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1º Curso de Pequena Cirurgia
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Tenho afirmado e repito-o sem reservas, 
que o Hospital de Santarém é um bom 
H o s p i t a l ,  b e m  d i f e r e n c i a d o  e  
estruturalmente bem dimensionado 
para garantir uma resposta adequada e 
em tempo oportuno às necessidades 
das populações que serve.

Tenho afirmado e repito-o sem reservas, 
que o Hospital de Santarém dispõe de 
instalações e de equipamentos 
modernos, técnica e tecnologicamente 

avançados, permitindo níveis de atividade, 
quantidade e qualidade assistencial elevados.

Tenho afirmado e repito-o sem reservas, que o 
Hospital de Santarém dispõe de recursos profissionais 
de muito elevada qualidade, médicos, enfermeiros, 
técnicos e outros que garantem diariamente níveis de 
produção (mais de 2.000 doentes assistidos / dia) e de 
produtividade só possíveis em grandes organizações 
de saúde e com profissionais empenhados e motivados.

Tenho afirmado e repito-o sem reservas, que a 
qualidade do desempenho, isto é, a qualidade (no 
âmbito mais amplo), do que fazemos, é elevada e 
reconhece-se num inegável sucesso assistencial, sem 
intercorrências relevantes, quer no ambulatório quer 
no internamento, como concluiu, em avaliação 
recente, a ERS.

Tenho afirmado e repito-o responsavelmente que está 
nas nossas mãos encontrar as motivações para que seja 
possível alcançar um ainda melhor desempenho em 
tudo o que fazemos e,  fundamentalmente naquilo que 
não fazemos como gostaríamos de fazer.

É por essa razão que afirmamos e reafirmamos que o 
maior desafio do Hospital de Santarém continua a ser 
o de fazer mais e melhor, com uma orientação clara 
para o doente e num quadro de desenvolvimento 
económico e financeiro sustentável.

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                Presidente do C.A.  
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Suplemento: Liderança em 
Enfermagem, orientada para a 
tarefa ou relações humanas?

Dia Internacional do Enfermeiro Especialista 
em Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica/Parteira

Encontros com a cirurgia - Tratamento Cirúr- 
gico do Carcinoma do Reto

1º Curso de Pequena Cirurgia

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas

Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade

“Um dia pelo seu coração”

Acesso à Informação de Saúde
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Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade

O Serviço de Alimentação e Dietética do Hospital de Santarém, com a 

colaboração das alunas da Licenciatura em Dietética e Nutrição, 

celebrou esta efeméride no dia 29 de maio, que teve como lema ”Pesado 

Hoje, Leve amanhã. É possível… basta querer!”. Esta iniciativa visou 

sensibilizar os utentes e profissionais de saúde para a problemática da 

obesidade e das doenças associadas e as consequentes implicações na 

saúde humana. Pretendeu ainda promover a prática de exercício físico, 

de forma a prevenir o aumento desta doença crónica e incentivar a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis.

mentares, atividade física, consumo de tabaco e 

antecedentes familiares, procurando-se sensibilizar a 

população para o impacto que as doenças 

cardiovasculares têm na sua qualidade de vida. 

Ao longo da atividade constatou-se a presença de 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares que 

não estavam ainda identificados pelos próprios, neste 

sentido realizaram-se ensinos individualizados, 

promovendo estilos de vida saudáveis, nomeada- 

mente ao nível da atividade física, do regime alimentar 

e da adesão ao regime terapêutico. Foram ainda 

facultados folhetos 

informativos, sobre 

a prevenção dos 

fatores de risco pa- 

r a  a s  d o e n ç a s  

cardiovasculares, 

como forma de  

reforçar a infor- 

mação transmitida.

Estiveram também 

representadas vá-  

rias empresas da região com a promoção de produtos 

saudáveis que fazem parte da dieta mediterrânica. 

Assim, a Quinta do Juncal promoveu o azeite, a Adega 

Cooperativa de Alcanhões o vinho tinto, a Copa as 

frutas e sumos de fruta naturais de Alcobaça e a Tele 

Horta a fruta e os vegetais biológicos. A Escola 

Profissional Vale do Tejo esteve representada com os 

alunos do curso de cozinha que confecionaram, ao 

longo do dia, pratos e bebidas saudáveis que os 

visitantes tiveram oportunidade de degustar.

No final da tarde realizou-se, sob orientação dos 

técnicos da empresa Municipal Viver Santarém, uma 

caminhada pelo centro histórico da cidade.

Texto Fotos Servi o de Cardiologia Marta Bacelarç

Texto Foto e  Maria Duarte

“Um dia pelo seu coração”

A Associação Cardiológica do Ribatejo e o Serviço de 

Cardiologia do Hospital de Santarém, em colaboração 

com a Câmara Municipal de Santarém, organizaram, 

no passado dia 23 de maio, um evento comemorativo 

do mês do coração.

