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Quem és e o que fazes? Porquê?
Olá! Sou a Rita e gosto de me imaginar como um pequeno periscópio que, imerso
(mas não submerso) no vasto mundo da Saúde, procura pessoas e modelos com
quem possa aprender a melhor zelar pela nossa Saúde, e nela incluo não só a saúde
dos meus doentes, como também a saúde do nosso Sistema de Saúde, dos seus
profissionais e equipas, a sua pedra basilar.
Sou médica, mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Refiro o
meu local de formação por acreditar que o produto teria sido diferente – para melhor
ou para pior – se a escola tivesse sido outra. Foi aqui que comecei a questionar as
razões de as coisas serem como são. No princípio foi o ensino médico que me gerou
curiosidade e inquietação e foi nesse âmbito que iniciei a minha atividade de
representação estudantil, na tentativa de procurar soluções adequadas, que
melhorassem e valorizassem a nossa formação. Foi aqui que fui introduzida ao
mundo do Associativismo Jovem, onde experienciei e comprovei a veracidade do
lema “sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe”. Pelo caminho fui-me
debatendo com questões transversais ao Ensino Superior, tendo trabalhado com
colegas de outros cursos no desenvolvimento de resoluções comuns, afetas a cada
um individualmente e a nós como um todo.
Foi aqui que comecei a vislumbrar o potencial do interprofissionalismo, uma receita
em que os ingredientes são conhecimentos distintos, mas complementares,
misturados para formar uma massa homogénea e maleável, que levedando se prova
bem mais saborosa. No caminho assumi ainda uma responsabilidade que me
parecia estar fora do meu alcance: a liderança da Associação Nacional de
Estudantes de Medicina e, com ela, a liderança da representação dos mais de
12.000 estudantes de Medicina portugueses. Foi aqui que aprendi o poder da
diversidade, da forma como trabalhar com pessoas e para pessoas com
personalidades e perspetivas distintas das nossas nos enriquece e desenvolve, a
nós e ao nosso trabalho.
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Porque estás na nobox?
Sou uma optimista, e tenho razões para o ser! As oportunidades que fui tendo de
conhecer diferentes perspetivas de e para a Saúde em diferentes realidades de
diferentes partes do mundo, permitiram-me capturar na minha objectiva duas
fontes de esperança: a de que temos razões para nos orgulharmos não só do nosso
Sistema de Saúde, como também do nível de excelência da formação técnicocientífica dos nossos profissionais; e a de que ainda há muito caminho por percorrer
e bons exemplos a reproduzir e a superar.
Sou sobretudo uma pessoa de pessoas. São as pessoas que fizeram parte e são
parte deste percurso que fazem com que tudo valha a pena e que a alma não seja
pequena. Por acreditar que é nas pessoas, nas suas histórias e nas suas vivências,
que reside a maior fonte de inspiração, o verdadeiro agente de mudança do mundo
que pula e avança, decidi aceitar o convite de me juntar ao Alberto, ao Diogo e à
Isabel, e abraçar a visão que a nobox tem para os cuidados de Saúde: training happy
healthcare teams to provide more humane and efficient services!

Como gostavas que fossem os cuidados de saúde?
Acredito que um modelo mais participativo, colocando o cidadão (e não somente o
doente) no centro da decisão, nos permitirá responder e corresponder às
necessidades e expectativas que os novos desafios que a saúde e a doença nos
impõem. Um modelo de comunhão entre um Sistema de Saúde e o doente, o seu
contexto e a sua família. Um modelo alicerçado em equipas multidisciplinares,
colaborativas e mais eficazes, com o desenvolvimento dos seus elementos em
competências interprofissionais, de liderança e de gestão de equipas. Um modelo
que capacite líderes e colaboradores, para que cada um individualmente e a equipa
como um todo, se orgulhe do contributo do seu trabalho para a organização e para o
sistema. Um modelo em que eu e tu sejamos chamados à ação!

