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O STRESS PROFISSIONAL NOS TRABALHADORES 
DA SAÚDE, EM CONTEXTO HOSPITALAR 

E A RESPOSTA DO COUNSELLING CENTRADO NA PESSOA 
 

José Manuel Brissos Lino 
 

(Comunicação apresentada nas  I Jornadas Latinas de Abordagem Centrada na 
Pessoa, UAL, Lisboa, 1 de Março de 2002) 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
À partida, parece pressuposto básico e consensual afirmar que, para que os 
serviços de saúde prestados pelas instituições hospitalares em geral sejam 
eficazes, terão que ser inspirados por uma atitude de ajuda e por uma 
atenção centrada na pessoa dos doentes, pois só assim será possível 
promover a cura ou, no caso específico dos doentes terminais, o seu 
acompanhamento até ao fim da vida, nas condições aceitáveis da dignidade 
que é inerente a toda a pessoa humana, e seu inalienável direito.  
 
Mas como será possível que todas as tensões e angústias do dia a dia não se 
reflictam na forma como os profissionais da Saúde lidam com o Doente, no 
desempenho que colocam nas tarefas instrumentais de apoio terapêutico 
aos utentes, no brio profissional de quem faz da Saúde o seu modo de vida, 
se esses mesmos profissionais da Saúde, eles próprios, também se 
defrontam com os seus problemas pessoais, que tantas vezes os tornam 
parcialmente incapacitantes? 
 
 
O Hospital 
 
O Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, é uma instituição de carácter 
distrital, que movimenta um universo de cerca de 1700 trabalhadores, 
sendo que, destes, cerca de 1500 são profissionais assalariados, e 200 
voluntários (números de 2000).  
 
Este significativo número de pessoas representa um vasto e complexo 
espectro de relacionamentos e interacções de âmbito social, profissional, 
familiar e humano em geral, que potenciam inevitavelmente tensões, mau 
estar, desajustes, crises e dificuldades, as quais acabam por se reflectir no 
desempenho prático das tarefas que lhes estão atribuídas, no brio 
profissional e, genericamente, no ambiente de trabalho, já para não falar 
num possível e muito provável absentismo. 
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Acresce que o pano de fundo da função hospitalar é quase sempre a 
incerteza e a insegurança dos utentes e seus familiares, quando não o medo, 
o desespero e a dor. E lidar constantemente com estas realidades é 
altamente susceptível, destabilizador, complexo, e exige muito dos 
trabalhadores em termos emocionais, além dos aspectos físicos e 
intelectuais associados.  
 
Parece evidente, portanto, a necessidade de estabelecer uma relação de 
ajuda que possa proporcionar aos trabalhadores o apoio psicológico de que 
carecem, e com a devida e conveniente discrição.      
 
 
Humanização dos serviços 
 
Por outro lado, a humanização dos serviços hospitalares é uma preocupação 
antiga, que deriva da consciência dos direitos do cidadão-doente, os quais 
se encontram consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
na Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases da Saúde (Lei 
48/90, de 24 de Agosto), no Estatuto Hospitalar (DL 48357, de 27 de Abril 
de 1968), no Regulamento Geral dos Hospitais (DL 48358, de 27 de Abril 
de 1968), e se encontra exposto com pormenor na Carta dos Direitos e 
Deveres dos Doentes (Direcção Geral da Saúde). 
 
Esta preocupação pela humanização dos serviços de saúde, e a importância 
dos factores psicológicos associados à recuperação dos doentes, são tão 
antigas que já o regulamento do desaparecido Hospital de Todos-os-Santos, 
em Lisboa, há quinhentos anos, se referia à questão, de acordo com os 
investigadores Abílio José Salgado e Anastásia Mestrinho Salgado, em 
edição fac-similada do mesmo (1992): “Outra coisa que o regimento revela 
é aquilo que hoje designaríamos pela percepção dos aspectos 
psicossomáticos da doença. É o que acontece quando se fala de ‘caridade 
e comsollaçam pera os doentes’, não por motivos piedosos, mas sim, 
porque, ’allem da vertude da mezinha’ os doentes receberiam com isso 
proveito. Por outro lado, ’se o comtrairo dyso fosse’, ‘serya couza muyto 
dapnosa a saude dos emfermos’ (fol. 120 v)”.       
 
