
Ai a minha rica saúde!!! Preocupações 
1. Permitam considerações necessariamente superficiais sobre "saúde", casos concretos, 
vividos na estrutura de saúde existente/ e que existiu no País. "Saúde em Portugal", pela 
sua complexidade e dimensão nos âmbitos público, privado e militar, e porque respeita à 
qualidade de vida das pessoas, à dignidade humana, não devia ser tratada levianamente. 
Quanto à saúde militar, ………porque me considero educado, tem sido tratada aos 
solavancos. Cinco décadas de olhar retrospectivo à assistência médica na minha vida, dos 
meus, de amigos, com alguns dramas. Urgências por causa de miúdos a processos 
oncológicos os mais diversos. Retrospectiva que provavelmente não serve para nada. 
Uma notícia sobre o bom e mau, na saúde militar, na pública, na privada.  
 
2. Pode entender-se algumas das coisas que aconteceram/ acontecem no âmbito da 
"saúde". Pode investigar-se sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS). A consulta de 
alguns "sítios" poderá causar perplexidade. Quanto à estrutura/ arquitectura militar criada 
para, formalmente - "prestar cuidados de saúde diferenciados aos militares e à família 
militar e aos deficientes militares" - certamente por culpa própria, não conheço estudos 
AEA (de adequabilidade, exequibilidade, aceitabilidade) de suporte.  A transparência 
cristalina que julgava devida, não encontrei.   
 
3. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a "Saúde" é umestado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. São 
determinantes para o estado de saúde, obviamente o nosso corpo/ biologia, o estilo de 
vida que se vai tendo/ adoptando, o ambiente/ a nossa envolvente, e ainda, certamente, a 
assistência médica ao nosso dispor. Sendo tudo importante, realço o bem-estar social e 
a assistência médica que se tem, melhor dito, a assistênciaa que se consegue ter 
acesso ou não. E a questão do acesso é crucial, determinante, ou mesmo fatal. É que 
no papel tudo é uma coisa, na vida concreta das pessoas (o atendimento, as aflições, as 
distâncias, as deslocações, o adiamento de exames, os custos financeiros e os do espírito, 
etc.), é muito diferente. Ver morrer é uma realidade complexa.  
 
4. Nas constantes proclamações escritas e verbais nos OCS a "Saúde" não é excepção. 
Longas, curtas, venenosas algumas, conceptuais, emotivas, corporativas, frequentemente 
são textos parcelares, tendenciosos, do politicamente correcto, quando não do favor 
nauseabundo. Normalmente desligados das realidades da vida das pessoas. Como militar, 
desde meados da década de sessenta do século passado, o agora extinto Hospital da 
Marinha (HM) teve naturalmente um papel na minha vida. A última vez que lá estive, foi no 
início de 2009. Como decisivo foi também o papel desempenhado pela restante estrutura 
de saúde da Marinha, e designadamente os respectivos titulares. 
 
5. Havendo dois do meu lado, a quantidade de familiares médicos aumentou 
exponencialmente depois de me casar. Passei assim a ter um convívio constante com 
essa problemática da vida, a saúde. Dos catedráticos aos quase "João semana" fui 
conhecendo ao longo dos anos aspectos respeitantes a, acesso às faculdades de 
medicina antes e pós 25 de Abril, preços dos medicamentos, organização hospitalar, 
dificuldades nos centros de saúde, formação dos agentes de saúde, reformas na saúde, 
SNS, laboratórios, clínicas privadas, alguns negócios, listas de espera, profundidade ou 
superficialidade do atendimento ao doente, certas broncas na assistência, mercantilização 



da saúde, certas atitudes ministeriais, sustentabilidade financeira, custo das consultas 
privadas, ADSE, seguros de saúde, subsistemas de saúde, etc. Um acesso fácil a médicos 
no seio da família, a colegas deles e amigos desses colegas. Décadas a ouvir, observar, 
ponderar, e a comparar entre público, privado, militar, as situações passíveis de 
equivalência,. 
 