Este evento teve lugar no Jardim da Liberdade em 

Santarém, entre as 10h e as 18h, sendo o objetivo 

principal sensibilizar a população para as doenças 

cardiovasculares, seus fatores de risco e promoção de 

hábitos saudáveis de vida.

O Hospital esteve representado com uma equipa 

multidisciplinar constituída por Enfermeiros, 

Médicos e Técnicos de Cardiopneumologia do 

Serviço de Cardiologia, que tiveram a seu cargo todos 

os rastreios realizados e o aconselhamento 

personalizado. Esta equipa realizou 98 rastreios e 

contou com a preciosa colaboração da Escola Superior 

de Saúde de Santarém, que esteve representada com 2 

professores e 4 estudantes a frequentar o 4º ano do 

Curso de Enfermagem 1º Ciclo e que se encontravam a 

realizar estágio no Serviço de Cardiologia. Avaliaram-

-se alguns parâmetros que permitem identificar 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares, 

nomeadamente, Índice de Massa Corporal (IMC-

peso e altura), perímetro abdominal, pressão arterial, 

glicémia capilar, colesterol, comportamentos ali- 
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Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica/Parteira

de Centros de Saúde de Almada-Seixal e da Amadora, 

Associação para o Planeamento Familiar, Associação 

SOS Amamentação, Centro pré e pós-parto, Dar à luz 

- parto natural, D´Barriga - Centro pré e pós-parto, 

Hospital Beatriz Ângelo, Hospital da Luz, Hospital 

Garcia de Orta,  Hospital Prof. Doutor Fernando da 

Fonseca, Hospital Santa Maria, Hospital S. Bernardo, 

Hospital Dr. José de Almeida, Instituto 4 Life, Onda 

Saúde Lda., Vou Nascer.com. 

O evento foi visitado por uma população de várias 

faixas etárias onde se incluem grávidas e crianças. 

Contámos ainda com a presença do Diretor Geral da 

Saúde, Dr. Francisco George, a Vice-presidente da 

Ordem dos Enfermeiros, Enfermeira Lúcia Leite e o 

Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, 

Enfermeiro Vítor Varela, os quais, procuraram 

inteirar-se dos diferentes projetos e da forma como 

cada organização dinamiza a temática em causa. 

Texto  Fotos e Serviço de Obstetrícia

Decorreu nos passados dias 4 e 5 de abril o Iº Curso de Pequena Cirurgia do Hospital de Santarém. Pôde contar 

com internos do ano comum e do internato complementar de Medicina Geral e Familiar e Cirurgia Geral e face à 

inesperada receção por parte dos internos, o grupo responsável tem já preparados novos cursos para 2015. Este 

curso, assim como o “Curso de Sobrevivência do Interno”, representaram o lançamento da 

campanha de comunicação SKILLS, cujo propósito primário é projetar a imagem de 

qualidade técnica do Hospital de Santarém.

A SKILLS consiste numa típica campanha de branding, ou seja, a criação de um nome, 

símbolo e design que identifica e diferencia o produto ou serviço “Hospital de Santarém” de 

outros do mesmo ramo. Resume a nossa promessa ao utente, caracterizando o que somos, o 

que queremos ser e o que os utentes percecionam que somos.

No entanto, num período de tão difícil ambiente para a gestão pública, pelas caraterísticas 

económicas, financeiras e sociais, é minha convicção que a iniciativa deverá demonstrar, pela mão dos seus 

criadores, ter capacidade para vingar.

Tendo por pano de fundo a ideia base de que os trabalhadores manuais tendem a ser vistos como um custo 

enquanto os trabalhadores de conhecimento são vistos como um ativo (Drucker, 1999), a campanha é encarada 

como forma inicial de potenciar e projetar o capital conhecimento da organização Hospital de Santarém. E 

avançar destemidamente, nunca esquecendo as palavras de Victor Kiam “A primeira regra do marketing é ter um bom 

produto (neste caso, serviço). A segunda regra do marketing é não esquecer a primeira!”

Texto Foto e  Paulo Sintra

1º Curso de Pequena Cirurgia

Decorreu no passado dia 5 de maio, no Jardim da 

Alameda D. Afonso Henriques em Lisboa, a 

comemoração do dia internacional do enfermeiro 

especialista em Saúde Materna e Obstétrica/Parteira. 

Este evento, organizado pela Mesa do Colégio da 

Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros, em parceria 

com a Associação Portuguesa de Enfermeiros 

Obstetras, teve como objetivos, aproximar a ordem 

dos enfermeiros dos cidadãos, dar informações e 

sensibilizar a população sobre os cuidados prestados 

à mulher ao longo do seu ciclo reprodutivo e ao recém-

nascido e promover estilos de vida saudável.

Estiveram representadas as instituições de saúde com 

serviço de Obstetrícia, distribuídas por cerca de 18 

tendas. Esteve ainda presente um Chefe de cozinha 

que preparou alguns pratos de comida saudável de 

modo a promover estilos de vida saudáveis durante a 

gravidez e pós-parto. 

