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Oportunidades no HDS
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XV Jornadas de
Cardiologia de Santarém

Desde a sua instalação, há vinte e quatro anos,
que o nosso Hospital tem sido uma realidade
permanentemente em mudança e ajusta-
mento às variações das necessidades da
população que servimos.
Ano após ano, foram desenvolvidas acções
de remodelação, aumentos, mais do que
diminuições, adaptações, apetrechamentos
de inovação e diferenciação, para fazer face a
uma procura que é hoje satisfeita mais do que
no dobro do que constituía a capacidade
instalada.
São exemplos os mais de 18.000 doentes/
ano internados para uma capacidade
instalada de 7.000, um Serviço de Urgência
que socorre mais de 125.000 doentes/ano
para uma capacidade instalada de 50.000 ou
as cerca de 140.000 consultas externas para
uma capacidade instalada de 60.000.
Chegámos ao limite e a realidade urge
ser alterada.
Para que possamos continuar a assegurar
aos cidadãos os cuidados a que têm direito  e
aos profissionais as condições de desem-
penho indispensáveis, VAMOS ENTRAR EM
OBRAS.
O ano de 2010 ficará marcado como aquele
em que mais se interferirá e alterará a
dimensão e estrutura do Hospital, conferindo-
lhe as condições para que possa continuar a
ser uma Unidade de referência.
Um novo Serviço de Urgência nascerá fazendo
esquecer rapidamente tudo o que até hoje nos
insatisfez em termos de acolhimento e
atendimento dos doentes, só superável com
a sua grande compreensão e a grande entrega
e espírito de sacrifício dos profissionais.
Um novo Serviço de Consultas Externas para
o Departamento de Cirurgia nascerá sobre o
pavilhão da Consulta Externa do Departamento
de Medicina, fazendo esquecer rapidamente
a grande insatisfação de doentes e profissio-
nais pelas condições existentes no piso -1,
também só superadas pelo esforço e
compreensão dos profissionais.
Novas condições no Internamento, mais
humanizado, serão possíveis com a
reactivação do piso 10, após remodelação e
beneficiação de grande profundidade e even-
tual deslocalização de Serviços.
Por fim, mas igualmente importante - a
novidade. Vai nascer para entrar em
funcionamento em 2010 a Unidade de Radio-

terapia do HDS. É o resultado de uma parceria
público-privada e que constitui a maior
satisfação do Conselho de  Administração em
poder garantir às centenas de doentes que
beneficiam desta terapia, os melhores cuida-
dos e tratamentos, até agora apenas
disponíveis  noutros Hospitais.

José Rianço Josué

Presidente do CA
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Aprender Compensa é o lema do protocolo celebrado em 2008 entre o Hospital de Santarém e o Centro Novas
oportunidades do ISLA de Santarém e tem como um dos objectivos a valorização pessoal e profissional dos
colaboradores do nosso Hospital.
O Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), possibilita a pessoas com idade
superior a 18 anos que, por qualquer motivo, não tenham conseguido concluir o ensino básico ou o ensino secundário,
o possam concretizar através da certificação dos seus saberes, experiências e formação, adquiridos nos diversos
contextos de vida.
O SABER NÃO OCUPA LUGAR, diz o povo com a ha-
bitual sabedoria que o caracteriza, sendo cada vez mais
pertinente este ditado popular nos tempos de grande
mudança e turbulência que caracterizam o mundo em
que nos movimentamos.
Com o intuito de se valorizarem na iniciativa, 135 dos
nossos colaboradores já efectuaram a sua inscrição.
Destes, 8 já concluíram o ensino básico e 10 o ensino
secundário. 27 colaboradores estão a frequentar o
RVCC. Fazemos votos para que estes 27 profissionais
obtenham sucesso, de forma a poderem participar na
sessão solene de entrega de diplomas que decorrerá
no HDS, a 23 de Dezembro.
Os números apresentados são reconfortantes e
incentivam a que outros sigam estes bons exemplos.
Todos aqueles que queiram envolver-se neste projecto,
podem fazê-lo inscrevendo-se no Gabinete de
Desenvolvimento Profissional (Piso 1, ao lado da
Biblioteca) do HDS ou na banca que o ISLA por vezes instala no Hospital, junto ao bar.

Turma 12º ano

QUANDO:
ONDE:
INSCRIÇÃO:
DATA LIMITE:
PROGRAMA:

30 e 31 de Outubro de 2009
Marriott Golf & Beach Resort Hotel - Praia D’El Rei
Serviço de Cardiologia (piso 7), Arlete Silva, Ext. 144
20 de Outubro
Dez anos de pacing em Santarém
O Coração e o Desporto
Doença coronária estável
Estenose aórtica no doente idoso
Síndroma Metabólico e Diabetes
Actualização em Insuficiência Cardíaca

Projecto Novas Oportunidades no HDS
Aprender Compensa

Jornadas de Cardiologia de Santarém

Serviço de Cardiologia convida todos os médicos, enfermeiros e técnicos de
cardiopneumologia do Hospital de Santarém a participarem!

