesa 
demonstra que sempre fomos melhores 
a ensinar do que a aprender com os er-
ros. Infelizmente, os últimos 15 anos são 
o exemplo. As associações sindicais de 
enfermagem têm mostrado, no último 
ano, que não aprenderam com os erros 
do passado. Os enfermeiros querem uma 

carreira que valorize a profissão e que 
lhes devolva, novamente, a especialidade 
e a gestão. E nestes processos negociais, 
a história prova que a união é o único 
caminho. A OE tem tido um papel muito 
ativo nesta questão porque entende que 
está em causa a qualidade dos cuidados 
prestados. Desde que tomámos posse, 
foram várias as reuniões com o objeti-
vo de definir um rumo para o futuro da 
Enfermagem em Portugal. A indefinição 
que vivemos nos últimos anos tem sido 
usada pelo Governo como desculpa para 
não colocar a Enfermagem no topo da 
prioridade política. 

em Portugal, há enfermeiros a mais 
ou a menos?
Em 2017, um estudo da OCDE, que 
comparou a Saúde em 28 estados mem-
bros, concluiu que em Portugal há 6,3 
enfermeiros por cada mil habitantes, 
enquanto a média europeia é de 9,4. É, 
por isso, urgente a contratação destes 
profissionais. A evidência reitera o que 
a OE afirma desde que tomámos posse. 
Um estudo realizado em 30 países, entre 
os quais Escócia, Irlanda, Inglaterra e 
Estados Unidos da América, e agora im-
plementado em Portugal numa parceria 
com a Universidade Católica, demonstra 
que, por cada doente a mais à responsa-
bilidade dos enfermeiros, está associado 
um aumento de 7% da mortalidade hos-
pitalar. Demonstra ainda que hospitais 
com melhores dotações de enfermeiros 
e menor exaustão têm menos 30% de in-
feções associadas aos cuidados de saúde, 
permitindo poupanças anuais de cerca de 
58 milhões de euros. Demonstra também 
que o não cumprimento de dotações 
seguras de enfermeiros está associado a 
um aumento de 11% nos reinternamentos 
hospitalares, com custos de milhões de 
euros por ano.

alguns enfermeiros optam por emi-
grar, alegando não haver trabalho, 
mas em alguns casos há vagas por 
preencher…
Qualquer desinvestimento no SNS tem 
imediatamente este retorno: emigração 
dos melhores profissionais, hipotecando 
o futuro de Portugal. Relembro que os 
enfermeiros portugueses são procu-
rados e contratados pelos países mais 
desenvolvidos porque estes reconhecem 
a sua elevada qualidade e competência 
profissional. Os salários e as condições 
de trabalho são mais atrativas, o que mo-
tiva o enfermeiro a procurar desenvolver 
a sua profissão noutro país. No entanto, 
nos contactos que mantemos com mi-
lhares de enfermeiros emigrados, não 
existe um que não queira regressar à sua 
casa. No que respeita a supostas vagas 
por preencher, a existirem, são no setor 
social que, lamentavelmente, os sindica-
tos ainda não conseguiram negociar uma 
remuneração digna. Não podemos acei-
tar que existam enfermeiros a trabalhar 

a 5€ por hora. E esta é uma área restrita 
dos sindicatos.

Um vínculo obrigatório com o estado 
seria benéfico após conclusão da for-
mação académica para dar entrada 
imediata no mundo laboral? em que 
moldes poderia ser articulado?
Em primeiro lugar, o Governo deve ana-
lisar a realidade da Saúde em Portugal, 
comparar com os restantes países da 
Europa e perceber onde está a falhar. 
Infelizmente, a emigração não é uma es-
colha do enfermeiro. É, neste momento, 
a única saída que tem porque o Governo 
teima em não contratar e cumprir com 
as diretivas europeias no que aos rácios 
diz respeito. Assim, o jovem enfermeiro 
encontra-se entre o desemprego ou a 
emigração. A solução será sempre dotar 
as instituições de saúde com o número 
adequado de enfermeiros para que pos-
sam desenvolver as suas competências 
e aptidões. 

Há sobrecarga laboral nos agentes da 
profissão?
Existe sobrecarga laboral a um nível eleva-
díssimo. Testemunhamos encerramento de 
serviços e camas por falta de enfermeiros, 
doentes que são literalmente internados 
em corredores, enfermeiros em ‘burnout’ 
por acumularem centenas de falsas horas 
extraordinárias. O último estudo sobre 
stress profissional, divulgado pela OE em 
2016, refere que um em cada cinco enfer-
meiros trabalha em situação de exaustão. 
Neste seguimento, 86% dos enfermeiros 
que constituíam a amostra, trabalhavam 
sobre stress com custos diretos na presta-
ção de cuidados: quebra de rendimento, 
aumento de acidentes de trabalho, erros 
no desempenho e subida dos custos em 
saúde. Temos um mandato para cumprir e 
não vamos desistir de defender a vida dos 
portugueses porque é a vida de pessoas 
que está a ser ameaçada.
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