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Pelo contínuo aumento do número de profissionais de Saúde agredidos no desempenho das suas 
funções

As agressões a profissionais da área da saúde têm vindo a aumentar, prova disso são os mais recentes 
dados que mostram que, só nos primeiros seis meses do ano que agora terminou, foram registados 637 
casos de agressões.
Esta é uma realidade que não nos tem passado despercebida, pois as notícias que dão conta deste flagelo 
têm vindo a tornar-se cada vez mais frequentes. Só na última semana foram dois os casos que chocaram os 
portugueses.

Primeiro, uma médica do Hospital São Bernardo, em Setúbal, que precisou de ser sujeita a uma intervenção 
cirúrgica a um olho, depois de ter sido barbaramente agredida por uma mulher de etnia cigana. Enquanto a 
vítima era assistida cirurgicamente, a agressora regressava a casa, em liberdade, depois de ter sido 
identificada pelas autoridades.

Quatro dias depois é tornada pública uma nova agressão a outro médico. Desta vez, um homem residente no 
concelho de Loures espancou o profissional de saúde “com murros e pontapés” por este se recusar a 
prolongar-lhe a baixa médica que o mantinha em casa.

Estes são apenas dois dos episódios a que diariamente os nossos profissionais da Saúde estão sujeitos. O 
Serviço Nacional de Saúde não só está a falhar no atendimento e na prestação de cuidados aos utentes, 
como está a falhar na protecção que confere aos seus profissionais.

Não podemos pedir que mais profissionais de saúde optem por trabalhar no serviço público, quando não são 
respeitados, nem protegidos pela sua tutela e têm a sua integridade física colocada em risco diariamente.
Não se pode pedir a um profissional de saúde que escolha trabalhar no SNS quando o Estado, seu 
empregador, não o remunera de acordo com as suas valências, atirando-o, ainda, para uma vida de horas 
extraordinárias de trabalho, e sobretudo, quando o mesmo Estado, contrata empresas tarefeiras por valores 
muito acima daqueles que despende com os seus próprios funcionários.

Até quando continuaremos a fingir que o problema se resolve apenas com a mobilização de dinheiro que, até 
pode parecer muito, mas que na verdade não é suficiente para suprir as necessidades existentes no SNS?

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta grande preocupação e condena o 
número crescente de agressões, de que têm sido alvo os vários profissionais do sector da saúde em Portugal, 
sem que o Governo tome medidas que os proteja.
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