XV

Turma 9º ano
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Ampliação da Urgência

SERVIÇO DE URGÊNCIA objecto de TOTAL
REQUALIFICAÇÃO

Este Projecto é pertinente
porque é…

•  Urgente redimensionar as
instalações actuais e
adequá-las à procura;

•   Necessário dotar a Urgência
Geral  de condições
adequadas de acesso,
ingresso, espera e
atendimento dos doentes;

•   Necessário autonomizar a
Urgência Pediátrica e a
Urgência Obstétrica,
conferindo-lhes as condi-
ções e as características
que a suas naturezas
recomendam;

•  Inadiável garantir aos
profissionais as melhores
condições de trabalho,
para só assim lhes poder
ser exigidos a melhor
qualidade no atendimento.

1ª Fase
Instalação Temporária do
Serviço de Urgência
Será instalada uma estrutura
temporária, em módulos pré
fabricados com capacidade e
condições de funcionamento para as
exigências próprias de um Serviço de
Urgência. Esta estrutura contemplará
a Urgência Geral, Médica e Cirúrgica
e a Urgência Pediátrica. Deverá estar
preparada para funcionar enquanto
decorrer a obra de requalificação,
recuperação e beneficiação do
edifício actual do Serviço de Urgência.
Esta estrutura temporária será
constituída por salas de espera, salas
de atendimento e consulta, salas de
tratamento e salas de observação
(S.O.), capazes de suportar uma
afluência diária de cerca de 350
doentes e condições de trabalho por
uma equipa multidisciplinar de
Médicos, Enfermeiros, Assistentes
Operacionais e outros Técnicos.
Disporá de climatização, rede de
gases e estrutura informática que
assegure o seu funcionamento e
ainda a ligação ao corpo central do
Hospital.
2ª Fase
Remodelação, beneficiação e
ampliação do espaço actual do
Serviço de Urgência
Nesta fase, proceder-se-á a uma
revisão e remodelação total dos
espaços, considerando desde os
acessos ao exterior, à admissão, ao
atendimento e tratamento até à alta
para o internamento ou exterior. É
indispensável a criação de salas de
espera adequadas segundo a
gravidade das situações clínicas, salas
de atendimento e consulta onde se
salvaguardam a privacidade da
relação médico/doente, salas de
observação e tratamento dimensio-
nadas para receber e garantir a
permanência até 24 horas dos
doentes e as salas de Directos.
Esta intervenção considera-se ainda
mais delicada por se saber que
exigirá o compromisso do edifício por

obrigar a alterações na estrutura civil,
nos alicerces, de forma suportar
outras cargas.
Em resumo, a acção agora proposta
tem uma importância decisiva para
a melhoria do funcionamento do
Serviço de Urgência e, por efeito
imediato, para a melhoria do
funcionamento do Hospital como um
todo. É no entanto necessária a
compreensão de todos sem
excepção, durante este período
transitório, na medida em que será
necessária uma adaptação às
diversas alterações e será necessário
lidar com procedimentos e circuitos
totalmente diferentes das estabeleci-
das até ao momento actual. As
medidas agora em projecto terão um
impacto muito importante na vida dos
doentes e profissionais que os
tratam, na medida em que quanto
melhores forem as condições do seu
atendimento e de tratamento, mais
rápida e eficaz será o seu retorno à
vida activa e ao seu equilíbrio pessoal
e familiar.

 O Serviço de Urgência foi construído
em 1982 e tinha como objectivo o
atendimento anual de cerca de
50.000 doentes, o que correspondia
a uma média de 140 atendimentos
por dia.
Passados 27 anos e em instalações
e espaços que se mantêm quase
inalterados, o Serviço de Urgência
está confrontado com um volume de
atendimentos que mais do que
duplicou, tendo sido atendidos
136.070 doentes em 2007, o que
corresponde a mais de 370
atendimentos por dia, volume que se
manteve em 2008.
Além destes factos, é de salientar que
o perfil do doente que recorre ao
Serviço de Urgência se alterou
profundamente nos últimos anos,
quer com o envelhecimento muito
significativo da população servida
(cerca de 200.000 habitantes), quer
com a circunstância de, para além
do Hospital de Santarém, não haver
outras estruturas de saúde próximas
com uma função e valências
semelhantes.
Pretende-se ampliar, remodelar e
beneficiar o Serviço de Urgência com
o objectivo de o redimensionar para
uma resposta adequada às
exigências de uma procura que vem
crescendo ano após ano, não só em
número mas também e legitima-
mente, em qualidade, sendo
reivindicadas condições de acesso, de
admissão e espera e fundamental-
mente, de atendimento e tratamento
adequadas.
É objectivo desta intervenção
requalificar o Serviço de Urgência,
conferindo-lhe capacidade quanti-
tativa, qualitativa e adequação à
prestação de cuidados que lhe é
solicitada diariamente. É uma
intervenção que contempla a
Urgência Geral, a Urgência Pediátrica
e cria condições para a Urgência
Obstétrica.