Só que os direitos da pessoa doente não podem, em circunstância alguma, 
fazer esquecer os direitos e o bem estar de todos quantos trabalham na 
Saúde, que também são pessoas e cidadãos, pois quem não se encontra 
bem, do ponto de vista mental e emocional, não dispõe, necessariamente, 
de condições objectivas e práticas para poder ajudar os doentes, os quais 
constituem a razão de ser da sua actividade. 
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PERSPECTIVA GERAL DA SAÚDE MENTAL 
 
Costuma celebrar-se em Novembro o Dia Mundial da Saúde Mental. Este 
evento visa, como objectivo imediato, contribuir para a tomada de 
consciência do estado da saúde psíquica que se vive hoje neste nosso 
desvairado e complexo mundo.  
 
A verdade nua e crua é que, e de acordo com os dados da Organização 
Mundial de Saúde, os quais se reportam à Europa e aos Estados Unidos, 
“uma em cada quatro pessoas sofre ou vai sofrer de perturbações mentais, 
e uma em cada cinco está, esteve ou vai estar com um quadro depressivo, 
temporariamente incapacitante”.  
Colocando a questão em termos comparativos, dir-se-á que “a doença 
mental ocorre três vezes mais que o cancro e centenas de vezes mais que a 
sida”, apesar de se falar muito mais nestas do que naquela.  
 
Mas o mais alarmante, no caso específico da depressão, é que, se neste 
momento a doença ocupa um apesar de tudo pouco modesto quarto lugar, 
no índice dos prejuízos económicos, calculado com base nos custos sociais 
e laborais, prevê-se que, e de acordo com a taxa de crescimento actual, 
venha a fixar-se num notório segundo lugar, apenas atrás das doenças de 
coração. Ou seja, vinte por cento da população mundial é potencialmente 
depressiva, o que nos deve fazer pensar no estilo de vida moderno que nos 
está a levar à destruição. 
 
É um dado adquirido que as perturbações mentais vão assumir uma 
proporção assustadora no século XXI. O presidente do Conselho Nacional 
para a Saúde Mental, o psiquiatra Jaime Milheiro, explica a subida em 
flecha das perturbações mentais, em especial a depressão, como sendo “o 
preço enorme a pagar pelo stress e por um estilo de vida violento”. É que 
as perturbações emocionais não são doença de velhinhos, de mulheres 
infelizes ou de adolescentes inadaptados, como muitos pensam, mas de 
toda uma população, em especial de muitos jovens que começam a trilhar 
justamente o início da sua idade adulta.  
 
O Estado parece estar finalmente a começar a despertar para a dura 
realidade do quadro de saúde mental do país, dado que começou há algum 
tempo a comparticipar diversos medicamentos específicos desta área, e isto 
apesar de não haver dados muito rigorosos sobre a evolução da situação 
portuguesa.  
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O que é facto é que se calcula que um terço das pessoas deprimidas nunca 
procurou ajuda médica, devido ao estigma social que a doença ainda 
implica, para lá de razões ligadas à falta de motivação e de vitalidade que 
sentem, assim como de grande tendência para o isolamento associados à 
doença, para já não falar do facto de a sintomatologia poder não ser visível 
durante algum tempo e antes do inevitável agravamento do estado de 
saúde. A verdade, porém, é que estas pessoas podem ser decisivamente 
ajudadas se forem capazes de pedir ajuda em tempo útil.   
 
 
STRESS OCUPACIONAL E BURNOUT 

 
O burnout, por exemplo, é um fenómeno característico do meio hospitalar, 
surgindo frequentemente entre o pessoal mais ligado aos actos médicos e 
ao tratamento mais directo aos doentes, em especial aos que estão em fase 
terminal, aos que permanecem em cuidados intensivos, ou aos que são 
assistidos nos serviços de urgência.  
 
O burnout surge “quando os indivíduos experimentam um aumento 
significativo de stress negativo” (1), e pode caracterizar-se como “um 
estado de fadiga ou frustração resultante da devoção a uma causa, uma 
forma de vida, ou um relacionamento que frustrou expectativas anteriores” 
(2). 
 
