
isto é todo um contexto sei lá como é que eu vou explicar são várias as causas é assim 

eu não acho sinceramente eu não acho que haja enfermeiros a mais o que há há é assim 

os hospitais os factos são esses é que o Estado está a privatizar a saúde toda e quando as 

empresas assumem hospitais há uma coisa que vem em primeiro lugar que é contenção 

de despesas o lucro e isso tudo depois é assim há muitas escolas de enfermagem abertas 

actualmente também é um facto há muitas escolas já privadas se eu vi fiquei intrigado 

há 3 anos que eu vi quarenta e duas ou oito escolas abertas que saíam quase quatro mil 

enfermeiros por ano que isto aqui não é por isso que o mercado está a ficar saturado e 

depois os hospitais a tendência é reduzir ou seja se saem muitos e se a tendência dos 

hospitais e dos centros de saúde é reduzir olha que o Estado mandou agora uma circular 

que é preciso reduzir vinte e cinco por cento do pessoal tudo desde médicos auxiliares 

radiologistas enfermeiros tudo é preciso reduzir vinte e cinco por cento se os hospitais 

estão a reduzir e se há tantas escolas a produzir claro que muita gente está a ir para o 

desemprego e é isso que se passa outra coisa é que é assim as pessoas que estão nos 

cargos administrativos não têm realmente a noção de quais são os recursos necessários 

para prestar cuidados mínimos e isso tudo porque é assim cada vez se está a pôr menos 

enfermeiros a fazer o dobro como por exemplo como é que eu vou explicar como por 

exemplo eu já ouvi que há sítios onde eles estão a pôr um enfermeiro a fazer um turno 

da noite num único serviço agora é assim uma pessoa que está no serviço podia em 

média com cinco camas acontece alguma coisa que uma pessoa sozinha não faz nada e 

depois é impossível dar a qualidade que as pessoas pretendem com tão baixo recurso 

mas só que a tendência é essa é fazer é assim quando os hospitais fazem contenção de 

despesas eles cortam em duas coisas é medicamentos que é a coisa que mais gastam nos 

hospitais é farmácia e outra coisa é o pessoal [comentário meu] não é reduzir a 

medicação é assim também às vezes não são como é que eu vou explicar isso não é na é 

assim a medicação em parte só se reduz porque a medicação que é precisa e isso tudo e 

isso tudo o que eles vão atacar é aquilo que eles podem cortar é mais no pessoal é a 

coisa que está é assim se está bom a medicação por exemplo a farmácia é a coisa que 

mais gastam nos hospitais mas só que eles precisam de dar a medicação eles precisam 

daquilo a única coisa aonde eles podem cortar é na coisa imediata logo e isso tudo é o 

pessoal atacam quem mais auxiliares enfermeiros e isso tudo porque à partida são tipo 

produzem pouco é assim não é que eles trazem qualidade de cuidados e isso tudo mas 

só que não trazem rentabilidade ao hospital tem muita eu acho que é isso eh pá isto aqui 

está tudo uma confusão e isso tudo o sistema de saúde está a passar por uma reforma o 



futuro o nosso futuro está muito incerto muito isso deve-se a diversos factores diversos 

imensos imensos mesmo 

 

(excerto a propósito de «o que é ser enfermeiro, quais são as dificuldades, condições, 

situação actual... 

duração do excerto: 3minutos e 2 segundos (até ao meu comentário) + 1m.35s. = 

4m.37s.)  


