SINDICATO DOS ENFERMEIROS

PORTUGUESES

Direqao Regional de Faro
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Medicina 4b
Medicina 4a
Ortopedia 3
Cirurgia 2
Medicina 1
Medicina 2
Ortopedia 1
Ortopedia 2
Urologia/Cirurgia 1
Medicina 4c
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_._- -~-~27.746
_---•.
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31.315
--

54.027
46.029
36.845
35.110
33.986
36.775

Enfermeiros
em falta

16
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11

18
30
26
21
20
19
21

Teria sido interessante analisar 0 alegado estudo elaborado pela ACSSque sustenta a opc;ao pela
criac;ao do Centro Hospitalar do Algarve para perceber as necessidades identificadas e a forma
como foram feitas. Ate data, nem a ACSSnem a ARSAlgarve apresentaram esse estudo.
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Diminui~ao de enfermeiros por servi~o e por turno
A safda de enfermeiros (Iicenc;a de maternidade, baixa por doen~a ou acidente de trabalho,
aposentac;ao e rescisao de contrato) e a nao contrata~ao de novos enfermeiros leva diminuic;ao
do n.Q de enfermeiros por turno em alguns servic;os,levando a um aumento do volume e ritmo de
trabalho porque cada enfermeiro fica responsavel por mais doentes, como e 0 caso: Medicinas de
Lagos e Faro, Urgencia de Portimao e Pediatria
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Ha servic;osque continuam a ter 1 enfermeiro por turno!

Aumento do numero de doentes internados sem refor~o de enfermeiros

Houve aumento do numero de doentes internados por servi~o, nomeadamente nos servic;os do
terceiro, quarto e quinto piso de Portimao em que os antigos refeitorios foram substitufdos por
"enfermarias" com doentes internados em maca, sem que tenha havido reforc;o de enfermeiros
em todos os turnos. Sao exemplo disto: A ortopedia 3 e cirurgia 3 A de Portimao, Medicina 3 e
Oncologia de Faro

Horas e dias de trabalho em dfvida aos enfermeiros

o CHA deve dias e horas de trabalho
para colmatar a falta de pessoal.

aos enfermeiros e tem programado trabalho extraordinario
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EXEMPLOS(dados entre Mar<;oe Maio):
• Ortopedia 1 de Faro - Deve 570h aos enfermeiros e 150 feriados,
• Medicina 2 de Faro - Realizadas SOOhextraordinarias,
• Medicina 3 de Faro - 650h em divida aos enfermeiros e desde ha 1 ana que tem vindo a
realizar horas extraordinarias,
• Medicina 3b Portimao - Preve 33 turnos extra para Junho,
• Ortopedia Portimao - Preve 43 turnos extra para Junho,
• Medicina de Lagos- Mar<;o40 turnos extraordinarios e 30 em Abril. Ha cerca de 1 ana que
a equipa tem carencias graves de enfermeiros, chegando a estar 1/3 da equipa ausente por
Iicen<;as,doen<;ae acidentes de servi<;o,em varios momentos, 0 que conduziu a diminui<;ao
do numero de enfermeiros abaixo do minimo por turno (na noite, de 4 enfermeiros,
passaram a 3, e muitas vezes a 2).

Se tivermos em conta 0 aumento das necessidades de cuidados de saude por parte de uma
popula<;ao cada vez mais envelhecida e com menores condi<;6es economicas para possiveis
internamentos em lares, poucas sac as alternativas para as famflias algarvias. Um dos
responsaveis pela gestao do Centro Hospitalar do Algarve afirmou publica mente 0 flagelo que
representam os internamentos prolongados dos chamados "casos sociais" em unidades
hospitalares. Se somarmos ao que ja foi dito 0 tempo de espera para internamento numa das
valencias da rede de Cuidados Continuados, nao se compreende a inexistencia por parte da ARS
Algarve de um plano estrategico de admissao de mais enfermeiros que permita 0 aumento das
presta<;6esde cuidados em casa e, consequentemente, a diminui<;ao dos custos associados aquele
tipo de internamentos.

A semelhan<;a do que acontece na rede publica de hospitais tambem os centros de saude do
Algarve estao confrontados com uma carencia de cerca de 100 enfermeiros nas unidades de
cuidados personalizados, nas unidades de saude publica e unidades de cuidados na comunidade,
de acordo com as formulas de calculo de pessoal "Dota<;6es seguras", acordadas entre a Ordem
dos enfermeiros e 0 Ministerio da Saude.

o quadro

abaixo indica algumas unidades dos cuidados de saude primarios com maior carencia de
profissionais:
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No Algarve existe apenas 1 equipa comunitaria de suporte em cuidados paliativos, sediada em
Tavira com 2 enfermeiros.
Um estudo de 2010 de Manuel Luis Capelas {Presidente da Associa~ao Portuguesa de Cuidados
PaliativosL aponta para um minimo de 4 equipas comunitarias de cuidados paliativos, constiuidas
por um minimo de 12 enfermeiros, conforme indica 0 quadro abaixo:
Equipas

Enfermeiros
4 Equipas (Faro,
louie, Portimao,
Tavira)

Min.

Max.

Media

Min.

Max.

Media

12

28

20

4

7

6

A Unidade de Desabitua~ao do Algarve tem actualmente 11 enfermeiros, dos quais faz parte 0
coordenador que presta tambem cuidados directos aos utentes, contrariando um documento do
ex-IDT de Janeiro de 2007 - "Modelo de referencia para calculo da dota~ao de enfermeiros" que
determina a necessidade de 15 enfermeiros na presta~ao de cuidados mais um enfermeiro em
chefia.
Desde Abril de 2014 deixou de haver acumula~ao de fun~oes, de acordo com a lei atual, para os
enfermeiros do CHA que estao na dispensa de metadona no DICAD.
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As novas condi~oes remunerat6rias, propostas pela ARS, podem levar saida desses enfermeiros.
A nao ser encontrada uma solu~ao urgente, podera levar ao encerramento de postos de dispensa
de metadona.

('Ie., ~ R Fe1-fo k S( f
11/1"0 . ~t'

r" A-.YO

;)

0 .-,it

VV+

