
Foi solicitado à ASP Associação Portuguesa de Profissionais de Secretariado e Assessoria, por um grupo 
de alunas do Curso de Secretariado Clínico, no âmbito da disciplina de Literacia em Saúde, do Instituto 
Universitário de Ciências da Saúde - Norte, integrado na CESPU Cooperativa de Ensino Superior Politécnico 
e Universitário, CRL., um depoimento sobre a importância do Secretariado Clínico e a sua relevância para 
o melhor atendimento dos seus utentes.

Assim importa referir que no Secretariado Clínico, como em qualquer outra área de atividade do 
secretariado, a importância de se promover um bom trabalho é de vital importância no desempenho 
destas funções de assessoria/secretariado, e este bom trabalho passa por estabelecer desde logo uma 
relação de empatia com a pessoa a quem se está a fazer atendimento.

No caso do Secretariado Clínico, a vertente da generosidade e da empatia devem promover 
uma importante alavanca no exercício destas funções, deveremos ser impelidos à generosidade e à 
compreensão no nosso desempenho, porque por vezes quem nos procura está numa fase menos boa da 
sua vida, ou então apenas em consultas ou exames de rotina, ainda assim, necessitado de atenção e de 
quem o saiba ouvir.

Fazer secretariado também é saber ouvir o outro.

Quem procura serviços de saúde, procura qualidade no atendimento, e muitas vezes em circunstâncias 
de debilidade física ou emocional, e quem faz este secretariado é em muitas circunstâncias a porta que 
se abre ao utente que vem frágil e carente, não importa qual o motivo, mas deverá sair da situação de 
atendimento com a noção de que foi atendido de forma competente e eficaz, mas também humana e 
generosa.

A importância desta noção faz toda a diferença no atendimento clínico, ou outro.

A empatia e a generosidade em secretariado como em outras profissões são excelentes utensílios 
de trabalho para quem o exerce, são facilitadores na relação de atendimento que se estabelece com 
o utente. Na certeza de que essa atenção, com certeza não curará ninguém, mas pode sem qualquer 
dúvida promover bons sentimentos e emoções a quem é atendido por um profissional de secretariado 
clínico que está nestas funções de atendimento ao utente.

Importa, pois, a quem exerce Secretariado Clínico que nunca perca de vista conceitos como os da 
humanidade e compaixão, fazer secretariado é facilitar a vida da/s pessoa/as para quem se trabalha.

O Profissional de Secretariado é um facilitador do funcionamento da administração ou de qualquer 
departamento de uma empresa onde esteja inserido, consequentemente também aqui, na área clínica é 
prioritário que estas características se observem.

Afinal trabalhar em secretariado é ajudar, auxiliar aqueles com quem trabalhamos e esta postura 
não torna menos digna a função, antes pelo contrário, ser cordial e atencioso só melhora o universo em 
nossa volta.

Obrigada,
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