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cas. Houve um caso de paragem
cardíaca, mas que conseguimos
reanimar. Dei logo de caras com
dezenas e dezenas de doentes, em
fila, sentados em cadeiras, outros
em macas, com um olhar suplicante... Ninguém se lamentava,
mas é claro que todos queriam ouvir duas coisas: ou que tinham
uma vaga na enfermaria ou que
alguém lhes dissesse «estão melhores, podem ir para casa!».
Comecei a observá-los uns atrás
dos outros, como uma linha de
montagem. Mas eram seres humanos! (voz embargada)
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GXiXldd[`Zfhl\#ZfdfgYc`$
Zf#j\dgi\[\]\e[\lldXd\[`Z`$
eX_ldXe`jkX#[\m\j\iXkifqkiX$
YXc_Xie\jjXjZfe[`\j%

Nem há margem para aquilo que
é mais importante na relação médico doente e um direito inalienável: a confidencialidade. Não há
tempo para fazer uma observação.
Faz-se a correr a gasometria, porque todos aqueles doentes estão a
precisar de oxigénio. Também havia pessoas que estavam a precisar de ir para os cuidados intensivos, mas não tinham vaga. São tratados como se estivessem na
Unidade de Cuidados Intensivos
(UCI), mas sem as mesmas condições, sem o staff especializado.
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AfjGfXj#[`i\kfi[fJ\im`f[\@e]\ZZ`fcf^`X[f:\ekif?fjg`kXcXi[\J\$
kYXc\\o$Zffi[\eX[fi[X:fd`jjf[\:i`j\[X:fm`[$(0e\jkXle`[X[\#
Zfe]\jjXe\jkX\eki\m`jkXhl\_}dl`kX^\ek\Xdfii\iefj_fjg`kX`jj\d
hl\fjd[`Zfjk\e_Xdk\dgffld\`fjgXiXfjXZl[`i%yd[`Zf_}dX`j
[\*'Xefj#a}[`i`^`lfj\im`f[\li^eZ`X#\[`qhl\X]fidXZfdffj
[f\ek\j\jkfXklXcd\ek\Xj\ikiXkX[fj`e[`^eX#Zfdfj\k`mjj\dfji\$
ZlX[fXfdX`jfYjZlifgi`d`k`m`jdf%8jd\di`Xj[fj[f`j[`XjdX`jk\i$
im\`j[XjlXm`[XZfdfd[`Zfc\mXiXd$efX\jZi\m\ildXZXikXXY\ikX~
d`e`jkiX[XJX[\\dhl\Xm`jX1½;\gf`j[\gXjjX[XXkfid\ekX#cf^f
j\i}k\dgfgXiXj\]Xq\ifYXcXef\j\XgliXi\di\jgfejXY`c`[X[\j¾%
8jlXZXikXXDXikXK\d`[f]f`ld
Xkf[\[\jfY\[`eZ`XZ`m`c6

Assumo que é um ato de desobediência em relação a um comportamento reiterado que pretendeu
esconder a realidade desta pandemia. Não faço um balanço positivo da atuação da ministra da Saúde nem de António Costa durante
esta pandemia. Para mim, tirar-lhe uns minutos de sono para os
fazer pensar duas vezes já é importante.
Gfihl\XZ_Xhl\f>fm\ieffgkfl
gfi]Xq\ildjkXe[Ypef<jkX[f[\
<d\i^eZ`X[liXek\fEXkXc6=f`ld
^\jkf[\ZfejfcfgXiXZfdfjgfi$
kl^l\j\jjXkliX[fj[fZfe]`eXd\e$
kfflldXkfgfck`Zf6

Não há dúvida de que a abertura
durante o Natal foi um ato político baseado nos interesses do primeiro-ministro para se manter
em alta na projeção das sondagens. Há erros cometidos na primeira fase que são compreensíveis, pois estávamos a lidar com
o desconhecido. Mas desde o ve-

rão que a maioria dos epidemiologistas previu o que está a acontecer agora e o Governo foi imprevidente. Preferiu adocicar as coisas e meter a economia à frente
do interesse sanitário. Eu percebo que não há saúde sem economia, nem economia sem saúde.
Mas o que estava em primeiro lugar era o que estava a escavacar
tudo: a pandemia.
Ef`eZ`f[XjlXZXikX#Z`kXfgf\kX
\\ejXjkXefm\Z\ek`jkX?\eip;X$
m`[K_fi\Xl1½;`qfhl\k\ejX[`q\i#
effhl\[\m\i`Xj¾%<jk\Xlkfi[\$
]\e[\hl\f_fd\defgf[\[\`$
oXihl\fj^fm\iefjZfekifc\dX
jlXZfejZ`eZ`X#dl`kfd\efjhl\
j\kiXej]fid\d\dX^\ek\j[\`e$
aljk`X%=f``jjfhl\fc\mflXifd$
g\ifj`ceZ`f%8Z_flhl\#j\eff
]`q\jj\#j\kfieXmXZdgc`Z\6