Em estudo publicado nos finais de 1998, por investigadores espanhóis que 
estudaram a prevalência do síndroma de burnout entre a classe médica de 
Saragoça, na área dos cuidados primários, concluiu-se que 59,7% destes 
médicos apresentaram alto desgaste profissional e cansaço emocional, 
tendo o mesmo estudo sugerido, nas suas conclusões, a necessidade 
imperativa de se aplicarem políticas de Saúde, a curto prazo, para combater 
e prevenir esta situação (3).  
 
As relações entre o stress e o sistema imunitário encontram-se amplamente 
documentadas, com especial relevo para as ligações entre sistema 
endócrino e imunitário, e a relação entre o stress continuado e a resposta 
imunitária. “Os trabalhos pioneiros de Selye (1936) indicavam que altos 
níveis de cortisol produzidos durante os estados de stress podiam alterar 
tanto os tecidos do sistema imunológico como suprimir as suas respostas. 
Desde então o conhecimento das interacções entre funções imunes, 
autónomas e endócrinas cresceu substancialmente. Assim, investigações 
recentes têm posto em evidência estas ligações” (4).  
 
De facto estes trabalhos vieram realçar quatro pontos de contacto: 
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1. O sistema imunológico emite sinais para o sistema nervoso através 

de citocinas; 
2. O sistema nervoso regula as respostas imunológicas através do eixo 

hipofiso-adrenocortical; 
3. As células do sistema imunológico possuem receptores para a 

adrenalina; 
4. Os órgãos do sistema imunológico são enervados por ramificações 

do sistema nervoso autónomo (5). 
 
Todavia, o papel do indivíduo, a forma como percebe as situações e os seus 
mecanismos de lidar com estas, têm recebido menos atenção. Estudos 
realizados por Vaz Serra (1988) e Cristina Faria; Vaz Serra e Horácio 
Firmino (1986), concluíram que os indivíduos vulneráveis ao stress 
apresentam, entre outras, tendência para:  
 
- ficarem irritados e encolerizados; 
- passarem horas a fio a pensar nas coisas; 
- isolarem-se dos outros; 
- tornarem-se apáticos; 
- serem pouco eficientes (6). 
 
Em Portugal existem muito poucos estudos sobre o stress nos profissionais 
de Saúde.  
José Nogueira (1988) realizou um estudo piloto de sintomas de stress, 
burnout e prevalência de depressão em 182 médicos de carreira de clínica 
geral do distrito do Porto, 109 do sexo feminino. Daí se concluiu que 
“86,8% dos clínicos gerais apresentavam sintomas de burnout e 82% 
destes encontravam-se na fase 3 ou seguintes do síndrome de burnout, isto 
é, ‘sintomas crónicos’, tendo-se verificado uma associação entre índices de 
burnout e depressão. Esta fase é caracterizada por doença, depressão e 
irritabilidade (Veninga & Spradley, 1982). Quanto à prevalência de 
depressão, 33,8% dos médicos apresentavam alguma forma de depressão, 
comparado com 66,2% das médicas, embora o índice suicidário fosse 
baixo em 72,3% dos casos” (7).   
 
Um outro estudo, realizado por Felício e Pereira (1994), sobre o stress 
ocupacional em 60 clínicos gerais de ambos os sexos (30, 30), de três 
centros de saúde do distrito de Lisboa, revelou níveis um pouco mais 
moderados de stress ocupacional, sem diferenças significativas entre os 
sexos.   
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Por tudo isto se compreende que os profissionais da saúde carecem de 
apoio psicológico próximo, de forma a superarem essas situações de grande 
exaustão física e psicológica, a qual é, por si só, potenciadora de disfunções 
várias.  
 
 
UM PROJECTO INOVADOR 
 
A certa altura surgiu-nos então a ideia de criar um ponto de apoio, que se 
colocasse ao serviço dos profissionais e voluntários do Hospital, 
vocacionado para lhes proporcionar apoio emocional e psicológico.  
 
Propunha-se a instalação, a título transitório e experimental, de um 
gabinete vocacionado para o counselling e a consulta psicológica, que 
pudesse trabalhar no sentido de proporcionar uma relação de ajuda e um 
apoio psicológico aos trabalhadores, fossem eles médicos, enfermeiros, 
contínuos, auxiliares, administrativos ou outros, sem esquecer os elementos 
do Corpo de Voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital.  
 