6. Ponderar sobre o que nos vai acontecendo ao longo da vida é importante. Evitar evocar 
o passado a todo o instante, apenas por saudosismo, parece-me talvez mais importante, 
porque o real é sempre diferente do que já passou. Isto não significa que se concorda com 
a realidade toda, quer a de ontem quer a terrível do presente. 
Fui operado ao apêndice aos quatro anos (porque nessa altura era moda?  como parece 
ter sido moda operar os gaiatos aos ouvidos há 25/ 30 anos, quando as mais das vezes 
eram questões do foro alérgico?). Apanhei um grande susto nas primeiras horas de vida 
do primeiro filho. Tenho conhecimento muito razoável de corredores, salas de espera, 
consultórios, enfermarias. Quer em ex-clínicas (S. Miguel em Lisboa, Alfredo da Costa, e 
Alfeite), quer em múltiplos consultórios privados em Lisboa, quer em centros de 
fisioterapia, quer em hospitais do passado ( Marinha, Liga dos Amigos dos Hospitais ao 
Príncipe Real, militar na Estrela, militar em Belém) e do presente (Ordem Terceira, S.F. 
Xavier, Cuf Descobertas, Os Lusíadas, Sta Marta, Cruz Vermelha, Egas Moniz, Cascais, 
Setúbal, Outão, Montijo, Sta Maria, IPO, Ponta Delgada). Destas vivências tenho muitos 
registos.  
 
7. Registos que me possibilitam ter uma opinião concreta e razoável, quanto à assistência 
médica, e ao cuidado ou à falta dele que a Marinha me dedicou, bem como ao meu 
falecido irmão. Que me permitem ter uma opinião concreta e razoável quanto ao cuidado 
ou falta dele e à assistência médica nos âmbitos público e privado, que me foi prestada 
e ao meu falecido irmão, aos ascendentes e descendentes, a conhecidos e amigos,.  
Tenho bem presente, onde fui/ fomos bem atendidos e assistidos, ondefui/ fomos mal 
atendidos, mal tratados, mal assistidos. Boas e más recordações, no âmbito militar, no 
público e no privado. Sei onde houve efectivo acompanhamento do doente, 
independentemente de quem se era, e sei comparar com outro ambiente e envolvente 
onde nem "um número" parecia que se era, mau grado o "que já se era".  
 
8. O que fazer em concreto numa emergência de saúde? Tentar fugir do horrível hospital 
de área onde formalmente se deve ser atendido? Sendo militar, vivendo na grande Lisboa, 
a cerca de 40 Km do actual hospital militar (HFAR), numa aflição devo ir para lá? O INEM 
não recusará o transporte? Quem nos pode vir buscar? Para onde nos levam, com que 
rapidez nos acodem? Curam-nos, ou não? 
Este tipo de coisas aflige as pessoas. E no plano mental de cada um, muita coisa conta, 
muito pode perturbar, a ansiedade aumenta mesmo sem ter idade muito avançada. Como 
a recordação da extinção de um hospital local ou um centro de saúde na cidade pequena 
onde se vive, ou um médico que desapareceu, ou a farmácia que fechou, ou que agora 
nunca tem os medicamentos no dia.  
Detalhes estúpidos para uns quantos senhores (???), desde uma parte daqueles 
assessores que por aí andam, ou uns outros "baronetes de meia tigela" que congeminam 
coisas talvez no melhor restaurante em Moledo, ou na praça central de Vila Nova de 
Cerveira. 
 



9. Como ponderamos a questão "saúde" ? Pelo critério "erámos mal ou bem atendidos no 
nosso hospital " ? Pelo critério - ligaram ou não à "nossa posição social" ? Pelo critério -
 "somos agora pior atendidos"? Pelo politicamente correcto? Por visão assente nas 
reformas (quais ???) do Estado? Por visão pura constitucionalista, indiferente à 
envolvente? Ou por uma visão integrada, que aceite e acautele a necessidade de conjugar 
a lei com a sustentabilidade do sistema de saúde mas, também e sobretudo, com a real 
prestação de cuidados ás pessoas? E, neste caso, não se devia esquecer que existem 
imensos estratos sociais carenciados (por exemplo com uma reforma de 362,92 euros), 
sem esquecer as assimetrias do País (por ex: Beira-Baixa), e sem esquecer que existem 
leis que deviam ser respeitadas, por estes e anteriores governantes.  
Leis que, já agora, diferenciam alguns cidadãos, não por serem casta especial, mas 
exactamente porque por lei se lhes confere um conjunto de direitos sociais decorrentes da 
sua diferenciada profissão, sem paralelo na sociedade.  
 
