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TEXTO DE BILL GATES

OLFATO

A CIÊNCIA E OS MISTÉRIOS

O ESTRANHO SINTOMA DA COVID-19 ESTÁ A AJUDAR-NOS A PERCEBER MELHOR O NOSSO
SENTIDO MENOS VALORIZADO, MAS O MAIS AFETADO PELA PANDEMIA
COMO IDENTIFICAMOS OS ODORES
HISTÓRIAS DE QUEM PERDEU A CAPACIDADE DE CHEIRAR

MARIA JESUS
DE BARROS PINTO
53 anos, médica
de Urgência
HOSPITAL DE BRAGA

Esta santomense
garante que quem
está ao seu lado nunca
percebe se está em
stresse. “Sempre
estive habituada
a estar ao comando
das situações”,
conta, sorridente.
O preconceito e o
racismo levam alguns
doentes a questionarem
se é mesmo médica.

SERVICO
INTERNACIONAL
DE SAUDE
O atual estado de emergência prevê que o
Governo possa contratar médicos estrangeiros
que ainda não concluíram a equivalência do
curso de Medicina em Portugal. Um processo que
muitos consideram demasiado longo e exigente.
Enquanto esperam, há médicos a trabalhar
em supermercados, call centers ou mesmo na
construção civil
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O burburinho foi crescendo e, às tantas, já
muitos comentavam que a “menina” que trabalhava na padaria do supermercado era médica.
“No princípio, quase ninguém acreditava que
era verdade”, conta a ﬁsiatra Dariela López.
A especialista em Medicina Física e de Reabilitação está há mais de dois anos a tentar
ver o seu curso de Medicina reconhecido em
Portugal. No mês passado, a venezuelana de
33 anos deu um passo essencial nesse processo ao ser aprovada no exame teórico de
conhecimento. Agora, faz parte do grupo de
médicos que pode vir a ser chamado a ajudar
no combate à pandemia.
O decreto que regulamenta o atual estado
de emergência prevê que o Serviço Nacional
de Saúde (SNS) possa contratar médicos com
formação realizada fora da União Europeia
(UE) ainda antes de terminarem o processo
de equivalência. É-lhes exigido que tenham
passado na avaliação escrita, a segunda de
quatro etapas eliminatórias que garantem o
reconhecimento do curso, essencial para a
inscrição na Ordem dos Médicos (OM), sem a
qual não podem exercer a proﬁssão. A primeira prova é o teste de português, do qual estão
dispensadas todas as pessoas originárias de
países de língua oﬁcial portuguesa. Segue-se o
exame de conhecimento; depois, os candidatos
têm de realizar uma prova prática com um caso
clínico e, por ﬁm, defender oralmente um trabalho escrito. “Não há dúvidas de que a prova
teórica é a mais seletiva”, aﬁrma o presidente
do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas
(CEMP), Henrique Cyrne Carvalho. O número
de aprovações reﬂete isso mesmo. Dos 408
médicos que participaram nas duas últimas
edições do exame, em julho do ano passado e
em janeiro deste ano, apenas 160 foram aprovados, ou seja, 39 por cento.
Dariela López só conseguiu passar à segunda tentativa e, reconhece, “era muito difícil”.
Agora, sente-se pronta para ajudar o SNS, mas
não a todo o custo. “Se for para trabalhar muito
longe de casa, se calhar, não aceito”, admite.
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EVA MOTERO
50 anos, médica de
Urgência
CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO DO
ALGARVE

Por ser cidadã europeia,
o reconhecimento
do currículo desta
médica espanhola
foi praticamente
automático. Chama
o SARS-CoV-2 de
“terrorista” e lamenta
que com a máscara os
doentes mais velhos
não percebam o seu
“portunhol”.

A ﬁsiatra deixou a Venezuela para trás em 2017
e instalou-se com a família em Mira de Aire,
no distrito de Leiria, a terra natal do marido.
O casal trouxe os dois ﬁlhos, rapazes de 5 e 6
anos. Integrar a luta contra a pandemia iria
obrigá-la a abandonar o negócio que abriu
depois de deixar a padaria do supermercado:
um centro de massagens desportivas e de
reabilitação física. Apesar das suas dúvidas,
Dariela López não nega que tem a expectativa
de ser chamada a qualquer momento. A VISÃO
sabe que alguns candidatos já começaram a ser
contactados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com vista a virem
a alinhar na luta contra a pandemia.
AJUDA DESCARTÁVEL?