Este gabinete, que veio a ser designado como Centro de Apoio Psicológico 
(CAP) tinha como alvo contribuir de uma forma activa para a saúde mental 
e emocional dos funcionários e voluntários do Hospital, disponibilizando-
se para um apoio directo e permanente a estas pessoas, de acordo com a sua 
solicitação e as suas dificuldades emocionais e psicológicas. 
 
O CAP tinha ainda por objectivo contribuir para a melhoria das relações de 
trabalho na comunidade hospitalar através de acções de formação 
autónomas ou concertadas com outros departamentos do Hospital 
vocacionados para as áreas da formação. 
 
Igualmente, teria o CAP como alvo, na mesma linha de articulação com 
outros serviços, o treinamento do pessoal que trabalha nas urgências, 
particularmente naquilo que respeita à área psicológica, que tem a ver com 
o desempenho profissional em setting de urgência hospitalar, e de 
abordagem e cuidado dos doentes.      
 
O Projecto do Centro de Apoio Psicológico, foi apresentado à 
Administração do Hospital de S. Bernardo em Novembro de 1999. A 
resposta veio em Abril de 2000 e no dia 16 de Maio o CAP entrou em 
actividade, no horário previsto, todas as Terças-feiras que fossem dias 
úteis.  
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Descontando o período de cerca de um mês, entre inícios de Julho e 
meados de Agosto, por motivo de férias, cumpriram-se em Novembro de 
2000 os seis meses propostos para o projecto.  
 
Uma vez que nessa altura já eram possíveis algumas conclusões sobre a 
utilidade, o interesse e a necessidade desta acção, apresentei nessa data um 
relatório com vista à prestação de informação que, aliás, estava prevista no 
dito projecto.  
 
 
ATENDIMENTO 
 
O Centro funcionava às Terças-feiras, entre as 10H00 e as 12H00, e entre 
as 14H00 e as 17H00.  
 
As consultas eram feitas por marcação prévia, pessoalmente ou para a 
extensão telefónica do gabinete a utilizar, ou então no momento, em caso 
de haver vaga na altura.  
 
 

CARGA HORÁRIA 
 
O número de horas a despender no projecto era de 5 horas / semana, o que 
perfaz um total de 20 a 25 horas por mês. 
 
 
SUPERVISÃO TÉCNICA 
 
A supervisão técnica do projecto ficou sob a responsabilidade do Prof. 
Doutor João Hipólito, Psiquiatra, Pedopsiquiatra e Psicoterapeuta, assim 
como da Prof. Doutora Odete Nunes, Doutora em Psicologia Clínica e 
Psicoterapeuta, os quais assumiram a supervisão e a responsabilidade 
técnica do mesmo.  
 
 

DIFICULDADES DE PERCURSO A ASSINALAR 
 
Em jeito de balanço, diga-se que foram sentidas algumas dificuldades ao 
longo deste período experimental, como passo a expor: 
 

1. Mudanças do espaço disponível. Estas mudanças, que são 
compreensivas do ponto de vista da situação de reconstrução do 
edifício velho, foram contudo algo perturbadoras, uma vez que este 
serviço é novo, estando ainda em fase de divulgação, pelo que as 
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obras obrigaram a que se mudasse o local de atendimento por mais 
de uma vez, com todos os inconvenientes daí resultantes. 

 
2. Falta de um espaço próprio e adequado. A consulta psicológica 

requer um espaço com características como: sossego, ausência de 
sons estridentes ou ruídos perturbadores, discrição, e uma 
determinada disposição física das cadeiras, tão importante na 
relação terapêutica ou de ajuda, a qual não foi possível observar, 
dado o facto de o CAP utilizar espaços atribuídos a outros serviços 
do Hospital. Ainda assim, procurou-se trabalhar dentro das 
condicionantes e os resultados positivos surgiram. 

 
3. Deficiente circulação e/ou utilização da informação deste serviço 

nas diversas áreas de trabalho do complexo hospitalar, entre os 
destinatários do mesmo. Daqui resultou um desconhecimento 
generalizado e prático do CAP, entre muitos funcionários desta 
unidade de Saúde, o qual ainda hoje persiste, por aquilo que nos é 
dado constatar.   

 
4. Horário inicial inadequado, como depois se veio a verificar, e que 

acabou por ser alargado e reorganizado, a conselho do Director das 
Consultas Externas, Dr. Pinto Marques, o que se veio a confirmar, 
na prática, ser muito mais conveniente e útil.              

