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A Reforma tão falada e  

o processo da reforma 

 

A saúde pública distingue-se porque a sua 

atenção vai para todos os cidadãos, cobre toda 

a população e, como tal, está atenta ao 

percurso das pessoas no sistema de saúde… 

nas suas ausências, nas suas presenças… ao 

percurso das pessoas no seu ambiente, nos 

seus saberes. E a trabalhar em proximidade… 

de que todos falam, não sendo a Unidade de Saúde Pública diferente. Por outro lado estamos a viver 

tempos de mudança que levam a ficarmos vacilantes quanto a desenvolver novos trabalhos, a 

desapontamentos que vão surgindo face a expectativas que são criadas ou que nós mesmos criamos 

por tanto desejarmos. E o cansaço pelo que vamos tendo no trabalho, nos atendimentos, nos casos 

que nos aparecem. Muitas vezes parece que estamos num processo idêntico ao Processo de Kafka. 

Tempos há que nos passa pela cabeça, quando estamos já desgastados pelo trabalho que dá entrada, 

por uma convocatória para mais uma reunião. E uma nova Norma que sai… Um Despacho que foi 

publicado! Por mais um caso que tentamos acompanhar, com uma problemática de difícil 

abordagem pela multiplicidade de fatores que ultrapassam em muito o que uma prescrição ou 

tratamento possa influenciar e chega mais um pedido. Mais um processo para dar parecer. Mais uma 

situação que é urgente... Porque é que ainda não respondeu? Porque ainda não convocou? Porque 

ainda não deu o seu parecer? Pode atender este telefonema? Está ali uma pessoa e diz que é 

urgente: pode atender? Isto não é só com os colegas das demais Unidades Funcionais… Também nos 

acontece. E apetece dizer, a quem nos questiona… ”Não é da nossa incumbência darmos-lhe 

explicações. Volte para o seu quarto e aguarde. O processo já está a correr, o senhor será informado 

de tudo na devida altura. Já estou a exceder os limites da minha missão ao falar-lhe assim tão 

amavelmente”. Mas realmente não é o que sentimos. Na nossa missão está a advocacia para a 

saúde; não estamos a prender ou a interrogar ninguém… Afinal, o que queremos é contribuir para 

que as pessoas possam construir a sua própria saúde no seu ambiente e sermos realmente diferentes 

do advogado do K. Também não somos o Josef K… não vivemos nas mesmas circunstâncias. Somos 
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capazes de ver o que fazemos e temos um percurso que planeamos percorrer. A burocracia não se 

torna absurda… Seguimos a burocracia que é precisa para que a nossa missão vá em frente: podemos 

fazer prova da responsabilidade que assumimos e da qualidade que queremos marcar nos nossos 

serviços. Mas, também temos o discurso da Reforma. Tudo está mal!… o que nos espera o futuro? 

Opinam que devemos ir por ali… ou então, que não devemos seguir… E encontramos alguns que são 

como o Velho do Restelo quando olham para quem está pronto para desafiar o que ainda não é claro. 

Mas a experiência leva-nos a encarar novos constrangimentos como desafios para mostrar o que 

fazemos. Neste processo saímos da nossa zona de conforto. E na nossa USP estamos prontos para 

isso: pesquisamos, estudamos, partilhamos e vamos continuar agora numa nova etapa que também 

se encaixa na Reforma do Serviço Nacional de Saúde: a nossa ambição em realizar a Acreditação da 

nossa USP. Sim, considerámo-nos inovadores mas, essencialmente, trabalhadores, com bom senso e 

conscientes que as dificuldades estão presentes, contando com os colegas. Afinal somos a Unidade 

de Sade Pública do ACES Porto Oriental. 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP Porto Oriental 
 