Também o cubano Juddiel Martin lamenta que
o decreto responsável por autorizar este regime de exceção deixe demasiadas coisas “en el
aire”. Aos 47 anos, o especialista em Medicina
Geral e Familiar, com mais de duas décadas de
experiência, sente que está a começar de novo.
Desde que chegou a Portugal, há dois anos, já
trabalhou na restauração, na agricultura e na
construção civil, até conseguir emprego como

LUÍS BARRA

DARIELA LÓPEZ
33 anos, fisiatra

VASCO CÉLIO

EM PROCESSO DE
EQUIVALÊNCIA

auxiliar de um lar em Faro, a cidade algarvia
onde vive com a mulher e as duas ﬁlhas, de
18 e 20 anos.
“Eu já estou na linha da frente porque há casos de Covid-19 no lar onde estou a trabalhar.
Além disso, já enfrentei epidemias de cólera,
dengue e zika. Não tenho medo”, aﬁrma, quase
como se estivesse numa entrevista de emprego.
Exerceu medicina em Cuba, mas também na
Venezuela e no Brasil, o que foi fundamental
para o seu à-vontade com a língua portuguesa.
Tal como Dariela, só foi aprovado na prova

“HÁ COLEGAS ESGOTADOS
E EU SINTO UMA VONTADE
ENORME DE AJUDAR. POR
FAVOR, PERMITAM-ME
TRABALHAR”, SUPLICA O
MÉDICO JUDDIEL MARTIN

A venezuelana abriu o
seu próprio espaço de
massagens desportivas
e de reabilitação, mas
não nega a frustração
de não estar a exercer
medicina. Quando
chegou a Portugal, foi
trabalhar para uma
padaria.

SEM FRONTEIRAS
De acordo com a
Ordem dos Médicos,
4 330 médicos
estrangeiros exercem
medicina em
Portugal. Estas são
as nacionalidades
mais representativas
1 ESPANHOLA