O Hospital de Santarém, com o 

projeto “Barrigas e Bebés” esteve 

presente nestas comemorações para 

dar a conhecer a sua prática clínica à 

sociedade, apresentar uma vertente 

de educação para a saúde e envolver os 

cidadãos nas atividades. Estiveram 

também presentes os Agrupamentos 
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O Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santarém, 

inserido na SKILLS 2014, reuniu no passado dia 31 de 

maio, 80 profissionais em volta do tema carcinoma do 

reto. Foram os "Encontros com a Cirurgia", cujo tema 

deste ano foi “Tratamento Cirúrgico do Carcinoma do 

Reto. Vias de abordagem: Laparotomia, Laparoscopia, 

TAMIS”. 

Beneficiando da presença de palestrantes de todo o 

país e de um cirurgião do Hospital de Nice, a 

assistência maioritariamente de cirurgiões gerais, 

também eles com distribuição geográfica alargada, 

pôde atualizar os seus conhecimentos em relação a 

técnicas minimamente invasivas de tratamento do 

carcinoma do reto, em que o Hospital de Santarém 

tem tido destaque. 

Tendo como Presidente Honorário do Congresso o Dr. 

José Barbosa, predecessor do Dr. José Lima na Direção 

do Serviço de Cirurgia Geral deste Hospital, o 

encontro científico pôde contar com a presença do Dr. 

Carlos Rodrigues, Presidente do Conselho Distrital 

de Santarém da Ordem dos Médicos, Dra. Isabel 

Henriques em representação da Direção Clínica do 

HDS, Dr. João Coutinho, Vogal da Direção da 

Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Dr. João Gíria,  

Presidente da Sociedade Portuguesa de Colo- 

protologia e o Dr. José Lima, Diretor de Serviço de 

Cirurgia do HDS, que deu início aos trabalhos.

Com a participação entusiasta dos especialistas da 

casa, o tema começou por ser abordado nas suas áreas 

básicas de diagnóstico e estadiamento: “Diagnóstico”,  

Dr. Pedro Carvalho, “Endoscopia”, Dr. João Dinis, 

“Diagnóstico histológico”, Dra. Helena Lameira e 

“Imagiologia”, Dr. Hugo Pisco Pacheco, evoluindo 

depois para áreas em que a participação de outras 

especial idades  é  

fundamental: “Qui- 

mioterapia”, Dra. 

S a n d r a  B e n t o ,  

“Radioterapia”, Dra. 

Rosário Vicente e 

“Remissão completa. 

Atitude”, Dr. Nuno 

Vilela.

Antes do excelente 

almoço, oferecido 

por um dos patro- 

cinadores, houve ainda tempo para ouvir o Dr. Costa 

Pereira, do CH Tâmega e Sousa e Faculdade de 

Medicina do Porto falar-nos sobre o protocolo ERAS 

e a nossa anestesista, Dra. Ângela Sá com o tema 

“ERAS em cirurgia colo-retal. Perspetiva do 

anestesista”.

Por fim, durante a tarde, foi possível enriquecer a 

audiência com temas sobre o tratamento atual: 

“Abordagem cirúrgica do carcinoma do reto”, pelo Dr. 

Luís Ferreira, “Solução para anastomoses colo-retais 

baixas em cirurgia minimamente invasiva”, pelo Dr. 

Costa Pereira e “Cirurgia minimamente invasiva em 

tumores do reto” pelo Dr. Jean-Pierre Cohen do 

Hospital de Nice. 

Dentro do horário previsto e sem qualquer abandono 

por parte da audiência, foi com enorme prazer que 

ouvimos as palavras emocionadas do nosso querido 

Dr. José Barbosa na cerimónia de encerramento, 

ficando a promessa de novo encontro com a cirurgia 

em 30 de Maio de 2015.

Texto Fotos e  Paulo Sintra

Encontros com a cirurgia

Tratamento Cirúrgico do Carcinoma do Reto
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Os dados de saúde (que abrangem todo o tipo de 

informação direta ou indiretamente ligada à saúde, 

presente ou futura, de uma pessoa, que se encontre 

Sempre consigo a cuidar de si

Acesso à Informa

com vida ou tenha falecido, e a sua história), enquanto 

dados sensíveis, referentes à intimidade da pessoa, 

são reservados e sujeitos ao dever de confi- 

dencialidade.

O confronto de interesses, por exemplo, direito à 

privacidade e dever de sigilo, dever de informar e 

direito a ser informado, e a ponderação dos mesmos, 

surge sempre que alguém invoca o seu interesse em 

aceder a registos clínicos, 

repositório por excelência de 

dados de saúde.

No Hospital  Distrital  de 

S a n t a r é m  e s t a m o s  a s s i m  

particularmente atentos à 

apetência para, em nome das 

circunstâncias, interpretar os 

direitos fundamentais de forma 

adequada com as necessidades. 