A ampliação desenvolver-se-á em
duas fases:
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Nova Valência de Radioterapia

No passado dia 14, iniciou-se o
funcionamento do atendimento dos
doentes em Ambulatório nas novas
instalações do Serviço Farmacêutico
do Hospital de Santarém, EPE.
Trata-se de um espaço moderno,
equipado com dois postos, onde os
dois Farmacêuticos são coadjuvados
por um equipamento robotizado de
dispensa de medicamentos.Trata-se
de uma melhoria muito significativa
na qualidade do acolhimento e
atendimento das muitas dezenas de
utentes e doentes que diariamente

Atendimento Ambulatório da Farmácia
Reformulado
recorrem aos Serviços Farma-
cêuticos, onde lhes são fornecidos os
medicamentos de uso exclusivo
hospitalar, prescritos em ambulatório

hospitalar e não só.
Com a criação deste
espaço de atendimento
aos doentes, pretende-se
prestar um serviço de su-
perior qualidade,

Foi celebrado um protocolo, entre o
Hospital de Santarém (HDS) e a
empresa Quadrantes, no passado dia
10 de Setembro, com o objectivo de
estabelecer uma parceria para a
construção e gestão de uma Unidade
de saúde que preste serviços de
radioterapia às populações abran-
gidas pelas áreas geográficas do
Distrito de Santarém.
Este quadro de parceria que visa a
construção, equipamento e explora-
ção de uma Unidade de Radiote-
rapia, permitirá a prestação de
serviços de qualidade.
Pela sua localização geográfica, cuja
centralidade e cruzamento das vias
de comunicação torna o HDS facil-
mente acessível, e por ser uma
unidade de saúde prestigiada,
espera-se que a mesma venha a ser
definida como um ponto da rede

denominada Rede Oncológica
Nacional.
Esta nova Unidade de Radioterapia
deverá funcionar de forma integrada
com os Serviços do HDS, nomea-
damente em equipa multidisciplinar,
cabendo-lhes a referenciação dos
doentes para terapia.
A descentralização e proximidade de
cuidados vem ao encontro da
preocupação do Conselho de
Administração para oferecer aos

proporcionando o acesso directo do
exterior do Hospital a estas
instalações, baseado num atendi-
mento mais personalizado, com a
prestação dos necessários
aconselhamentos terapêuticos,
preservando a necessária privacidade
do doente e promovendo a
indispensável adesão à terapêutica,
imprescindível a uma gestão de
recursos sem desperdícios. Este
Projecto foi co-financiado pelo
Programa do Medicamento Hospitalar
(PMH) e incluiu ainda intervenção no
sector administrativo, na área de
Manipulados e dos Ensaios Clínicos.

doentes do HDS todos e os melhores
cuidados, evitando que para tal
tenham de percorrer diariamente
longas distâncias para Lisboa ou
outros Centros, com todo o
desconforto e custos inerentes.
O protocolo prevê ainda como
contrapartida a reinstalação do
Serviço de Consultas Externas do
Departamento Cirúrgico, que sairá do
piso -1 e passará a funcionar em
novas e modernas instalações,
desenhadas para o efeito e onde os
doentes poderão beneficiar das
melhores condições de acesso e
acolhimento e os profissionais
passarão a dispôr de todas as
condições de desempenho e
atendimento aos doentes.
Tudo está a ser feito para que as duas
realizações sejam uma realidade até
final de 2010.
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A “Prestação de Cuidados de Saúde”
é a área-alvo das reclamações,
correspondendo a cerca de metade
(51%) do total das reclamações
apresentadas e sendo o “tempo de
espera” no Serviço de Urgência, a

causa de 70% de 134 reclamações
recebidas.

RECLAMAÇÕES com crescimento expressivo

Gabinete do Utente apresenta balanço do ano de 2008

EM 2008, O GABINETE DO UTENTE REGISTOU 384 RECLAMAÇÕES, O QUE
REPRESENTOU UM CRESCIMENTO DE 18% FACE AO ANO ANTERIOR E UMA

MÉDIA DE 32 RECLAMAÇÕES/MÊS.

“...o grupo profissional
Médico é o que regista

maior número de
reclamações por parte

dos utentes,...”

Segue-se a área “Relações/Comportamentos” que correspondeu a 23% das
r e c l a m a ç õ e s , sendo a “falta de
cortesia” a causa de 68% destas
reclamações. Com efeito, para
além da com- ponente técnica,
a componente relacional é
e s pe c i a lmen t e valorizada pelo
utente no contacto com os profissio-
nais do Hospital. Este aspecto
pode ser efectiva- mente melhora-
do, designada- mente através da
auto-análise que cada um pode fazer quanto à postura e comportamentos
que adopta na sua vida profissional. Relativamente à distribuição das
reclamações pelos diferentes grupos
profissionais constata-se que, à
semelhança do ano transacto, o
grupo profissional Médico é o que
regista maior número de reclama-
ções por parte dos utentes, o
equivalente a 72,9% do total. À
categoria Dirigente são atribuídas
todas as referências alusivas à
Instituição de uma forma global
enquanto estrutura de saúde, tendo
sido registadas 74 reclamações
(17,83% do total).  Ao Pessoal de
Enfermagem foram-lhe dirigidas 30
reclamações (7,23%), os Assistentes Operacionais obtiveram 29 reclama-
ções (6,99%), os Assistentes Técnicos tiveram 19 reclamações (4,58%) e o
Pessoal Concessionado teve 18 reclamações (4,34%).