1 663
893
216

2 BRASILEIRA

3 ITALIANA

escrita à segunda, mas considera o exame
“justo”. Por outro lado, acredita que uma avaliação “tão profunda deixe de fora médicos de
grande qualidade”.
Neste momento, o que mais o inquieta é o
estado de emergência só prever a contratação
de médicos estrangeiros, a meio do processo
de equivalência, durante um ano. “Eu teria de
deixar um trabalho que dá de comer à minha
família e que não posso perder. O que seria de
mim a seguir? Ficaria sem nada?”
“Seguramente que esse ano de trabalho será
valorizado”, assegura o presidente do CEMP,
a organização responsável pela avaliação dos
candidatos, apesar de admitir que “o modelo do benefício” ainda está a ser discutido.
Henrique Cyrne Carvalho avança com a possibilidade de, por exemplo, a experiência no
SNS servir de base para a discussão da tese, a
última etapa antes de os médicos serem reconhecidos pela Ordem e darem início à carreira
em Portugal − em igualdade de circunstâncias
com qualquer proﬁssional acabado de sair da
faculdade, mesmo que já tivessem uma área
de especialidade no seu país de origem.
O também diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar ressalva que os candidatos não estarão a interromper o processo
de equivalência enquanto estiverem a ajudar
o SNS – até pode dar-se o caso de fazerem a
prova prática durante essa fase, uma vez que
ela se realiza habitualmente em maio.
Apesar de o decreto não fazer referência à
inscrição destes proﬁssionais em regime de
exceção na OM, o CEMP veria com bons olhos
a emissão de uma “licença temporária” por
parte do organismo que tutela a proﬁssão. “Nós
achamos que estes 160 médicos têm capacidade
para exercer, devidamente enquadrados. E não
estamos a criar um precedente, é uma situação
absolutamente excecional face à situação que
vivemos”, garante. Henrique Cyrne Carvalho
sublinha, ainda, “que estamos a falar de um
11 FEVEREIRO 2021 VISÃO
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grupo que já está bastante escrutinado e que
irá realizar tarefas que não são diferenciadas.
Não estamos à espera que vão ajudar no reforço
dos cuidados intensivos, mas há muitas tarefas
consideradas mais básicas que podem ser feitas
por estes candidatos, como a monitorização
clínica dos doentes, entre outras”, defende.
A Ordem dos Médicos já aﬁrmou estar a
“analisar juridicamente” o decreto mas, contactada pela VISÃO, não se mostrou disponível
para prestar quaisquer esclarecimentos.
Apesar de sobrarem interrogações acerca do
futuro, a Juddiel Martin não lhe falta entusiasmo pela proﬁssão, a sua pasión. “Se já
estou aqui, por que razão não me aproveitam?
É muito difícil ver a epidemia à minha porta
e não poder fazer nada. Há colegas esgotados
e eu sinto uma vontade enorme de ajudar.
Por favor, permitam-me trabalhar”, suplica o
cubano. Atualmente, recebe menos de €700
por mês no lar onde trabalha. Se o médico
for chamado para o SNS, irá ganhar quase o
dobro. Mas a esperança já não é muita: “Não
acredito que seja possível um consenso entre
a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde
e as universidades. Acho que este regime de
exceção nunca será posto em prática. A minha expectativa não está no decreto, mas na
prova prática que tenho de realizar a seguir.”
É a pensar nela que continua a estudar duas
horas, praticamente todos os dias, apesar de o
exame ainda não estar calendarizado.
Entre os 160 médicos estrangeiros em condições de virem a ser chamados pelo Governo
também existem proﬁssionais naturais de
Angola, Cabo Verde ou Moçambique. Porém,
a esmagadora maioria é originária do Brasil.
Menos de duas dezenas dos candidatos residem atualmente em território nacional, mas é
esse o caso de Murilo da Silva Henzel, 27 anos.
Chegou a Lisboa, vindo de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, no ano passado. Considera o
processo de equivalência “muito complicado
e longo” e descreve a diﬁculdade do exame
teórico sem complexos: “São três horas para
responder a 120 questões de escolha múltipla,
sendo que o enunciado é enorme, só cabem
umas duas perguntas por página. É impossível
responder a tudo com toda a atenção porque
temos muito pouco tempo e nem nos deixam
ir à casa de banho...” Consoante a universidade,
o exame pode custar 600 ou mais de mil euros.
Alguns meses antes de realizar a prova de
conhecimento, agendada para janeiro, deixou
o emprego num call center para se focar totalmente no estudo. Agora, o clínico geral tem
dois cenários no horizonte: ingressar no SNS
ou regressar a um call center. “Estou pronto
para ajudar. Saber que estão a morrer 200
pessoas por dia e que eu tenho capacidade técnica para contribuir... Não sei do que estamos
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A FRUSTRAÇÃO DE FICAR DE FORA

USSUMANE EMBALÓ
55 anos, especialista
em Medicina Interna
HOSPITAL DA SENHORA
DA OLIVEIRA,
GUIMARÃES

“Pai, os teus doentes
estão melhores?”,
costuma perguntar-lhe
a filha mais velha, de
14 anos, quando chega
a casa. Às vezes, os
doentes com Covid-19
tiram o sono a este
guineense formado na
antiga URSS. “Fico a
pensar que podia ser
um dos meus irmãos ou
um dos meus amigos...”,
admite.

à espera mas, quantos mais dias passam, mais
a população ﬁca sem auxílio que poderia estar
a receber”, alerta.
O brasileiro Alysson Roncally Carvalho vive
com a mesma angústia. “Sinto-me inútil, esse
é o sentimento mais à ﬂor da pele”, conﬁdencia o médico de 43 anos, com experiência em
cuidados intensivos.
Mas a verdade é que já está a ajudar os
doentes com Covid-19 ao abrigo de uma
bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. No Centro Hospitalar Universitário de
São João, no Porto, investiga o impacto do
suporte ventilatório nas pessoas infetadas
com o SARS-CoV-2. “Estou próximo, mas ao
mesmo tempo à distância porque não posso
ter contacto com os doentes”, lamenta o médico com formação no Brasil e na Alemanha.
Trocou Copacabana, no Rio de Janeiro, pela
Maia, no Porto, no verão de 2019. As origens
familiares da mulher estão em Santo Tirso, o
que contribuiu para rumarem a norte, juntamente com os ﬁlhos de 11 e 15 anos.
UNIDOS NA LINHA DA FRENTE

O desejo dos proﬁssionais que estão em vias
de terminar o seu processo de equivalência é