A este respeito, seremos o que 

temos sido, intransigentes, na 

defesa da privacidade e da 

segurança dos registos clínicos à 

nossa guarda. Não enjeitamos nem alienamos, a nossa 

responsabilidade legal de garantir a guarda, a 

preservação, a integridade, o acesso e a segurança 

1. Impedir o acesso de pessoa não autorizada 

às instalações utilizadas para o tratamento 

desses dados (controlo da entrada nas 

instalações);

2. Impedir que suportes de dados possam ser 

lidos, copiados, alterados ou retirados por 

pessoa não autorizada (controlo dos suportes 

de dados);

3. Impedir a introdução não autorizada, bem 

como a tomada de conhecimento, a alteração 

ou a eliminação não autorizadas de dados 

pessoais inseridos (controlo da inserção);

4. Impedir que sistemas de tratamento 

automatizados de dados possam ser utilizados 

por pessoas não autorizadas através de 

Os responsáveis pelo tratamento dos dados relativos à saúde têm que, entre outras, 

tomar as medidas adequadas para:

instalações de transmissão de dados (controlo 

da utilização);

5. Garantir que as pessoas autorizadas só 

possam ter acesso aos dados abrangidos pela 

autorização (controlo de acesso);

6. Garantir a verificação das entidades a quem 

possam ser transmitidos os dados pessoais 

através das instalações de transmissão de 

dados (controlo da transmissão);

7. Impedir que, na transmissão de dados 

pessoais, bem como no transporte do seu 

suporte, os dados possam ser lidos, copiados, 

alterados ou eliminados de forma não 

autorizada (controlo do transporte).

(Nº 1, artigo 15º, Lei nº 67/98 de 26 de outubro - adaptado)
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Legislação em vigor: 
Lei n.º 67/1998 de 26 de outubro -  Lei da Proteção de Dados Pessoais; 
Lei n.º 12/2005 de 26 de janeiro -  Informação genética pessoal e informa- 
ção de saúde; 
Lei n.º 46/2007 de 24 de agosto - Acesso aos Documentos Administrativos 

Rmação de Saúde

desse património informacional que são os registos 

clínicos, a informação de saúde. 

E se eventualmente o caso concreto não encontrar na 

lei solução, ou ela se apresentar controversa, teremos 

sempre soluções, no nosso quadro de valores éticos, 

que coloca o Utente no cerne de todas as nossas 

decisões. 

Os princípios legais que orientam o direito de acesso à 

informação são, pela sua complexidade 

e conjunto de valores envolvidos, de 

importância maior quando a mesma 

informação se relaciona com a 

prestação de cuidados de saúde. O 

justo equilíbrio entre a inviolável 

reserva da informação pessoal, os 

interesses institucionais e os direitos 

dos profissionais de saúde exigem que 

esta matéria seja devidamente 

apreciada, envolvendo as normas 

jurídicas em vigor e os conceitos éticos 

de interesse. 

Mas exigem, acima de tudo, que sejam 

adotados procedimentos seguros, que, na sua prática, 

respeitem todos os valores envolvidos. Neste âmbito, 

o Conselho de Administração implementou 2 

Circulares Informativas: 

   - N.º 2 de 28 de fevereiro de 2014-Acesso a Informação 

de Saúde-Investigação Clínica-Consulta de Processos 

Clínicos-Procedimentos; 

   - N.º 4 de 28 de fevereiro de 2014  Acesso a Informação 

de Saúde-Requisição de Processos Clínicos -  Procedi- 

mentos. 

Estas Circulares encontram-se  disponíveis na 

Intranet     Documentos     Circulares Informativas.   

“Os responsáveis pelo tratamento da 

informação de saúde devem tomar as 

providências adequadas à proteção da sua 

confidencialidade, garantido a segurança das 

instalações e equipamentos, o controlo no 

acesso à informação, bem como o reforço do 

dever de sigilo e da educação deontológica de 

todos os profissionais.”

(Nº 1,  artigo 4º, Lei nº 12/2005 de 26 de janeiro)

“O processo clínico só pode ser consultado por 

médico incumbido da realização de prestações 

de saúde a favor da pessoa a que respeita ou, 

sob a supervisão daquele, por outro profissional 

obrigado a sigilo e na medida do estritamente 

necessário…”

(Nº 5, artigo 5º, Lei nº 12/2005 de 26 de janeiro)

Texto Fotos Ana Bento Ana Bento e Marta Bacelar

O acesso à informação de saúde e a qualidade do 

acesso à informação de saúde são questões prévias e 

determinantes na satisfação das necessidades 

informacionais dos interessados e é um dever de quem 

tem a sua guarda em satisfazer essas necessidades, 

desde que se encontrem devidamente fundamentadas. 

Sempre que solicitado o acesso a registos clínicos, este 

deverá ter como principio o Utente, a sua liberdade, 

dignidade e privacidade dos registos que lhe dizem 

respeito, valores invioláveis.
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Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas

Em cumprimento da recomendação de 7 de Julho de 

2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, 

entidade que funciona junto do Tribunal de Contas, o 

Hospital Distrital de Santarém elaborou, à 

semelhança de outras entidades públicas, o Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, já 

disponível na Intranet     Documentos     Planos.

