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Pela agressão de mais uma enfermeira, agora no Hospital de Santa Maria, e a constante escalada de 
violência contra os profissionais de saúde no nosso país

Na passada terça-feira, dia 7 de janeiro, verificou-se mais uma agressão a uma profissional de saúde, no caso 
uma enfermeira, que denunciou ter sido agredida por uma utente bem como pelo seu marido, no interior de 
uma sala de tratamentos das Urgências da supracitada unidade hospitalar.

Perante as presentes ocorrências, e segundo informações veiculadas por vários órgãos de comunicação social, 
o seu alerta viria a ser efectuado à Polícia de Segurança Pública pela enfermeira coordenadora, tendo acorrido 
ao local dois elementos policiais que estavam de serviço nas Urgências do Hospital, não se tendo verificado 
qualquer detenção, na medida em que não se verificaram os pressupostos de flagrante delito.

O recurso à violência é de todo em todo inadmissível, seja em que cenário for e independentemente das 
motivações que se verifiquem. Mas mais inadmissível se torna quando é exercida contra aqueles que 
diariamente fazem a sua vida cuidando da nossa. 

Todos os dias são agredidos profissionais de saúde em Portugal e ao contrário do que diz o Governo, Portugal 
está um país menos seguro, também para estes profissionais. Em 2010 verificaram-se 75 ocorrências, em 2011 
foram 154, em 2013 foram 202, em 2014 houve 531 ocorrências relatadas, em 2019 só nos primeiros 6 meses
foram feitas 995 participações de agressões contra estes profissionais no local de trabalho.

Torna-se por isso claro e imperativo, pela escalada de violência que se verifica no nosso país contra os 
profissionais de saúde, promover as medidas necessárias e com carácter de urgência, consubstanciando estas 
desde logo uma agravação penal de punição para este tipo de condutas, bem como um considerável reforço 
de segurança nos estabelecimentos de saúde portugueses, para que estes episódios não mais ocorram.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário vem repudiar mais um episódio de lamentável atentado 
à integridade física de uma profissional de saúde, reiterando uma vez mais e igualmente a sua preocupação 
pela repetição de episódios dramáticos desta natureza que a todos devem fazer pensar sobre o nível de 
segurança que hoje temos, nos nossos serviços públicos e um pouco por todo o país.
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