
Cerimónia contou com o bastonário dos Médicos, o reitor da UPorto e o presidente da secção Norte da Ordem

Ordem sugere
à ministra que
faça turnos
com os médicos
Ordem dos Médicos ataca Marta Temido em dia de
juramento de Hipócrates. Ausência e falta de representação
na cerimónia gera indignação entre os clínicos presentes
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saúde Em dia de júbilo para
550 novos médicos, que
num rápido juramento de

Hipócrates celebraram seis

anos de dedicação aos estu-
dos, as palavras foram duras

e amargas. Tinham um úni-
co destinatário: a ministra
da Saúde. Marta Temido não

apareceu nem se fez repre-
sentar, o que indignou a Or-
dem dos Médicos (OM).
Que a aconselhou a fazer
uns turnos com os médicos
internos. E a pedir uma se-

gunda opinião.
É uma carta aberta da OM

à ministra da Saúde. Que
ainda não a conhece, por-
que, frisou o bastonário,
não compareceu, ontem, na
Casa da Música, no Porto,
para a cerimónia do jura-
mento de Hipócrates. Se-

gundo explicou ao JN fonte
da Ordem, a governante in-
formou não poder estar pre-
sente por questões de agen-
da e não se fez representar.

"Senhora ministra, a se-
nhora e os seus sucessores
deveriam ter de fazer al-

guns turnos com os nossos
médicos internos". Assim

começa a carta, lida por Mi-
guel Guimarães perante as

centenas de médicos que
enchiam a sala Guilhermi-
na Suggia. Não para ir ver os

administradores mostra-
rem "um bloco a reluzir
como numa estação espa-
cial". Não, frisava. "Estou a

falar em aliviar a dor de um
doente com cancro, cuidar
de um doente em estado
terminal".

Provocação seguida do de-
safio de entender o que
aquele "trabalho realmente
implica" e de "questionar a

motivação de um único mé-
dico". Porque, desafiou o

bastonário, "se a senhora
percebesse, estaria a aplau-
di-los de pé". Terminando a

missiva com um conselho:

"Recomendo-lhe, viva-
mente, que peça uma se-

gunda opinião", o que ar-
rancou risos dos presentes.

Já antes o presidente da

secção Norte, António
Araújo - que, curiosamente,
assistiu ontem ao juramen-
to da própria mulher -, ata-
cara Marta Temido, que, ao

não estar presente, mostrou
"desinteresse pelos jovens
médicos". E deixou claro:
"Os médicos e o SNS já não
têm tempo, nem paciência,

para mais um ministério
que venha apenas tentar
adiar a solução dos proble-
mas que afetam o SNS e fa-
zerem perigar a saúde dos

portugueses". Em tom con-

clusivo, avisou a ministra de

que "esconder-se não a tor-
nará imune à crítica e à res-

ponsabilidade que acarreta-
rá a sua mação".

DIZER "NÃO" A MÉTRICAS

Mas nem só de ataques se

fez o dia de ontem, com o

bastonário a lembrar a im-
portância da relação médi-
co-doente, que precisa de

tempo. E não de "métricas
numéricas". Porque, como
sublinhou António Araújo,
"o primórdio do trabalho do

médico é o doente".
O reitor da Universidade

do Porto, também ele médi-

co, lembrou aos jovens clí-
nicos que a "vida é fonte de

incertezas", devendo apro-
veitar-se todas as oportuni-
dades. Revelando como ele,
professor de Anatomia, fal-
tava às aulas de Medicina
Legal, de que não gostava.*
NOVOS MÉDICOS

• Pedro Martins
• 25 anos

• Porto

"Vai haver
mais médicos
indiferenciados"

Seis anos volvidos na
Faculdade de Medicina
da Universidade de Lis-

boa, e feito o último
Harrison da história, Pe-
dro era um jovem médi-
co feliz, de regresso a

casa. O Porto. Feliz por-

que o dia de ontem foi o

"culminar de seis anos
de muito trabalho". De
um curso que, garante,
"não é tão penoso como
dizem". O futuro, esse,

inquieta-o: "Vai haver
mais médicos indiferen-
ciados, o que pode levar
a alguma imigração".

• Clara Leal
• 24 anos

• Paços de Ferreira

"Imenso
trabalho e
muito esforço"
Ao lado da mãe, que
sabe bem o esforço da fi-
lha, entre estágios, tese
e Harrison, Clara sorri,

orgulhosa do feito al-

cançado. Estudante des-

locada em Coimbra, vê
o dia do juramento
como a celebração de
"imenso trabalho, de

muito esforço e de mui-
ta aprendizagem". A sua

máxima, o que mais

aprendeu na faculdade,
diz, é "um dia de cada
vez". Consciente de que
muito esforço a espera.