Trata-se de um documento que resulta da necessidade 

de responder às exigências de respeito pelos 

princípios de interesse geral - prossecução do inte- 

resse público, igualdade, proporcionalidade, 

transparência, justiça, imparcialidade, boa-fé e boa 

administração - princípios que devem nortear a 

atividade das instituições que, como o HDS, gerem e 

administram dinheiros, valores e património públicos.

O fenómeno da corrupção constitui uma violação 

clara de tais princípios sendo um sério obstáculo ao 

normal funcionamento das instituições, uma ameaça 

ao Estado de Direito democrático e prejudicando 

gravemente a fluidez das relações entre os cidadãos e a 

Administração.

A este propósito pode ler-se no “Portal da Transpa- 

rência” (http://transparencia.pt/?page_id=1941): “Os 

custos da corrupção são transversais a diversos campos: 

político, económico, social e ambiental. No campo da política, a 

corrupção constitui um grande obstáculo à democracia e ao 

Estado de Direito. Num sistema democrático, as empresas e as 

instituições perdem a legitimidade quando são usadas de forma 

abusiva para proveitos privados. Uma liderança política 

responsável não se pode desenvolver num clima corrupto. 

Economicamente, a corrupção extenua a riqueza nacional, 

sendo muitas vezes responsável pela canalização de recursos 

públicos escassos para projetos de alta visibilidade mas sem 

rentabilidade, em detrimento de projetos com menos aparato, 

mas fundamentais para a qualidade de vida das populações, 

como escolas, hospitais e estradas ou o fornecimento de energia 

e água a zonas rurais. Além disso, a corrupção impede o 

desenvolvimento de estruturas de mercado justas e distorce a 

concorrência, desencorajando, por conseguinte, o investimento. 

Por sua vez, o efeito da corrupção ao nível do tecido social talvez 

seja o mais nocivo de todos. A corrupção mina a confiança das 

pessoas no sistema político e respetiva liderança e instituições. 

A frustração e a apatia generalizada entre cidadãos 

desiludidos resultam numa sociedade civil fraca, o que por sua 

vez abre caminho a práticas de corrupção inescrupulosas por 

parte de líderes e altos cargos”. 

O Guia “Prevenir a Corrupção”, edição do Gabinete 

para as Relações Internacionais, Europeias e de 

Cooperação do Ministério da Justiça (GRIEC), com o 

objetivo de auxiliar os funcionários públicos e os 

cidadãos em geral a atuarem no sentido de fomentar 

uma relação Administração/administrado mais 

correta, recomenda que os serviços da Administração 

Pública devem:

No Plano são identificados e graduados os riscos 

nesta matéria inerentes à atividade desenvolvida e 

definidos procedimentos e ações tendentes a prevenir 

e minimizar os mesmos. Simultaneamente foi criada 

uma Comissão, na dependência do Conselho de 

Administração, que tem como principal objetivo o 

acompanhamento, monitorização e revisão do Plano.

Para além disso, o HDS, enquanto entidade pública 

empresarial, está sujeito a diversos mecanismos de 

controlo interno e externo. Internamente devem ser 

referidos o Fiscal Único e o Serviço de Auditoria 

Interna. São entidades de controlo externo, entre 

outras, o Tribunal de Contas e a Inspeção-geral das 

Atividades em Saúde.

Melhorar os sistemas de controlo interno, 

nomeadamente promovendo, com regularidade, 

auditorias aos seus departamentos;

Promover, entre os seus funcionários e agentes, 

uma cultura de responsabilidade e de observação 

estrita de regras éticas e deontológicas;

Assegurar que os seus funcionários e agentes 

estão conscientes das suas obrigações, 

nomeadamente no que se refere à obrigatoriedade 

de denúncia de situações de corrupção;

Promover uma cultura de legalidade, clareza e 

transparência nos procedimentos, nomeadamen- 

te no que se refere à admissão de funcionários;

Promover o acesso público e tempestivo a infor- 

mação correta e completa.

Texto Carla Lince
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As profundas e contínuas mudanças nas áreas 

tecnológicas e sociais, os múltiplos e contínuos 

desafios que as organizações de saúde têm de 

ultrapassar, tais como, diminuir a despesa do serviço 

de saúde e aumentar a qualidade dos cuidados 

prestados aos utentes, contribuiram para que estas 

criassem bases organizacionais com grande 

mobilidade no que concerne à adaptabilidade e 

flexibilidade, o que se repercutiu numa utilização dos 

recursos humanos de forma eficiente e otimizada de 

modo a alcançarem os seus objetivos e cumprirem a 

sua missão. 

Esta orgânica fez com que surgisse uma nova reforma 

no sistema de saúde, que se tornou visível com a 

empresarialização dos hospitais, que introduziram 

novas formas de gestão e de organização do trabalho. 