 
 
TIPOS DE INTERVENÇÃO EFECTUADOS 
 
A actuação do CAP foi diversificada, em consonância com as necessidades 
surgidas, pelo que o Centro produziu alguns tipos de intervenção, de acordo 
com os seguintes vectores: 
 

1. Consulta psicológica e acompanhamento em termos de counselling 
clínico a diversos funcionários e voluntários do Hospital.  

 
2. Selecção de candidatos para passar a integrar o Corpo de 

Voluntariado. 
 

3. Participação nas acções de formação de candidatos ao Corpo de 
Voluntariado. 

 
4. Apoio psicológico em várias situações de intenso dramatismo, como 

em casos concretos de acidentes rodoviários com vítimas mortais 
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e/ou assassínio de familiares directos de funcionários e de 
voluntários. 

  
 
DIFICULDADES MAIS FREQUENTES 
 
Para se ter uma ideia do tipo de dificuldades experienciadas por estes 
trabalhadores, podemos dizer que foram observadas e detectadas, ao longo 
do tempo de actividade do CAP, diferentes patologias e situações 
disfuncionantes, tais como: 
 

1. Perturbações de personalidade. 
 
2. Traços patológicos da personalidade com os quais as pessoas têm 

dificuldade em lidar. 
 

3. Distúrbios emocionais originados por problemas pessoais, familiares 
e relacionais, não resolvidos, e que se reflectem negativamente no 
desempenho profissional. 

 
4. Problemas relacionais gerais, e em particular os que se manifestam 

nas relações de trabalho. 
 

5. Falta de adaptação de funcionários hospitalares a determinadas 
funções que vinham a desempenhar, com os consequentes prejuízos 
daí derivados, tanto pessoais como da qualidade dos serviços 
prestados. 

 
 
DADOS ESTATÍSTICOS 
 
Fazendo a avaliação global do projecto durante o período decorrido entre o 
seu início (16 de Maio de 2000) e o final (31 de Outubro de 2000), 
recolhemos os elementos estatísticos que se seguem:  
 
 

1. Taxa de ocupação das consultas, mês a mês: 
 

- em Maio (de 16 a 31): 30% 
- em Junho (de 1 a 30): 50% 
- em Julho (serviço encerrado)    - 
- em Agosto (de 22 a 31): 80% 
- em Setembro (de 1 a 30): 100% 
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- em Outubro (de 1 a 30): 100%. 
 

2. Percentagem de consultas, por dia de atendimento, durante todo o 
projecto:  

      76 %.  
 

3. Percentagem de consultas, por dia de atendimento, desde Setembro: 
100% (tendo chegado nalguns dias de Outubro a 140%).  

 
 

NÚMEROS ACTUAIS 
 
Uma vez que o período inicial do projecto foi prolongado, e fazendo o 
balanço da actividade do CAP até Julho de 2001 (13 meses desde o início 
do projecto, descontando um mês em que o serviço esteve parado devido às 
férias), chegamos aos seguintes números finais:   
 

1. Taxa de atendimento (em média): 95%. 
 
2. Atendimento geral: de funcionários (85%); de voluntários (15%). 

 
3. Tipos de consultas: de carácter pontual (20%); de acompanhamento 

terapêutico (80%). 
 

4. Número total de consultas: 145. 
 

5. Número total de pessoas atendidas: 46.    
 
 
TIPO DE TRABALHADORES ATENDIDOS 
 
Os nossos clientes foram muito diversificados: desde auxiliares de acção 
médica e enfermeiros, a administrativas, técnicas, pessoal voluntário e até 
administradores do hospital.  
 
Curiosamente (ou talvez não), só os médicos não recorreram a este serviço.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Assim, numa análise final à execução do projecto, podemos dizer que o 
mesmo não só alcançou como superou as expectativas iniciais já que, 
depois de uma fase de arranque em que o serviço era desconhecido quase 
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por completo, e que antecedeu o período do Verão (ocasião em que a 
aproximação das férias ilude em muitos casos a consciência dos problemas 
emocionais), a partir dos inícios de Setembro de 2000 tornou-se procurado 
de tal forma que a consulta passou a ficar cheia por completo, nas cinco 
horas ou períodos que estavam disponibilizados cada semana, havendo dias 
em que se foi para além do horário previsto, a fim de atender todas as 
pessoas que o solicitavam. 
 
