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// Bragança

Jovens médicos dizem que sentem falta de apoio para a fixação 

 Conferência no auditório Paulo Quintela

“Falta de apoio” é uma das prin-
cipais razões para a dificuldade 
em fixar novos médicos no Nor-
deste Transmontano. Essa foi, 
pelo menos, a conclusão de uma 
conferência, na quinta-feira, em 
Bragança, organizada pela Sec-
ção Regional Norte da Ordem 
dos Médicos.
“Não podemos prometer gran-
de inovações tecnológicas, isso é 
impensável. Não temos recursos 
nem população para isso. Mas 
cumprirem e ajudarem-nos com 
os projetos que nós apresenta-
mos que nem sempre são apoia-
dos. Muitas vezes são rejeitados 
à partida”, disse Ana Façanha, 
médica ortopedista. 
“O que nós sentimos aqui é que 
não sentimos apoio. Antes de vir 
para aqui falei com imensos mé-
dicos e foi isso que eles sentiam, 
não têm apoio”, sublinhou. 

Por outro lado, a falta de profis-
sionais obriga a que os existentes 
sejam sobrecarregados para lá do 
limite legal. “Eu e os meus inter-
nos fizemos até abril deste ano 
cerca de 200 horas por mês de 
urgência. O limite legal é de 200 
por ano, e nós fizemos por mês. 
E fizemos de bom grado, obvia-
mente cansados mas fizemos de 
bom grado porque foi prometido 

que era uma situação temporá-
ria mas não melhorou”, revelou 
a ortopedista, sublinhando que 
“faltam muito mais especialis-
tas”. “Os internos não deviam 
contar para escalas e no entanto 
fazem parte da escala. Os inter-
nos seguram neste momento o 
hospital”, aponta. 
António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte 
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da Ordem dos Médicos, aponta 
prioridades. “é necessário criar 
condições que seja de alguma 
forma aliciantes para esses médi-
cos. Nós acabamos a especialida-
de com praticamente 30 anos, a 
maior parte de nós já tem família 
constituída. Se tenho uma mu-
lher que trabalha na cidade ou ali 
perto, é muito difícil eu vir para 
Bragança e a minha mulher fi-
car desempregada. Seria interes-
sante criar condições para que o 
cônjuge pudesse acompanhar o 
médico e ser-lhe garantido de al-
guma forma também trabalho.
Depois, criar condições em ter-
mos de habitação e poderíamos 
falar de outro tipo de incentivos 
que permitisse atrair gente jovem 
para aqui”, disse. 
António Araújo acredita que não 
é com incentivos monetários que 
se resolve o problema. “Não sou 

muito apologista da questão do 
vencimento. Se ganhar mais 100 
euros ou mais 200 euros pode 
não ser nada. Porque se eu fi-
zer uma urgência num grande 
centro ganho isso. Estarmos só 
a falar de incentivos pecuniários 
acaba por ser muito pouco”, diz. 
“Mais do que vencimentos, de-
veríamos falar em condições de 
vida e do agregado familiar dele, 
de forma a potenciar o interesse 
pelas zonas do interior”, esclare-
ce. 
Com o envelhecimento do corpo 
clínico do Nordeste Transmonta-
no, António Araújo estima que 
“se não forem tomadas medidas 
especiais para fixar jovens médi-
cos nesta região de Portugal, em 
meia dúzia de anos podemos ter 
aqui um colapso sério da saúde 
nesta região”.  
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