Segundo Delgado (2005, p. 6), o “caminho para tornar os 

hospitais mais produtivos, mais eficientes e com melhor serviço 

para o cidadão, exige rigor e seriedade nas políticas; equipas de 

gestão competentes e respeitadas; profissionais motivados e 

uma estratégia de mudança no sistema que envolva também os 

outros dois pilares da prestação - os cuidados primários e os 

cuidados continuados” 

A par com a época conturbada em que vivemos, a 

enfermagem, também passa por um período de 

instabilidade.”As condições de trabalho, a motivação e, 

consequentemente, o bem-estar dos profissionais de saúde têm 

sido relegados para segundo plano, ou mesmo descurados” 

Martins (2003, p.2). 

É imperativo o surgimento de reflexões e debates, por 

RESUMO

A evolução do ensino e da profissão de enfermagem em Portugal, tem demonstrado que os enfermeiros possuem 

competências para se integrarem num sistema de saúde moderno, eficaz e competente. 

Na sua práxis diária, são requeridas, além das competências relacionadas com a sua formação académica e 

profissional, competências em gestão e liderança para as quais, muitos não receberam formação adequada para 

as desenvolver. 

Esta lacuna é promotora de insatisfação profissional e pode ser causadora de níveis elevados de stress, 

desmotivação, insatisfação profissional e consequentemente pessoal. 

O facto de se ocupar um cargo de chefia, não transforma um profissional num líder, este deve encarar o seu papel 

não como um estatuto ou regalia, mas sim como uma responsabilidade acrescida.

Um líder deve ser sagaz, para detetar sinais de insatisfação profissional, suprimi-los o mais precocemente 

possível de modo a atenuar os seus efeitos adversos. Tem de se socorrer da sua maturidade pessoal e emocional, 

desenvolver as suas competências com a prática e refletir sobre as mesmas, demonstrando, deste modo, possuir 

capacidade de autoaprendizagem.

Deve conhecer as necessidades e as expetativas dos profissionais de modo a que estes cresçam e se sintam 

reconhecidos e motivados e assim, em equipa, poderem alcançar as metas pressupostas.
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parte dos responsáveis de enfermagem de modo a 

inverter-se o panorama. 

A eficácia de diversas estratégias com impacto 

positivo ao nível da satisfação profissional depende da 

consistência e da globalidade da intervenção. 

Resultados superiores serão obtidos quando a 

intervenção for exercida a diferentes níveis do sistema 

de saúde, nomeadamente ao nível da direção e 

supervisão das unidades ou de serviços e ao nível da 

gestão de recursos do próprio sistema de saúde. Lucas 

(1984).

Linacre citado por Mateus (2007) lembra que as 

grandes transformações que ocorrem no mundo 

laboral estão a dar visibilidade a um número crescente 

de trabalhadores, que elege um tipo de trabalho em 

que se sintam gratificados, ainda que seja pior 

remunerado. 

Nestes cenários é bem visível a importância de um 

líder na motivação de uma equipa. Uma equipa 

motivada pelo trabalho que desenvolve, apresenta 

melhores índices de produtividade do que uma equipa 

que se orienta pela motivação salarial. O mesmo 

Linacre citado por Mateus (2007) refere que já não 

existe uma correlação direta entre o montante salarial 

de um funcionário e a sua produtividade. Qualquer 

pessoa põe os outros a trabalhar, mas termos uma 

equipa motivada, com índices de produtividade de 

boa qualidade é porque estamos perante um bom líder. 

Refere ainda haver, uma relação de proporcionalidade 

direta entre o empenho dos profissionais e a 

valorização do seu trabalho.

O líder é, assim, uma peça fulcral no sucesso e na 

rentabilidade da organização. Ilharco citado por 

Mateus (2007) afirma que um líder deve ser 

competente tecnicamente, possuir coerência nos seus 

atos e palavras e tratar aqueles que o seguem de forma 

igual.

Estas modificações surgiram como um embrião para o 

aparecimento do enfermeiro com competências 

acrescidas na área da gestão e liderança. Neves (2013) 

afirma que ”as exigências dos tempos atuais solicitam aos 

enfermeiros competências ao nível da gestão, não só derivadas 

às restrições económicas que assolam o país mas também a 

necessidade constante de aumentar os níveis de eficácia e 

eficiência da prestação de cuidados”. 

Os enfermeiros com cargos a nível da gestão e 

liderança são cruciais para um funcionamento eficaz 

das organizações. Jesuíno (2005). 

Menezes (2010) considera que “para enfrentar estas 

novas exigências e responsabilidades, houve necessidade de 

desenvolver as habilidades de liderança na enfermagem e 

conhecer diferentes dimensões para auferir resultados de 

qualidade na assistência ao doente e atender às metas e aos 

objetivos estratégicos institucionais” .
 A Ordem dos Enfermeiros (2006)define como um dos 

quatro eixos prioritários de investigação “estudos que 

abordem estratégias inovadoras de gestão/liderança e 

organização do trabalho favorecedoras de contextos de 

trabalho que promovam e facilitem a qualidade dos cuidados”.