A importância deste serviço foi cabalmente comprovada e justificada pelos 
depoimentos escritos dos responsáveis que tiveram a gentileza de os 
subscrever, e que foram enviados à Administração, como o Director do 
Serviço de Consultas Externas: Dr. Pinto Marques e a Coordenadora-
Adjunta do Voluntariado: Drª. Maria Eugénia Canito.  
 
 
CONCLUSÕES 
 
De acordo com as conclusões que é possível retirar da experiência do 
projecto inicial e experimental por nós proposto e implementado, pode-se 
dizer que este mais de milhar e meio de pessoas que trabalham no Hospital 
de S. Bernardo necessitam de um serviço deste tipo, pois a sua esmagadora 
maioria não trabalha apenas com papéis, mas sim com vidas de pessoas, as 
quais se encontram frequentemente em situação de grande vulnerabilidade.  
 
Sabendo-se que neste universo de trabalhadores uma parte deles apresenta 
dificuldades emocionais e psicológicas em geral, que são perturbadoras não 
só do seu desempenho profissional, mas também da sua relação com os 
colegas e utentes, e que as mesmas podem ser ultrapassadas através de uma 
relação de ajuda a disponibilizar pelos próprios serviços de hospital, 
apresentámos um novo projecto, mais completo e consistente, o qual, 
estamos certos, muito irá contribuir para a qualidade de vida daqueles que 
fazem esta unidade de Saúde.  
 
Acresce que o facto de o hospital dispor de um Serviço de Psiquiatria não 
resolve esta necessidade, no nosso entender, visto que quando um 
funcionário recorre à consulta externa de Psiquiatria vai acabar por ter que 
ficar na sala de espera dos referidos serviços, enquanto aguarda pela sua 
consulta, junto com doentes psicóticos, por vezes descompensados, 
deficientes profundos, epilépticos, e doentes com estereotipias, tiques e 
maneirismos pronunciados, com todos os inconvenientes que isso traz. Por 
outro lado, o referido serviço não está vocacionado para proceder ao 
acompanhamento psicológico, entre outras razões por falta de tempo 
disponível. 
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Da experiência adquirida durante este tempo, e atendendo a variados 
testemunhos de funcionários de diversos sectores, que recorreram ao 
serviço, ressalta que um factor de forma notória, isto é, um ambiente de 
trabalho frequentemente competitivo e negativo, pelo que se torna 
importante e urgente prestar atenção a este fenómeno, potenciador de mau 
desempenho profissional, de desmotivação, de falta de iniciativa e de 
cooperação, assim como de conflitualidade nas relações de trabalho. 
 
O counselling centrado na pessoa foi a abordagem que utilizámos neste 
projecto, e com resultados muito apreciáveis, tendo-se revelado 
perfeitamente adequado para o tipo de clientes que atendíamos, e para este 
setting.   
 
Sendo assim, propôs-se à Administração do Hospital de S. Bernardo um 
novo projecto, na certeza de que o mesmo, a ser implementado, prestará um 
assinalável serviço aos seus destinatários, por via directa, e de forma 
indirecta, mas não menos importante, aos utentes desta unidade de Saúde, 
mas desta vez o CAP procurará ainda desenvolver actividades de 
planeamento e participação em acções de formação para o pessoal, na área 
das relações de trabalho (gestão de conflitos, comunicação eficaz, relações 
interpessoais, etc.), e do pessoal que presta serviço nas urgências, no S. O. 
e em outros sectores onde tal seja considerado conveniente.  
 
Procurará, ainda, trabalhar com recursos como o relaxamento em grupo 
aberto.   
 
Tentar-se-á articular este serviço com o departamento de Medicina do 
Trabalho, a fim de criar sinergias que possam contribuir para a saúde, tanto 
física como mental e emocional de quem trabalha nesta unidade de Saúde. 
 
Procurar-se-á também, a cooperação com o DEP, em tudo o que possa 
contribuir para a formação. 
 
De igual forma estar-se-á atento às questões sociais, de modo a que exista 
uma efectiva cooperação com as assistentes sociais que trabalham no 
hospital, nos casos em que tal se imponha.  
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