Eu escrevi essa carta num sábado de madrugada, após ter saído
do Serviço de Urgência do hospital. Havia pessoas sentadas há
dias em cadeiras, à espera de uma
vaga na enfermaria ou de uma

maca. Havia três vezes mais doentes do que o espaço comportava –
uma situação que nunca imaginei ser possível e eu já estive em
muitas urgências caóticas. Foi
uma experiência tão má, tão horrível, que, para que os doentes
percebessem que os médicos estavam solidários com eles e com
o seu sofrimento, decidi dar-lhes
voz. Escrever foi a minha forma
de dar conforto àqueles que não
têm voz. Escrevi para tentar tirar
o sono àqueles que estavam calados, àqueles que não disseram
que se queriam ir embora, mas se
calhar queriam, àqueles que não
me perguntaram porque é que o
vizinho do lado ia ser internado
e eles não, mas tiveram vontade
de o fazer. Eu gostava de lhes poder ter dito: é indigna a forma
como estão a ser tratados.
K\dldXcfe^XZXii\`iX\gi\jjl$
g\$j\hl\a}m`l[\kl[f%Fhl\
hl\fdXiZfldX`je\jj\j}YX[f6

Nunca na vida imaginei que um
doente, em estado grave, que esta-

va a oxigénio, mas completamente lúcido, se dirigisse a mim a pedir alta. Preferia ir para casa e
morrer no consolo do seu lar, a
passar ali mais um minuto. Imagine o sofrimento, o abandono,
que aquele homem sentia para tomar aquela decisão...
<jkXdfjX]XcXi[\hl\k`gf[\[f\ek\6

Era um professor reformado, teria uns 70 e muitos. Ele e a esposa
tinham ficado infetados ao mesmo tempo e começaram por procurar um hospital privado, mas
estava cheio – só tinha lugar para
um e foi a senhora quem lá ficou.
A ele, mandaram-no para o hospital da sua área de residência.
Estava ali no corredor, sentado
numa cadeira, havia cinco dias.
Dormia e comia ali. Entrou em
desespero.
;`jj\$d\hl\\jj\[f\ek\efk`$
e_XZfej\^l`[fmX^Xeld_fjg`kXc
gi`mX[f%Hl\i[`q\ihl\Xkfjgi`$
mX[fja}\jkfcfkX[fj6

Os hospitais privados, desde o iní-

cio da pandemia, que estiveram
disponíveis para ajudar. Só que
agora também estão cheios. Um
terço dos portugueses tem um seguro de saúde e a opção, perante
esta calamidade, é óbvia. Faltou,
como tem faltado sempre, ter um
plano para a gestão integrada das
camas dos dois sistemas de saúde. Juntarmo-nos todos e fazer o
melhor possível. Eles acabaram
por nos ajudar. Não porque houvesse um plano, mas porque houve uma fuga do público, dos cidadãos. Mas agora também estão lotados com doentes covid e não
covid. O caso do doente de que lhe
estava a falar é exemplo disso.
Aliás, naquele sábado, tive dois
casos iguais.
y[`]Z`c[\`dX^`eXifhl\c\mXld
[f\ek\#cZ`[f#kiXkXiXm`[XZfdf
j\ ]fjj\ ld kiXgf \ g\[`i gXiX
dfii\ifdX`jcfe^\gfjjm\c[f
_fjg`kXc%FjafieXc`jkXjkd\jkX$
[fX]Xq\ii\gfikX^\ejefj_fjg`$
kX`j#dXjef_}`dX^\ejZfdfXj
hl\[\jZi\m\%GXi\Z\_Xm\igfi

[\ki}j [`jjf X `ek\ef [\ ld
ÊXgX^fË_`jki`Zf#~YfXdXe\`iX
\jkXc`e`jkX%Fhl\hl\fjj\lj
fc_fjm`iXdhl\\jk}m\[X[f~Zf$
dle`ZXfjfZ`Xc\hl\\ogc`ZXX
Xk`kl[\[\jj\[f\ek\6