Esta procura de novas estratégias de gestão/liderança 

para os cuidados de enfermagem veio proporcionar 

mais eficácia, eficiência e equidade, condições “sine 

qua non” para um melhor desempenho profissional e 

maior satisfação profissional.

Segundo Oulton (2007), verifica-se que “os enfermeiros, 

quando podem escolher, vão para onde são respeitados e 

recompensados pelas suas competências e aptidão na resolução 

de problemas, adequadamente estimulados e onde lhes são 

proporcionadas oportunidades para desenvolvimento pessoal e 

profissional”.

Se por um lado a motivação no trabalho, pode ser 

considerada um indicador da qualidade da prestação 
 de serviço, por outro a desmotivação é um foco da 

preocupação de alguns investigadores, tratando-se de 

um problema intrínseco a muitos trabalhadores, 

independentemente do status que ocupam na 

instituição. Gonçalves (2007).

A motivação intrínseca, a distribuição das tarefas, a 

especificidade dos postos de trabalho e a própria ação 

humana no trabalho relacionada com as tarefas, se 

presentes de forma adequada, representam um 

importante motivador para o bem-estar psicológico 

dos trabalhadores, caso contrário, podem constituir 

uma fonte de stress. Martins (2003). 

A enfermagem é uma profissão de enorme desgaste 

emocional e físico, originando por vezes, alguma 

insatisfação com o trabalho, que por sua vez pode 

apresentar repercussões físicas e comportamentais 

nos enfermeiros, condicionando assim o seu bem-

estar e consequentemente a qualidade dos cuidados 

prestados. Ferreira (2006).

As organizações destroem-se ou constroem-se em 

função do desempenho das pessoas que nelas 

desenvolvem a sua atividade profissional. A 

insatisfação é uma situação incómoda tanto para o 

trabalhador como para a organização. Gonçalves 

(2007).

Face a estes constantes e inúmeros desafios que 

ocorrem diariamente, é mandatório dotar os serviços 

de saúde de profissionais detentores de competências 
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acrescidas em liderança, de modo a minimizar os 

condicionalismos que possam colocar em causa o 

desempenho profissional dos trabalhadores.

Ao longo dos tempos pensou-se que ser líder dependia 

das capacidades inatas de cada um, hoje é reconhecido 

que não se nasce líder, há sim, algumas características 

pessoais que incrementam o sucesso de um líder, tais 

como a honestidade, a integridade, a autoconfiança e a 

ambição. 

Se a liderança fosse inata, a experiência e a maturidade 

não contribuiriam para o desenvolvimento dos líderes, 

como refere Cunha (2013, p.17) “ A liderança aprende-se à 

medida que se executa, mas melhora-se com a reflexão e a 

capacidade de aprendizagem sobre a prática. Os melhores 

líderes, são praticantes reflexivos, que viajam entre a prática e a 

reflexão”.

Desde há muito que o termo liderança concita grande 

interesse por parte dos investigadores, para Bento 

(2007, p.3) “A liderança é uma das temáticas que mais 

atenção tem merecido por parte de investigadores e 

profissionais dos diversos sectores de atividade. Considera-se 

um tópico fundamental nas relações de trabalho, uma vez que os 

liderados identificam o estilo de liderança como um fator 

desencadeador dos conflitos laborais”.

O conceito de liderança tem tido ao longo dos tempos 

diversas definições, mas na generalidade pode ser 

definida como a capacidade de alguns em influenciar 

indivíduos ou grupos. 

Para Pinto (2006) liderança é o processo de motivar e 

influenciar as atitudes e os comportamentos dos 

membros de uma organização (ou parte dela), para 

desenvolverem os esforços solicitados para a definição 

e a prossecução dos seus objetivos. 

O facto de se ocupar um cargo de chefia, não é 

suficiente para transformar um profissional num líder, 

este deve encarar o seu papel não como um estatuto ou 

regalia, mas sim como uma responsabilidade 

acrescida. 

Para Cunha (2013, p.16) “Alguns líderes não lideram como 

verdadeiros líderes (…), queixam-se da falta de condições, das 

políticas da organização (…) de uma diversidade de causas que, 

alegadamente, neutralizam a sua liderança (…) criam culturas 

de whining, de queixume, de incapacidade, em vez de culturas de 

wininng, de vitória e de sucesso. São lideres resignados.” 

Queirós (2005) afirma que os enfermeiros carac- 

terizaram liderança como: motivar a equipa; ser hábil 

na comunicação; ágil; ter visão; orientar e conduzir a 

equipa; procurar conhecimento; ter flexibilidade; ser 

confiável; respeitar a equipa; ter postura ética; ser 

coerente; ser bom ouvinte; tomar decisões; 

demonstrar segurança; ser honesto; estar ao lado da 

organização e do funcionário; ter atitude e 

autoconfiança.

Um líder tem de se posicionar ao lado da equipa, 

estabelecer relações de confiança mútua; manter uma 

comunicação explícita, aberta e verdadeira; 

predefinir com objetividade as posições e metas a 

alcançar por cada elemento, conhecer as necessidades 

e as espectativas dos profissionais. 