DIANA TINOCO

O CLÍNICO GERAL MURILO
DA SILVA HENZEL TEM
DOIS CENÁRIOS NO
HORIZONTE: INGRESSAR
NO SNS OU REGRESSAR
A UM CALL CENTER

o de se juntarem aos 4 330 médicos estrangeiros, devidamente credenciados, que exercem medicina em Portugal – destes, cerca de
1 200 têm contrato com o SNS. Atualmente,
representam 7,5% do total de médicos inscritos
na Ordem (57 725). A nacionalidade mais bem
representada é a espanhola (1 663), seguindo-se
a brasileira (893), a italiana (216), a ucraniana
(212) e a cubana (158), mas também existem
vários médicos dos PALOP nas ﬁleiras do SNS.
“Menina, será que pode chamar a médica?”
A santomense Maria Jesus de Barros Pinto,
53 anos, revela que é habitual viver “situações
desagradáveis” no quotidiano. “Há doentes
que não acreditam que sou médica ou que
perguntam se tenho a certeza do que estou a
dizer. Nem sempre é racismo; às vezes é mais
mania da superioridade”, acredita. É médica na
Urgência do Hospital de Braga mas, quando
chegou a Portugal, há mais de duas décadas,
veio como paciente para ser operada a um
tumor na parede abdominal. Terminado o
tratamento, os ﬁlhos, hoje com 25 e 27 anos,
já estavam habituados ao País e foi ﬁcando.
Tal como Maria Jesus de Barros Pinto, também o guineense Ussumane Embaló, 55 anos,
tirou o curso de Medicina na Ucrânia, então

MURILO DA SILVA
HENZEL
27 anos, médico de
Medicina Geral e
Familiar
EM PROCESSO DE
EQUIVALÊNCIA

Além de fazer trabalhos
de tradução, este
brasileiro já trabalhou
num call center, mas
diz-se pronto para
ajudar o SNS. Acredita
que o “aperto” pelo qual
Portugal está a passar
agora é igual ao que
boa parte da população
brasileira vive desde o
início da pandemia.

URSS. Chegou a Portugal depois de um ano
e meio de estágio na Alemanha e, assim que
conseguiu a equivalência, partiu numa missão humanitária a Timor, onde permaneceu
três anos. “Lá, ﬁz medicina de catástrofe. Não
havia nada, mas nós tentávamos tudo”, recorda. E também já esteve em missão na Guiné.
“De alguma forma, deu-me algum traquejo
para o que estou a passar agora. Mas nós não
estamos em situação de catástrofe, sentimos
diﬁculdades”, distingue.
Atualmente, o especialista em Medicina
Interna está dedicado a enfermarias de doentes com Covid-19 no Hospital da Senhora da
Oliveira, em Guimarães. E, perante a situação
difícil vivida nos hospitais, não vê “nada de
mal” na possibilidade de os médicos a meio
do processo de equivalência darem uma ajuda.
“Desde que exista supervisão”, remata.
Já o especialista em Medicina Intensiva Denis Pizhin, 40 anos, acredita que este regime de
exceção não seria necessário se as condições
oferecidas aos médicos já formados “fossem
mais atrativas”. E sublinha que não está a referir-se apenas ao ordenado, “mas ao tipo de
contrato de trabalho, aos horários propostos
ou ao equipamento disponível”. Originário
de Sebastopol, na Crimeia, Denis Pizhin tem
nacionalidade russa, ucraniana e portuguesa.
Demorou um ano e meio a conseguir a equivalência, conquistada em 2008, mas considera
o processo “totalmente justiﬁcado”. “Não era
preciso as provas serem tão desfasadas, mas
a exigência faz todo o sentido.” Além de trabalhar nos intensivos do Hospital de São José,
também colabora com o Hospital das Forças
Armadas, ambos em Lisboa. Em tempos,
formou-se como especialista em Medicina
Interna no Centro Hospitalar Universitário do
Algarve, onde trabalha atualmente a espanhola
Eva Motero, 50 anos. Apesar de ser médica
na Urgência da unidade de Faro, vive a 85
quilómetros de distância, em Huelva, no país
vizinho. Por ser cidadã europeia, o reconhecimento do seu currículo foi quase automático,
mas sabe que não foi assim tão simples para
os seus colegas ucranianos, russos, moldavos,
cubanos e colombianos. No entanto, não duvida, “somos umas verdadeiras Nações Unidas”.
vfmaia@visao.pt
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