Na sequência das reclamações
recebidas, foram desencadeadas
acções de melhoria, salientando-se:

1. Melhoria nas instalações
sanitárias dos utentes;

2. Alteração do sistema de
chamada de doentes;

3. Alteração da localização de
equipamento;

4. Reparação de material/
equipamento do hospital em
más condições ou com
funcionamento ineficiente;

5. Reembolso dos custos com
bens extraviados e roupas
danificadas.

As reclamações devem ser
encaradas como um meio
de participação activa do
cidadão na Instituição,
contribuindo para melhorar
os serviços prestados.
Deste modo, a colaboração
dos serviços visados
torna-se fundamental para
uma adequada resposta
aos utentes.



Rastreio no Dia do
AVC

Saberes e Sabores Nutritivos

O Alimento deste mês é o…. BRÓCOLO
O brócolo faz parte da família dos vegetais crucíferos, denominada de Cruciferae. São
originários da Europa, mais precisamente de Itália. Este vegetal está disponível durante
todo o ano e é cultivado em ambientes com baixas temperaturas, uma vez que as altas
temperaturas são desfavoráveis ao seu crescimento. Nos últimos anos, os brócolos têm
sido alvo de várias investigações por parte da comunidade científica, tendo os seus
nutrientes despertado bastante interesse junto desta comunidade. Actualmente sabe-se
que este vegetal potencia a prevenção de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de
cancro, como o do cólon e do estômago. Os brócolos contêm carotenos, um elevado teor
em cálcio, fósforo e outros minerais como o potássio e folato, um relevante teor de
vitamina C e ácido fólico, têm um reduzido valor calórico (22 Kcal/100 g) e um elevado
conteúdo em fibras e água. Na escolha dos brócolos, devemos preferir aqueles que
apresentem uma coloração verde viva e que não contenham manchas amarelas, a sua flor deve ser compacta e não
deve estar danificada. A melhor forma de confeccionar os brócolos é através da sua cozedura a vapor ou com pouca
água, para que este preserve as suas vitaminas hidrossolúveis. Use e abuse do consumo deste vegetal, sirva-o com
peixe, carne, em saladas ou como prato principal. E agora, delicie-se...
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No dia 16 de Outubro celebrou-se o
Dia da Alimentação. As crianças
internadas no piso 8 (Pediatria)
elaboraram MARCADORES DE
LIVROS  com conselhos alimentares
e imagens alusivas ao tema e foram
partilhados ao longo do dia, na
triagem da Urgência Pediátrica.
Fortalece-se mais uma vez, a
importância de partilhar actividades
lúdicas entre as crianças internadas
para com as crianças que chegam
ao hospital.

Liliana Gabriel
Educadora de Infância

Dia Mundial da
Alimentação      Ingredientes da massa

• 1 1/3 de chávena de farinha
de trigo integral

• 1 colher de chá de
fermento em pó

• ½ colher de chá de sal
• ¼ chávena de óleo de

milho ou de soja
• ¼ chávena de leite magro

      Ingredientes do recheio

• ½ kg de cogumelos
laminados

• 1 colher (sopa) de azeite
• ½ chávena de cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 chávena de tomate cortado

em cubos
• 1 molho de brócolos

escaldados
• sal e pimenta (q.b.)

      Ingredientes do creme
• 3 ovos inteiros
• 1 chávena de iogurte natural

magro
• 50g de queijo magro ralado
• 2 colheres de sopa de

manjericão fresco picado
• 1 colher de sopa de mostarda

de Dijon

Quiche de Brócolos

4 Pessoas

Preparação: 1 hora
Grau de dificuldade: médio

Custo: económico
Por dose: 273 Kcal

Preparação

Misture a farinha, o fermento e o sal
numa taça. Em seguida, junte o óleo,
o leite e a farinha, misturando o
suficiente para unir a massa. Cubra
a massa com película aderente e
deixe descansar no frigorífico
durante 20 min. Depois estique a
massa numa forma redonda e deixe
descansar por mais 15 min. Pré-asse
em forno quente cerca de 10 min. e
deixe esfriar para rechear. Para o
recheio coloque o azeite na frigideira
já quente e estufe a cebola, o alho e
o tomate. Acrescente, os cogumelos
laminados e deixe cozinhar em lume
brando até que a água seque.
Adicione os brócolos. Espalhe os
legumes na massa pré-assada,
cubra com o creme (já preparado)
e leve ao forno até que o recheio
fique firme. Acompanhe com salada
de cenoura ripada temperada com
limão e orégãos.

Bom apetite!
Saudações nutricionais,
Maria Duarte

Junte todos os ingredientes numa
taça, mexa até formar um creme
homogéneo e reserve.
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Preâmbulo
O HDS, EPE (Hospital Distrital de
Santarém, EPE) organiza no ano de
2009 o 1º Concurso de Presépios
originais para todos os Serviços do
HDS.