A existência de diferenciação entre os profissionais de 

um Serviço é uma realidade, nem todos têm as mesmas 

competências e qualificações, mas todos têm de estar 

sincronizados com os objetivos que se querem 

alcançar.

Segundo Tappen (2005), os líderes eficientes são 

aqueles que têm êxito nas tentativas para influenciar 

os outros a trabalharem juntos, de forma satisfatória e 

produtiva.

Contrariamente ao protagonismo dado à pessoa e ao 

poder detido pelo líder de outrora, na atualidade, 

emergiu uma nova perspetiva de liderança centrada 

no desenvolvimento da capacidade do grupo de 

trabalho. Azevedo (2002).

A imagem de um líder autocrático no topo da 

hierarquia tem vindo a ser substituída por outra em 

que a flexibilização, o diálogo a partilha são 

estratégias adotadas pelo líder, já não centra em si 

todas as responsabilidades, transfere-as para alguns 

colaboradores com o propósito de aumentar os 

índices de satisfação no trabalho, pois estes sentem 

que o seu papel na organização é valorizado. Esta 

mudança na estratégia de liderar, fortalece o espírito 

de equipa, liberta o líder para outros projetos, 

incrementa os índices de confiança e motivação, 

reduz o risco de ocorrência de erros, diminui os custos 

e aumenta a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados. 

Esta partilha de responsabilidades possui 

características próprias, segundo Dias (2010) é 

especialmente indicada nos Serviços onde as tarefas 

exijam grande interdependência, criatividade ou 

sejam altamente complexas.

Nestes casos de liderança partilhada, O´Toole, citado 

por Dias (2010, p.10) refere que “É mais sensato escolher a 

equipa de liderança com base na forma de inter-

relacionamento dos elementos da equipa, e das competências 

que possuem, que simplesmente escolher o grupo de indivíduos 

mais talentosos”.

O líder tem de avaliar com objetividade as capaci- 

dades dos seus colaboradores em “trabalhar juntos, de 
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lidar com a divisão de tarefas, com a divisão do crédito, 

comunicar, resolver crises, alocar e realocar tarefas e 

decisões conjuntas, e desenvolver posições conjuntas 

relativamente aos temas em discussão O´Toole, citado 

por Dias (2010, p.10).

Em enfermagem, os líderes cuja linha orientadora se 

encontra direcionada para as relações humanas, 

alcançam valores mais elevados de satisfação com a 

liderança do que os líderes que se orientam para a 

tarefa. (Almeida, 2012). Os primeiros interagem com a 

equipa de modo a integrarem-se, compreendê-la e 

ajudá-la. Dão enfase à relação humana e ao trabalho de 

equipa. Os segundos centram o trabalho nos liderados, 

tentam cumprir escrupulosamente os prazos e o 

controle dos custos. Têm a necessidade de atingir 

objetivos, de superar os últimos registos e a 

concorrência. Marcondes (2010).

Poderíamos realizar um paralelo entre o paradigma 

biomédico e a enfermagem avançada. No paradigma 
 

biomédico, Silva (2007, p. 11) considera que “Os enfer- 

meiros atribuem todas as suas prioridades à gestão de sinais e 

sintomas da doença e às atividades de colaboração direta com a 

medicina”. Na enfermagem avançada que quer ser uma 
 

“Enfermagem com mais Enfermagem”, Silva (2007, p. 19)

argumenta que os cuidados produzidos são “Centrados 

nas respostas humanas às transições vividas pelas pessoas e 

famílias ao longo do seu ciclo vital usando conhecimento gerado 

pela investigação e teoria de enfermagem”.

As suas bases têm origem na investigação, reflexão, 

prática baseada na evidência, tomada de decisão, 

liderança de modo a aplicar todas as competências 

adquiridas na prática diária, com o objetivo da 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao 

indivíduo, família, grupo e comunidade. 

Seria vantajoso para a Enfermagem, enquanto ciência, 

que todos os enfermeiros que ocupam cargos de 

liderança, na sua autogestão encontrassem motivação 

para a procura de conhecimento técnico científico e 

habilidades pessoais no sentido de orientar as suas 

políticas para as relações humanas, proporcionando 

deste modo uma prática mais crítica, reflexiva e 

participativa, indo ao encontro das espectativas da 

equipa e dos próprios utentes.

O cuidado prestado pela equipa iria centrar-se no 

paradigma Humanístico, em que a pessoa é o centro 

dos cuidados prestados, com planos de cuidados 

individuais, de acordo com as necessidades 

identificadas e se possível, incentivada a participar 

nos cuidados que lhe são prestados.

Um líder tem de possuir a capacidade de se 

autoconhecer, de reconhecer as suas limitações e de se 

rodear de pessoas que as supram, para manterem 

níveis elevados de confiança, conhecimento e 

motivação de modo a desenvolver as suas 

competências, nunca se esquecendo que a 

competência não é estática, renova-se diariamente.
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