Nesse dia, cheguei às urgências
às 8h, equipei-me e tentei perceber quem estava de serviço. Era
um colega meu, diretor de Neurologia, e uma jovem, futura internista, que está no último ano
da especialidade. Vou-lhe dizer
que não consigo imaginar o que
teria sido aquela urgência se eu
não estivesse lá. Porque ponho-me na pele dessa jovem, que
iria estar sozinha, ou então com
uns tarefeiros com uma experiência muito limitada, e teria
sido catastrófico. Depois, entrou
outra colega minha que ia visitar a sogra, que também estava
infetada, soube que aquilo estava o caos e acabou por ficar lá a
trabalhar.
Hl\i[`q\ihl\fjgif]`jj`feX`j[\
jX[\#[Xjm}i`Xj\jg\Z`Xc`[X[\j#

\jkfkf[fjdfY`c`qX[fjgXiXX
Zfm`[6

Neste momento, é tudo por todos.
Desdobramos as equipas e colocamos pessoas com experiência com
as que não têm. Os cirurgiões, por
exemplo, tirando a situação oncológica e a emergência médica, deixaram de operar. Nós, para ganharmos pessoas que são precisas
para o internamento (não estou a
falar de enfermeiros e auxiliares),
tivemos de esvaziar a consulta externa. Porque a consulta externa
é feita por médicos que também
fazem urgência e fazem bloco operatório, ninguém está só na consulta externa. Os médicos foram
todos para o internamento para
dar suporte aos covid.
<jkXmX$d\X[`q\i_}gflZfhl\#
hlXe[f\ekifleXli^eZ`X#\jkXmX
kl[fXXYXiifkXi¿

Até a sala de espera! E a sala de
observação, gizada para ter quatro doentes, e onde estão os piores, tinha o dobro e também doentes em cadeiras e outros em ma-

Fj\l_fjg`kXcgXi\Z\ldd\i^lc_X$
[fi\d}^lXjgif]le[XjXhl\d]Xc$
kXX^XiiX]X[\fo`^e`f%8c`}j#f_fj$
g`kXcjlYjZi\m\lf[fZld\ekf[f
^ilgf[\Z\ekifj_fjg`kXcXi\j[X
g\i`]\i`X[\C`jYfXhl\Z_XdflX
Xk\ef[f>fm\iefgXiXXjXkliX$
f\XifkliXXjj`jk\eZ`Xc%@jjfhl\i
[`q\ihl\fj[f\ek\j[\J\kYXcef
\jkfXj\ikiXkX[fjZfdfjd\j$
dfjZl`[X[fj[fhl\fj[XZXg`kXc6

Quer dizer que os doentes destes
sete hospitais não têm acesso, em
proporção, ao mesmo tipo de tratamento dos doentes da capital.
Aliás é esse mesmo o grito. E nós
não temos mais para onde crescer. Crescemos para cima, crescemos para a garagem, temos médicos e enfermeiros a correrem de
baixo para cima para não deixarem morrer os doentes... Antes,
os doentes tinham acesso aos cuidados intensivos e agora não estão a ter. Há doentes a serem ventilados noutros sítios. Temos três
unidades covid e não podemos
abrir mais: não há staff.
EfX[d`iXhl\f[f\ek\[\hl\d\
]Xcflk\e_Xg\[`[fXckX%8kgXiX
dfii\i#gi\Z`jf[`^e`[X[\%

Sem dúvida que foi um ato de co-
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ragem. E quantos outros que o ouviram não devem ter pensado o
mesmo!

<dhl\Z`iZlejkeZ`Xjhl\\c\c_\
g\[`l`jjf6

Foi um colega que me veio dizer
que estava ali um doente que se
queria ir embora. Ele estava a
oxigénio e, de vez em quando, recebia medicamentação intravenosa. Já tinham passado cinco
dias desde que entrara e mantinha-se sentado na mesma cadeira, quase entregue a si próprio.
Só conseguia falar com um médico quando o turno acabava – ou
seja, de 12 em 12 horas. Estava em
grande sofrimento, mas absolutamente decidido. E, com muita
determinação, pediu-me alta.
Disse-me que se responsabilizava, mas que se recusava a ficar
ali mais um dia que fosse. Tentei
demovê-lo, mas estávamos rodeados de outros doentes, não havia
sigilo e o efeito das suas palavras
refletia-se nos outros. Naquelas
circunstâncias, também não po-

dia perder mais tempo e dei-lhe
a alta. Mas, quase em simultâneo, ocorreu-me uma ideia que
acabou por funcionar. Perguntei-lhe se tinha filhos, ele disse que
sim e aventei: «Então, porque é
que não lhes liga?». Foi o que
fez. Passado um instante, veio ter
comigo e pediu-me para anular a
alta. Ele não estava nada bem e
acabei por lhe arranjar um lugar
na enfermaria.
E\jj\Z\e}i`f#j\dk\dgf\j\d
d\`fj#_}[f\ek\jhl\dfii\d6