Artigo 1º
(Âmbito)

Todos os serviços do HDS prestadores
ou não de cuidados estão convidados,
a concorrerem com um presépio
original, elaborado com materiais à sua
escolha, afins ou não com o
desempenho das actividades do seu
serviço.

Artigo 2º
(Objectivos)

1. São objectivos deste concurso:
a) Incentivar e premiar a

criatividade e a arte dos
Profissionais da nossa
Organização Hospitalar

b) Proporcionar um ambiente de
permuta de experiências
através da arte entre os
Profissionais do HDS.

c)  Descobrir através do trabalho a
desenvolver e dos
conhecimentos partilhados
novas formas de estar em
equipa.

d) Proporcionar aos colegas aos
doentes e seus familiares
momentos de distracção,
relaxamento e convívio através
da sua apresentação no evento
“Exposição de Presépios 2009”.

Artigo 3º
(Entidade Promotora)

A entidade promotora é o HDS, EPE.

Artigo 4º
(Júri do Concurso)

O Júri será composto por 3 elementos
que não pertencem a nenhum serviço
concorrente:

a) Presidente: Dr.ª Virgínia
Godinho LAHS.

b) 1º Vogal: Enfª D. Fazenda
NEFES.

c) 2º Vogal: Dra. Ana Sobral DP.
d) Caberá ao Júri definir os critérios

a adoptar na avaliação dos
trabalhos, os quais constarão
em acta.

Artigo 5º
(Trabalhos a premiar)

1. De entre os Presépios
apresentados, serão premiados os 3
melhores a concurso.

2. No entanto, poderão não ser
atribuídos todos ou alguns dos
prémios, caso os Presépios
apresentados a concurso não
reúnam os requisitos determinados
para a avaliação dos trabalhos,
exigidos pelo júri.

3. Os casos omissos e as dúvidas de
interpretação das normas
orientadoras serão resolvidos pelo
Júri.

4. A decisão do Júri é soberana sendo
que, da mesma, não haverá
recurso.

Artigo 6º
(Prémios)

1. Os prémios serão atribuídos na 1ª
semana de Janeiro de 2010,
divulgado o resultado nos Placares
do Refeitório, Bar e na Intranet.

2. O Júri poderá, se assim o entender,
atribuir menções honrosas.

3. Os prémios serão de carácter
simbólico.

4. Os Presépios estarão expostos
durante os seis dias da” Exposição
de Presépios “, na Sala Polivalente
de 16 a 23 de Dezembro de 2009
das 9 às 17 horas. No fim desse
período serão devolvidos aos
Serviços que os elaboraram.

5. Os resultados deste Concurso serão
também divulgados no
“HDSInForma”.

Artigo 7º
(Entrega e Identificação dos

Presépios)
1. Serão admitidos a concurso os

Presépios originais elaborados com
materiais à escolha, afins ou não
com o desempenho das actividades
do Serviço de onde  provêem.

2. Cada serviço só poderá apresentar
um Presépio:
a) Que tenha uma dimensão

máxima e total de um metro
cúbico.

b) Possua uma base para fácil
exposição e deslocação.

c) Esteja devidamente
identificado por debaixo da
base com os seguintes dados:
Serviço executante e materiais
utilizados.

3. Os Presépios deverão ser entregues
no Departamento de Formação,
Sala de Reuniões no dia 15 de
Dezembro das 9 às 13horas e das
14 às 17 horas identificados por
debaixo na base com o serviço a
que pertence, material utilizado, e
contacto fácil.

4. Para qualquer esclarecimento
contactar:

    Enf.ª Supervisora Delgado Fazenda,
Gabinete do Núcleo de Estudos e
Formação em Enfermagem e
Saúde, Piso 0, Extensão 1312,
Email: d.fazenda@hds.min-
saude.pt.

Artigo 8º
(Não Aceitação dos Trabalhos)

O Júri do concurso reserva-se o direito
de não aceitar os Presépios a con-
curso que não obedecem às regras
estabelecidas no presente
regulamento.

Artigo 9º
( Comunicação dos Resultados)

1. Os resultados do concurso serão
divulgados no “HDSInForma” e nas
instalações do HDS, EPE,

2. Todos os Presépios serão
devolvidos aos seus Serviços a partir
do dia 23 de Dezembro de 2009.

Artigo 10º
(Publicidade do Concurso)

A Publicidade a este concurso será
feita, no “HDSInForma”, nos placares
do 1º andar, e enviada por correio
electrónico para todos os funcionários
e serviços do HDS, EPE.

Artigo 11º
(Aceitação)

O simples facto de participar neste
concurso implica a aceitação de
todas as regras definidas no
presente regulamento.

Artigo 12º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em
vigor no dia seguinte ao da sua
homologação.

Concurso de Presépios Originais do HDS
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MOBBING
Agressão Psicológica no Trabalho

INTRODUÇÃO

Numa sociedade, cada vez mais competitiva a nível laboral,

devido ao aumento crescente de desempregados, é cada

vez mais, esquecido o respeito e a dignidade pelo outro.

