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Uma estória de Saúde Pública 

 

 

A minha vida profissional decorreu, 

essencialmente, como profissional da Saúde 

Pública nos Cuidados de Saúde Primários.  

Estes 35 anos não dão direito a um relato de 

história, mas tão-somente a uma pequena 

estória. 

Em 1978, durante o Serviço Médico à Periferia, 

começou-se a falar dos Cuidados de Saúde 

Primários, conceito sobre o qual ninguém tinha ideias claras. Num dos vários contactos para tentar 

saber em que consistiam, soube de um curso interessante na Escola Nacional de Saúde Pública, em 

Lisboa. Fui a uma entrevista, demasiado ingénuo, diga-se, e entrei. Em Setembro de 1979 comecei a 

descobrir a Saúde Pública. 

O Serviço Médico à Periferia havia sido uma excelente oportunidade de crescimento como médico, 

como profissional de saúde e como cidadão. O fato de ter trabalhado no serviço de cirurgia e no 

serviço de urgência de um hospital de última linha de todo um distrito, no Centro de Saúde e nos 

“Postos da Caixa de Previdência” dispersos pelo concelho de Bragança (cheguei a fazer 200 km por 

semana nas deslocações àqueles em que trabalhava), permitiu-me ter uma noção da realidade do 

acesso daquela população aos cuidados de saúde, das suas condições de vida e como se pode 

conseguir uma boa organização de serviços desde que haja um líder com visão e sentido de 

responsabilidade social. Por exemplo, no serviço de cirurgia um doente era admitido numa tarde, de 

seguida fazia as análises pré-operatórias, o Rx pulmonar e o ECG, podendo ser muitas vezes operado 

no dia seguinte de manhã. Só para contextualizar os mais novos, nessa altura, no hospital S. João as 

“análises de rotina” ou um simples Rx pulmonar demoravam oito dias a chegar ao processo do 

doente, ao médico. Como era possíveis tais discrepâncias de organização? 
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Estas diferentes realidades no mesmo país, o viver em proximidade o que era o não acesso aos 

cuidados de saúde (de que posso dar alguns exemplos: as longas distâncias em tempo e em dezenas 

de km das localidades a um serviço de urgência, ou para realizar simples análises ou um Rx; ou que 

uma evacuação urgente de um doente do hospital de Bragança para um hospital no Porto chegava a 

demorar 7/8 horas pela estradas “pagas ao km”, como se ironizava por lá; os custos para um familiar 

ir visitar um doente internado num hospital do Porto, etc.) e o acesso a novas competências e 

abordagens, ferramentas que a Saúde Pública me foi proporcionando, permitiram-me ficar a saber: 

que se pode fazer muito mais com os mesmos meios; aprendi a sistematicamente questionar em que 

poderemos ser úteis às pessoas e a não ficar preso a rotinas; que há intervenções muito mais 

eficazes, eficientes e efetivas do que outras; que poderemos fazer diferente para melhorar a 

resposta às necessidades em saúde da população, conceito que acabara de conhecer na ENSP; que a 

medicina, os médicos e os enfermeiros dão um pequeno contributo para melhorar o nível de saúde 

de uma população quando comparados com outras intervenções, que envolvam outros atores, 

nomeadamente o próprio cidadão e a comunidade em que está inserido, e que abordem outros 

determinantes: sociais, culturais e socioeconómicos. 

Nesta escola tive o privilégio de encontrar um naipe de professores de excecional craveira, que me 

estimularam a descobrir e a estudar uma outra área da Saúde que ignorava, de que nunca ninguém 

na faculdade, nem num hospital “central e escolar” ou na sociedade me havia falado, a Saúde 

Pública. 

Manifesto que me deslumbrei com o que aprendi em Saúde Pública, e, no final do curso, senti e 

decidi que era o que pretendia ser como profissional de saúde: trabalhar com as pessoas, preocupar-

me com a promoção da saúde e a prevenção da doença e não só com as medidas curativas, olhar e 

conhecer a realidade da saúde nas pessoas, intervir nos problemas de saúde mas na sua globalidade 

e não mais só nos sintomas, aparelhos ou sistemas como me haviam ensinado e também praticado, 

mas também no seu contexto comunitário, cultural, económico e social, enfim, tentar ver para além 

do que podia ver dentro das quatro paredes dos serviços de saúde. 

Igualmente me passou a ser claro que a organização dos serviços de saúde, que a política de saúde, 

que os papéis dos diversos intervenientes no processo assistencial deveriam ser sempre concebidos 

em função das referidas necessidades em saúde da população e não em função dos interesses, de 

maior ou menor legitimidade, dos profissionais, das instituições ou das politiquices conjunturais, 

muitas vezes relacionadas com simples calendários eleitorais, como não deveriam ser formatadas 

pela história das rotinas que muitas vezes já ninguém sabe encontrar uma razão que as justifique. 
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Eu e os demais profissionais de saúde pública da minha geração fomos uns felizardos: fomos atores 

em muitas atividades que estávamos a desbravar, a inovar e a desenvolver; lideramos programas e 

projetos que iam envolvendo progressivamente mais intervenientes externos aos serviços de saúde; 

desenvolvemos conceitos e tarefas que progressivamente foram sendo sabiamente assumidas por 

outras instituições; fomos vendo resultados positivos do nosso trabalho; fomos evoluindo, mudando 

de agulhas e deixando, por exemplo, o campo clínico para outros, o que nem sempre foi fácil; 

contribuímos para melhorar e atualizar normas legais ou a organização dos serviços de saúde, em 

função dos conceitos mais atuais, do saber e dos conhecimentos que internacionalmente se iam 

produzindo; enfim, vivemos muito em pouco tempo e conseguimos surfar a onda da modernidade 

algumas vezes. 

Mas, os profissionais de saúde pública de hoje também o não são? Claro que são. As vivências é que 

são diferentes, e, tal como aconteceu com os mais cotas, não podem ficar presos às estórias e às 

experiências que os mais velhos relatam com entusiasmo, porque estiveram muito envolvidos e até 

viram resultados, ganhos em saúde passados uns anos. Hoje, outras, novas realidades exigem na 

mesma profissionalismo, brio, empenho, criatividade e confiança nas vossas análises e investigações, 

nas estratégias que selecionarem e nos objetivos que definirem com perspicácia para as vossas 

intervenções e têm que saber esperar que a monitorização e a avaliação demonstrem os resultados 

esperados.  

Tal como no passado, há que estar atento, saber trabalhar com, saber fazer bem e esperar. O tempo 

em Saúde Pública é essencial, como o são as pessoas e o espaço. 

Mas, agora, como até têm melhores ferramentas, têm mais competências e capacidades pessoais, as 

equipas são mais multidisciplinares, os serviços de saúde já estão num outro patamar de organização 

e de trabalho integrado, a quantidade e qualidade da informação disponível é tal, que a fasquia e a 

oportunidade de atingir bons resultados é ainda maior.  

Não tenho dúvidas, trabalhar nos dias de hoje em Saúde Pública é maior a probabilidade de sermos 

úteis às pessoas e à sociedade. 

Outros tempos, outras vivências, outras estórias de Saúde Pública virão. 

 

Ponte de Lima, 28 de Março 2017 

Alcindo Maciel Barbosa, Médico Saúde Pública 

 