A opção de se trocar uma vida por
outra sempre se fez, só que agora
acontece de uma forma mais concentrada. Quem disser o contrário é porque não trabalhou em
certos sítios. Eu trabalhei três
anos em cuidados intensivos, já
reanimei 103 pessoas, já fui chefe
de equipa e diretor da urgência
durante 30 anos. Sei por experiência própria o que estou a dizer. O
que aconteceu com aquele doente, a quem eu acabei por arranjar
uma vaga na enfermaria, foi motivado pela conjunção da pressão
e da oportunidade, o que é quase
uma roleta russa. Podia haver ali
gente em pior estado, mas não há
tempo para ponderar. Portanto, os
doentes que escapam à morte,
neste sentido, já estão a ser escolhidos. Mas mais vale fazer, do
que não fazer nada. Aliás, quando terminei o turno deixei lá várias pessoas que considero que o
crime foi terem-nas levado para o
hospital.
Fhl\hl\i[`q\iZfd`jjf6

O que mais me choca é receber
doentes que chegam ao hospital
apenas para que se reconheça o
seu óbito. Porque há idosos nos
lares, pessoas com 90 e tal anos,
acamadas, com escaras, que entram em paragem cardíaca, mas
como ainda estão vivas e não se
sabe se são covid ou não, em vez
de as deixarem sossegadinhas
nas suas camas, ligam para a linha SNS 24. As decisões de quem
lá está, são cegas. Como ninguém se quer responsabilizar e
acham que se deve dar o benefício da dúvida, em vez de deixarem estes idosos sossegadinhos
nas suas camas, mandam-nos
para o hospital, com indicação
para reanimação. Isto aconteceu-me há dois dias, por duas vezes.
Vieram com os bombeiros, que
têm alguns conhecimentos em
reanimação e tentaram tudo
para os manter vivos, e chegaram agonizantes. É evidente que >
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Os efeitos do confinamento começam a refletir-se
nos números de óbitos e
de internados nos cuidados intensivos. Era o esperado. Confirma-se, assim, que não existem
condições para que o país real
possa retomar tão cedo a nova
normalidade dentro de um quadro de vida coletiva e individual
que não se irá repetir. Liderar
nestas circunstâncias é uma
enorme responsabilidade que
não admite falhas, projeções erráticas e planeamentos tardios.
Cada segundo conta na realidade dos que estão hospitalizados,
dos profissionais de saúde que
têm estado na primeira linha de
combate à pandemia e da sociedade no seu conjunto.
Nas últimas semanas, Portugal, que na primeira vaga da
pandemia, foi apresentado como
um caso de sucesso, tornou-se
notícia pelas piores razões. Há
quem sustente que o Governo
não acreditou que uma segunda
e terceira vagas poderiam ser
tão devastadoras. Há que admitir que tal possa ter acontecido
se virmos como os hospitais não
se organizaram devidamente e,
ao nível da educação, como não
se avançou com a promessa de
que todos os alunos iriam ter um
computador, o que efetivamente
não aconteceu.
Ultrapassado o caos, denunciado nomeadamente, pelas fotografias chocantes publicadas no
último número da revista francesa Paris Match, com chamada
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<hl\dhl\[\m`X[\Xjjld`i\jjX
i\jgfejXY`c`[X[\6

A morte é um tema que deve ser
discutido entre o médico e o doente. Nestes casos, se os familiares
fossem informados, pelo médico
de família ou do lar, sobre o verdadeiro estado daqueles utentes
e do sofrimento suplementar que
se lhes está a infligir, seriam eles
a decidir. A minha mãe está num
lar, ainda se mexe e come pela própria mão. Mas já deixou a sua vontade escrita de que não quer ser
reanimada. Por isso, no lar, toda
a gente sabe que, se lhe acontecer
alguma coisa, chamam-me, que
eu passo o certificado de óbito.
<j\`jjfXZfek\Z\ief_fjg`kXchlXc
fgifZ\[`d\ekf6

É feito pelo médico assistente. E,
se ele tiver dúvidas, fala com o diretor de serviço ou com a Comissão de Ética. E é obrigatório que
se coloque no processo clínico do
doente se ele tinha ou não indicações para a reanimação cardiorrespiratória. Alguém me consegue explicar qual é a dignidade de
uma pessoa vir em dificuldade
respiratória, a morrer, ao frio,
numa maca, para o hospital?
Jf ZXjfj hl\ XZfek\Z\d dX`j
e\jkXj`klXf[\gXe[\d`X6