De acordo com Molon (2004), as taxas de desemprego

que assolam praticamente a maioria dos países reflectem a

instabilidade económica actual. Acresce ainda que a

competição da sociedade capitalista torna as pessoas cada

vez mais inseguras, quanto à sua estabilidade laboral. Em

consonância com estes factores, a busca desenfreada pelo

poder, influencia negativamente algumas pessoas, que por

vezes, tornam o ambiente de trabalho um lugar de conflitos

e violência.

O mobbing é uma realidade presente em todo o mundo e

em todas as profissões, que arrasta consigo inúmeras

consequências a nível psicológico, social e físico para a vítima

e para a própria empresa ou organização. Muitas vítimas

procuram ajuda, no entanto, este fenómeno é

frequentemente confundido com a ansiedade ou

depressão.

DEFINIÇÃO DE MOBBING

O assédio moral no trabalho define-se como sendo qualquer

comportamento abusivo (gesto, palavra, comportamento,

atitude) que atente, pela sua repetição ou pela sua

sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica

ou física de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego

ou degradando o clima de trabalho (Hirigoyen, 2002,

p.14,15).

O mobbing torna-se cada vez mais, uma realidade em todos

os países. Apesar de, ser nomeado de forma diferente,

consoante diversos autores, ou país onde se manifesta.

De acordo com Guimarães (2004) no Brasil é denominado

por assédio moral ou assédio psicológico, em França por

Harcèlement moral (assédio moral), na Inglaterra por

Bullying, nos Estados Unidos e na Suécia por mobbing, no

Japão por murahachibu ou ijime (ostracismo social) e em

Espanha por psicoterror laboral ou acoso laboral .

O mobbing, ou assédio moral no trabalho, não é um

fenómeno recente, mas algo que começou, desde que

existe o trabalho e relações laborais. No entanto, o primeiro

estudo sobre esta temática, apenas foi realizado na década

de 80, por Leymann, um médico e investigador alemão,

que pela primeira vez usou este termo.

De acordo com o mesmo autor, em 1980 cerca de 3,5%

dos trabalhadores da Europa já vivenciavam mobbing nos

locais de trabalho. Inclusivamente, no que concerne à

proporção de vítimas mais assediadas a nível laboral, os seus

estudos chegaram à conclusão de que as pessoas que se

dedicam ao ensino (básico, médio e universitário) e os

trabalhadores de saúde, especialmente o pessoal de

enfermagem, são os que mais sofrem.

Segundo Hirigoyen (1998), só no princípio da década de

90 é que o assédio moral foi identificado como um fenómeno

que destrói o ambiente no trabalho, que diminui a

produtividade, mas que favorece também o absentismo

pelo desgaste psicológico que arrasta consigo.

Enf.ª Ana Lúcia João *

* Enfermeira do Serviço de Cirurgia Geral



Na mesma linha de pensamento, Piñuel (2003) refere que

quando se fala em mobbing faz-se referência à amotinação

reactiva e agressiva de alguns indivíduos que se sentem

atacados. Isto quer dizer que, no ambiente de trabalho, o

termo mobbing referencia um conjunto de queixas e

censuras expressas pelas pessoas que se sentem vítimas

de quem quer devastar a sua vida, tais como os chefes ou

companheiros de trabalho.

Este investigador elaborou um questionário que se

denominava de Cisneros (Cuestionario Individual sobre

Psicoterror, Negación, estigmatização e rechaço em

organizações sociais) e concluiu que nos jovens com

menos de 30 anos o mobbing era mais elevado. Ele

explica este fenómeno devido à maior preparação a nível

académico dos mais jovens (onde existe uma predominância

de licenciados e pós-graduados), o que causa nos mais

velhos um sentimento de insegurança e de ameaça. Ainda

segundo o mesmo autor, os empregados que manifestam

ser vítimas de maior assédio moral são os que trabalham há

menos de um ano e os que trabalham há mais de 10 anos,

o que ele explica da seguinte forma: os que trabalham há

menos de um ano são os que causam, como já foi dito

anteriormente, o sentimento de ameaça nos mais velhos

e os que trabalham há mais de dez anos sofrem, muitas

vezes, assédio moral porque a própria empresa quer livrar-

se deles. Outra variável que influencia o assédio moral no

trabalho é o tipo de contrato, pois o facto das pessoas

mais novas terem contratos de trabalho precários, estimula

o comportamento dos agressores, que conseguem

concretizar mais facilmente os seus objectivos.

CAUSAS DO MOBBING

O mobbing no trabalho começa inicialmente por uma

mudança repentina na relação entre o agressor e a pessoa

que, a partir de então, se vai converter no objecto de

assédio. Segundo Piñuel (2001), a mudança na relação

costuma ser motivada pelos sentimentos de ciúme, inveja,

competição, promoção da pessoa ou chegada ao local de

trabalho de um novo elemento.