10. Tolhe-nos a brutal burocracia. Como se conseguem ou não análises urgentes, quem 
nos pode passar uma receita, autorizam ou não um exame específico obviamente 
necessário. Parece tudo fácil no papel. Mas os políticos negligenciam totalmente os 
problemas reais das pessoas, os trágicos dramas familiares, naturalmente não detectados 
no conforto dos gabinetes.  
Pessoalmente não me insurjo contra alterações estruturais só porque são encetadas, mas 
sim por ausência de clareza de rumos, mas sobretudo pela diminuição efectiva da 
qualidade assistencial. E cada vez aparecem mais tristes notícias.  
Se as alterações não têm em conta as dificuldades reais das pessoas, então há qualquer 
coisa que não está bem. 
 
11.No que respeita a "saúde" tenho razoável conhecimento de causa. Do colossal estendal 
de situações directa e indirectamente vividas em cinquenta anos, 10 aspectos partilho: 
 
a. Tenho muito boa opinião quanto à rapidez com que meios INEM na grande Lisboa 
respondem a solicitações, e ao tratamento humano e carinhoso nas ambulâncias; 
b. Tenho péssima impressão da perícia (???) e profissionalismo na colocação de algálias; 
c. Má opinião quanto à forma como se tratavam há 35 anos os problemas de ouvidos dos 
miúdos, no "privado"; 
d. Má opinião quanto ao atendimento de grávidas anos atrás na ex-clínica no Alfeite; 
e. Boas e péssimas experiências no âmbito oftalmológico, nos domínios "privado e 
público"; dispenso-me de referir o ex-Hospital de Marinha; 
f. Quanto a recurso a pacemaker", retenho um tratamento e acompanhamento de muito 
boa qualidade técnica e humana no "público"; 
g. Em fracturas da bacia, bom atendimento humano e técnico no "público"; 
h. Quando uma vez me disseram "Olhe, vou já tentar saber disso", fiquei à espera até 
hoje! Tanto mais lamentável quanto pertencendo à mesma instituição;  
i. Quando perguntado, a resposta foi - "Vamos aguardar um pouco para determinar o que 
fazer a seguir"; houve acompanhamento continuado e sem descanso, isto no "público"; 
j. Um dia, no "privado" disseram-me - "Sem abrir, não posso garantir nada em definitivo; 
Para mim, pomada de canivete só como último recurso, mas agora tem que ser". 
Sobrevieram posteriores décadas de amizade, até hoje.  
 
11. Não se pode ter a cada porta um centro de fisioterapia, um centro de saúde, farmácia, 
ambulância, médico ou hospital. O atendimento que recebi no âmbito militar teve dias. Do 



privado e do público tenho péssimas e excelentes recordações. É no campo da saúde, 
mais do que no resto, necessária muita sorte. E, em muitas situações, dá de facto muito 
jeito conhecer médicos. Foi sempre decisivo. Umas vezes é-se melhor atendido, outras 
nem por isso, ficando até a sensação que não havia doente, mas cobaia. A realidade é o 
que é. Dos dramas pessoais em 2008-2011, do que vou vivendo no apoio assistencial á 
minha mãe, por tudo o que vou presenciando e as notícias que me chegam, e tendo 
presente a nossa trágica envolvente, perspectivo um fim de vida bastante difícil, no que à 
assistência médica que irei precisando respeita. Abundam as teorias de gabinete, as 
contas de merceeiro, a insensibilidade de muitos, os dislates na NET e nos OCS, os 
dichotes a favor e contra. Nada resolvem na vida das pessoas. Só é pena que não se 
atendam as mais das vezes os dramas de camaradas e respectivas famílias. Ou de 
idosos, como uma que fará hoje 85 anos e a quem, a desumanidade dos familiares e das 
pessoas que a rodearam (e assaltaram?) e a indiferença da estrutura do País que 
formalmente existe para minimizar situações como esta, quase que já a atirou para a 
sarjeta. 
Grande País este, em que se discute fervorosamente se foi nervos, ou chapada, e se farão 
sorteios a propósito do OE 2014. 
 

 