Agora, até os cadáveres são envia-

dos para o hospital. No meu último turno, tive de fazer a admissão administrativa de dois cadáveres. Isto é muito pesado para
um médico. É o procedimento
normal de um doente que ali morre. Pede-se a zaragatoa, para ver
se está covid ou não. Depois, dá-se alta e a seguir o certificado de
óbito. Isto porque uma pessoa não
pode ser enterrada sem se saber
se é positivo ou negativo. Está-se
a complexificar o processo. Antes,
era o médico de família ou o delegado de saúde que tratavam disso. É tempo que um médico perde
enquanto há quem precise da sua
ajuda para viver.
:fdfhl\ldd[`Zfj\X^l\ekX
eldZ\e}i`fkf[\jldXefZfdff
hl\\jk}X[\jZi\m\i6

Já vi profissionais de saúde a saírem banhados em lágrimas. Esta
semana foi para lá uma colega de
psiquiatria e achou aquilo de tal
forma insuportável que se foi embora. Não aguentou. Tenho um
colega do meu serviço que está de
baixa há seis meses. Sei que todos os serviços de psiquiatria
adotaram uma consulta de apoio
aos profissionais, mas, que eu saiba, nenhum médico recorreu a
ela. Não é nada fácil um médico
assumir-se como doente, muito
menos com um psiquiatra. Por
isso é que a taxa de divórcios e
suicídios na nossa classe é muito
superior se se comparar com a população em geral.
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> eu mandei logo suspender as manobras cardiorrespiratórias. Começar já é um crime.
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de capa onde se lê: A variante inglesa mergulha Portugal no inferno, importa agora uma eficaz
coordenação dos serviços e uma
comunicação que não seja de
fuga para a frente e depois logo
se vê o que se diz. Existiu um
tempo em que os políticos tinham margem para pensar, decidir, agir e comunicar. Esse
tempo não existe mais. Tudo se
passa no imediato e em simultâneo. Os media, a partir de
meados do século passado, introduziram novas regras na forma de exercer funções públicas
e na mediação entre eleitores e
eleitos. Com as novas plataformas tecnológicas tudo se acelerou para o bem e para o mal.
Não há como evitá-lo.
Na impossibilidade de antecipar o amanhã, o que temos é
uma nova liderança da task-force do plano de vacinação, agora
sob disciplina militar. Veremos
se resulta, conhecidas que são as
imperfeições do plano desenhado pelo Governo e baseado em
pressupostos que, sabemos ago-

ra, não se confirmam. Há atrasos na chegada das vacinas e a
comunidade científica começa a
interrogar-se sobre a real eficácia das vacinas, nomeadamente
quanto à sua durabilidade depois de aplicada. Múltiplas perguntas têm sido feitas nas últimas semanas que resultam em
outras tantas dúvidas. Mais uma
vez, o alinhamento dos países europeus está a ser posto à prova. É
assumido que a Comissão Europeia não esteve bem como geriu
o processo de compra e fornecimento das vacinas com a presidente da Comissão a ter que vir
a terreno justificar-se e lembrar
que o seu mandato tem que ser
avaliado ao fim de cinco anos e
não neste preciso momento.
Como se a crise pandémica
não fosse suficiente para
tornar a situação grave, eis que
alguns comentadores vieram pedir a queda do Governo e a formação de um executivo de iniciativa presidencial. É bom lembrarmos que vivemos numa
democracia representativa e não
ceder à demagogia verbal. Existem dificuldades? Existem. Falta
de planeamento? Não há dúvidas. Mas daí até estarmos no
apocalipse há uma distância
abissal. Nem os governos de iniciativa presidencial são de boa
memória nem alguém com bom
senso vê Marcelo Rebelo de Sousa para aí voltado. É um não-tema. Assim como não é assunto que galvanize os portugueses
a ‘guerra’ da pequena política
instalada no CDS. É certo que a
imagem do Conselho Nacional
tão divulgada nas televisões e
nas redes sociais mostrou as lutas pelo poder, os ajustes de contas e as questiúnculas internas.
O CDS caminha a passos largos
para se tornar um partido irrelevante no xadrez partidário e
Francisco Rodrigues dos Santos
é um líder prazo. São inúmeras
as semelhanças entre a política
e o futebol. Quando há resultados, tudo está bem. Quando se
acumulam derrotas, despede-se
o treinador. No caso do CDS, é
tudo uma questão de tempo, mas
o relógio está a contar.
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