Este fenómeno começa também, muitas vezes, devido à

não-aceitação do outro por ser diferente, ou por ter ideias

diferentes dos demais. O sexo, a raça, a forma de vestir,

de ser, de falar ou reagir são factores determinantes para

a inclusão ou exclusão num grupo. De acordo com Hirigoyen

(2002), este facto leva as pessoas a tentar camuflar

determinados comportamentos e a disfarçar as suas

diferenças, com a finalidade de serem aceites e fazerem

parte do grupo. Porém, como consequência, a sua

originalidade desaparece. No entanto, infelizmente, o

sistema laboral ainda assenta na ideia de tentar modelar à

sua semelhança, as pessoas que não se encontram em

conformidade.

MÉTODOS DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Existem diversos métodos que o agressor utiliza de modo

a humilhar e inferiorizar a vítima. Hirigoyen (2002) agrupou

em quatro categorias os procedimentos hostis utilizados

pelo agressor, nomeadamente:

a) Destruição propositada das condições de trabalho:

é utilizada pelo agressor com o intuito de atentar contra a

dignidade da vítima, fazendo com que a mesma se sinta

incompetente. A vítima começa a ter uma imagem negativa

de si própria. Nesta categoria, segundo Higoyen (2002)

fazem parte, os seguintes procedimentos hostis:

• Retirar da vítima a sua autonomia;

• Não lhe transmitir informações úteis para a execução

de uma determinada tarefa;

• Contestar de forma sistemática todas as suas

decisões;

• Criticar o seu trabalho de forma injusta ou exagerada;

• Restringir o acesso a instrumentos de trabalho (por

exemplo: computador, telefone, etc.);

• Retirar-lhe o trabalho que geralmente lhe é

delegado;

• Dar-lhe constantemente novas tarefas;

• Atribuir-lhe propositadamente e de uma forma

sistemática tarefas superiores às suas competências;

• Atribuir-lhe propositadamente e de uma forma

sistemática tarefas inferiores às suas competências;

• Pressioná-la para que não faça valer os seus direitos;

• Agir de modo a impedir que seja promovida;

• Atribuir tarefas incompatíveis com a sua saúde;

• Provocar danos no seu local de trabalho;

• Encarregá-la deliberadamente de tarefas impossíveis

de desempenhar;

• Não ter em consideração as recomendações médicas

indicadas pela medicina do trabalho;

• Induzir ao erro.

b) Isolamento e recusa de comunicação: tornam a

pessoa menos hábil a reagir e a auto-defender-se, pois fica

sem apoio, são exemplo disso:

• Interromper a vítima constantemente;

• Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com

a vítima;

• Estabelecer com a vítima uma comunicação apenas

por escrito;

• Evitar qualquer contacto com a vítima, mesmo a

nível visual;

• Colocar a vítima separada dos colegas;

• Proibir os outros colegas de lhe falarem;

• Proibir que a vítima fale com os outros colegas.



c) Atentados contra a dignidade: praticados através

de palavras subentendidas, difamando o comportamento

da vítima ou trabalho realizado pela mesma. O objectivo

destas acções são confundir a percepção da pessoa

agredida e levá-la a duvidar da sua competência.

d) Violência verbal, física ou sexual, da qual fazem

parte:

• Falar aos gritos com a vítima;

• Ameaças de violência física;

• Não fazer caso dos seus problemas de saúde;

• Agressão física, como por exemplo, a vítima é

empurrada ou fecham-lhe a porta na cara.

OS PROTAGONISTAS DO MOBBING

O agressor

O Agressor poderá ser apenas uma pessoa, ou um grupo

de pessoas. De acordo, com um estudo levado a cabo

pelo sindicato de Enfermeria da Universidade de Alcalá de

Henares (2002), o comportamento do agressor obedece

quase sempre a uma intenção de encobrir e dissimular as

suas próprias deficiências. Aliás, os sentimentos de medo

e de insegurança, são os principais factores que levam o

agressor a agir com o intuito de humilhar.

A vítima

Segundo um estudo realizado pelo sindicato de Enfermaria

da Universidade de Alcalá de Henares (2002), os casos de

mobbing são mais comuns: nos jovens com idade inferior a

30 anos e com contratos precários e é maior nas mulheres

do que nos homens.

De acordo com Santos (2006) a vítima de mobbing é

normalmente, alguém responsável, bem-educado e

possuidor de qualidades profissionais e morais. Aliás, são

essas as qualidades, que o agressor tenta “roubar”. As

manobras perversas reduzem a auto-estima, confundem e

levam à perda da auto-confiança e à culpabilização.

OS DIFERENTES TIPOS DE ASSÉDIO MORAL

O mobbing pode afectar indistintamente qualquer dos níveis

hierárquicos de uma organização e está relacionado com a

função do local que ocupam os protagonistas a nível

hierárquico no trabalho. Inclusivamente, é a hierarquia a

nível laboral que define o tipo de assédio moral ou mobbing.

De acordo com Hirigoyen (2002), Piñuel (2003), Carvalho

(2006) e Pacheco (2007), existem diferentes tipos de

assédio: horizontal, descendente, misto e ascendente.

Assédio horizontal

O assédio moral horizontal é o aquele que é proveniente

de colegas de trabalho que se encontram na mesma posição

a nível laboral, ou seja, no mesmo nível hierárquico. Este

poderá ocorrer por problemas pessoais ou porque alguns

membros do grupo de trabalho não aceitam as normas,

expressamente aceites pelos demais. O facto de existirem

pessoas com comportamento frágil, ou diferentes a nível

psíquico ou físico, poderá levar os “maus” colegas a querer

explorar essas diferenças com o intuito de magoar o outro.

Assédio vertical descendente

O assédio vertical descendente é o assédio proveniente

de um superior hierárquico, ou seja, mais concretamente

do empregador sobre o empregado.

Segundo Hirigoyen (2002) a experiência demonstra que o

assédio moral que parta de um superior hierárquico tem

consequências muito mais graves para a saúde do que o

assédio horizontal, uma vez que a vítima se sente ainda

mais isolada e dificilmente descobre os recursos para resistir.

Assédio misto

O assédio misto, segundo Pacheco (2007), ocorrerá

quando o assédio horizontal se prolonga no tempo e se

assume também como assédio vertical descendente, na

medida em que, o empregador nada faz para resolver a

situação. Desta forma, este torna-se cúmplice do agressor,

por omissão.

Assédio ascendente

Quanto ao assédio moral ascendente, este ocorre quando

uma pessoa que pertence a um nível hierárquico superior

a nível laboral, é assediada por um dos seus subordinados.

CONSEQUÊNCIAS

O mobbing no trabalho causa um enorme sofrimento nas

pessoas que dele padecem e diminui a competividade

potencial das empresas.

Segundo Piñuel (2001), a vítima de mobbing poderá entrar

num período de deterioração e isolamento em que

começam a suceder-se problemas de saúde procedentes

da alteração do seu equilíbrio sócio-emotivo e psicofísico.

Aliás, os sintomas mais frequentes estão relacionados com

transtornos de sono, ansiedade, stress, hipervigilância,



mudanças na personalidade, problemas no relacionamento

conjugal e depressão.

Todos estes factores levam à perda do equilíbrio físico e

emocional da vítima, o que por vezes, a conduz a um estado

de efemeridade, tendo de solicitar dispensa de serviço, na

tentativa de repor o seu equilíbrio. No entanto, estas

ausências por doença no local de trabalho são utilizadas

pelo agressor de modo a promover, cada vez mais, uma

imagem negativa da vítima.

Na mesma linha de pensamento, o desfecho habitual desta

situação consiste no despedimento voluntário ou forçado

da vítima, ou ainda na transferência desta para outro

departamento. Porém, às vezes, mesmo com o abandono

do local de trabalho, o mobbing continua, pois alguns

agressores, ainda, transmitem informações caluniosas desta

pessoa aos futuros empregadores). A recuperação do

mobbing costuma demorar anos e em alguns casos, a vítima

chega não a recuperar a sua capacidade de trabalho.

Consequências ao nível da saúde do empregado

De acordo com um estudo realizado com 350 vítimas de

violência no trabalho, pela Universidade de Alcalá, citado

por Piñuel (2002), foram estabelecidos seis grupos de

efeitos perniciosos na saúde das vítimas:

1) Efeitos cognitivos e hiper-reacção psíquica:

esquecimento e perdas de memória, dificuldades

de concentração, abatimento/ depressão, apatia/

falta de iniciativa, irritabilidade, inquietude/

nervosismo/agitação, agressividade/ ataques de

raiva, sentimentos de insegurança e

hipersensibilidade às demoras;

2) Sintomas Psicossomáticos de stress: pesadelos,

dores de estômago e abdominais, diarreias/

problemas intestinais, vómitos, náuseas, falta de

apetite, sensação de nó na garganta, choro e

isolamento;

3) Sintomas de desajuste do sistema nervoso

autónomo: dores no peito, sudorese, secura na

boca, palpitações, sensação de falta de ar e

hipertensão/ hipotensão;

4) Sintomas de desgaste físico provocado por

um stress mantido durante muito tempo:

dores nas costas, dorsais e lombares, dores cervicais

e musculares;

5) Transtornos do sono: dificuldade para conciliar o

sono, sono interrompido, despertar antecipado;

6) Cansaço e fraqueza: fadiga crónica, fraqueza nas

pernas, debilidade, desmaios, tremores.

CONCLUSÃO/ DISCUSSÃO

O alertar da sociedade para a dura realidade do mobbing é

levar as pessoas a descobrirem uma das maiores causas de

desgaste psicológico e ao mesmo tempo transmitir à vítima

que o mobbing é uma realidade presente na vida de muitos

empregados. Isto porque, apesar de tudo, este fenómeno

é pouco divulgado na actualidade e algumas pessoas ainda

vivem sentindo culpa da violência que vivem no local de

trabalho. O agressor sabe ser ágil, destruindo a auto-estima

da vítima e mobilizando apoio de outros elementos contra

a mesma.

O mobbing não deixa vestígios nem sinais externos, a não

ser os de deterioração progressiva, muitas vezes, atribuídos

a outras causas, como por exemplo, problemas de

relacionamento, carácter difícil e incompetência profissional.
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