
A visita inDesejada 
 
Exmo. Sr. Director do Serviço de Urgência do Hospital do Funchal 
Caro Pedro Ramos 
Meu amigo, 
 
Pelo respeito e estima que tenho por ti, não posso deixar de responder à interessante missiva que 
me dirigiste, à qual entendeste dar publicidade através do Portal do SESARAM. Por isso te pedi, e 
concordaste, em colocar a minha resposta exactamente no mesmo local. 
Todavia, surpreende-me agora a tua recusa em o fazer, o que me obriga a divulgar a carta por 
outros meios. Visto que a tua carta veio a público, por motivações que não são difíceis de imaginar, 
não lhe responder também publicamente poderia até ser encarado como uma falta de 
consideração para com a tua pessoa. Um amigo nunca se deixa sem uma resposta. 
Começas por afirmar que a Ordem dos Médicos criou problemas aos jovens Internos e à Madeira. 
Normalmente é um bocado tendencioso e pouco judicioso colocar a fonte de todos os males 
apenas num dos lados do contencioso. Mas tu não pareces ter qualquer dúvida. Para ti, na Ordem 
está o Diabo e os mal-intencionados e no SESARAM estão os anjinhos e os impolutos. Enfim, diz-me 
a experiência e a inteligência que quando há um desacordo, como entre um casal desavindo, a 
razão nunca costuma estar toda de um único lado… 
Sempre achei muito estimulante o enigma do ovo e da galinha. Mas porque tudo começou antes de 
mim, no momento presente não me interessa saber quem apareceu primeiro, se o ovo se a galinha, 
como também não me interessa saber, porque irrelevante para a solução, se os problemas entre a 
Ordem e o SESARAM começaram numa ou noutra instituição.  
O que me preocupa actualmente é saber quem tem a capacidade e a vontade de resolver os 
diferendos a contento dos Doentes, da Madeira e dos Médicos Internos. 
Como a Ordem mudou e os Ortopedistas suspenderam a greve, mas os problemas continuam, 
parece poder concluir-se que o vértice mais problemático e mais incapaz de qualquer tipo de 
transformação e de um mínimo de contribuição para um desenlace inteligente e discreto dos 
problemas é o próprio SESARAM. Afinal, o SESARAM é o único vértice que não mudou e que recusa 
a mais pequena contribuição para uma aproximação ponderada a um desfecho equilibrado, assim 
prejudicando seu próprio bom funcionamento. 
Ao contrário do anterior Bastonário, que durante dois anos evitou ir à Madeira, apesar de solicitada 
a sua presença, desde que fui eleito já fui quatro vezes à Madeira tentar resolver o problema dos 
Médicos Internos e apaziguar o Serviço de Ortopedia. Fui sempre com a ilusão de que a chave para 
os problemas era muito simples, mas, para grande surpresa minha, esbarrei repetidamente contra 
um muro de obstinação nos contactos com o SESARAM. Em todas as visitas tive o cuidado de 
contactar sempre com o SESARAM, mas da única vez que senti alguma ponderação e bom senso e 
vontade efectiva de resolução definitiva de todas as questões que se encontram em cima da mesa 
foi quando a Ordem reuniu com o Dr Alberto João Jardim. 
Hoje estou perfeitamente convicto que se o Dr Alberto João Jardim fosse o Director Clínico do 
Hospital do Funchal, ou alguém da sua estirpe, argúcia e capacidade, os problemas nem sequer 
teriam começado! 
Lamento profundamente a situação dos Internos do primeiro ano, mas cumpri todas as minhas 
promessas eleitorais, que eram de ir à Madeira fazer o primeiro CNE e reunir com o Conselho 
Médico da Madeira. Infelizmente, por razões que ultrapassam a Ordem, não foi possível ao CNE 
deliberar de forma diferente. E é o CNE, não o Bastonário, que tem o poder de decisão. 



Tal como o SESARAM, embora sem qualquer tipo de objectividade, acusas-me de um 
desconhecimento total da realidade da Madeira. É curioso, porque fui à Madeira reunir várias vezes 
contigo, como mandatário da minha candidatura, com o SESARAM e com o Conselho Médico da 
Madeira, que foi eleito pelos pares com uma esmagadora maioria. Talvez não esteja tão mal 
informado assim… Mas se alguém considera que continuo pouco conhecedor da realidade da 
Madeira, estou completamente disponível para ser mais bem informado, por quem entenda poder 
fazê-lo com clareza e objectividade, e para colaborar com a Madeira. 
Esta minha última visita à Madeira foi, de facto, uma visita indesejada por mim, porque sempre 
acreditei numa solução consensual, ajuizada e discreta. Procurei evitar a visita, mantive o silêncio 
até ao limite, comuniquei previamente ao Secretário dos Assuntos Sociais o motivo da minha 
deslocação e o teor genérico das declarações que eventualmente prestaria. Tentei todas as vias de 
diálogo. Foi tudo infrutífero. 
Fui à Madeira contra vontade mas para exercer um legítimo direito de contraditório relativamente 
a afirmações públicas e frases desgarradas particularmente penalizadoras de um grupo de médicos 
ortopedistas que já deu e muito tem para dar aos madeirenses, que tem sido injustamente 
diabolizado na comunicação social e que sempre defendeu a reorganização do Serviço de 
Ortopedia para melhor servir os Madeirenses. Fui à Madeira para defender a qualidade e a 
idoneidade do Serviço de Ortopedia do HCF. Mais uma vez esbarrei na obstinação total do 
SESARAM. 
É interessante e paradigmático como também recorres ao argumento estafado, estrompado e 
redutor da visita de “cariz político e sindical”. É o dito mais pomposo e vazio de quem não tem, 
afinal, outros argumentos. Todavia, colocar “cariz político” em tudo e todos os que têm uma 
opinião ou postura diferentes, acaba normalmente, num típico efeito boomerang, por estigmatizar 
mais quem produz a afirmação do quem por ela é visado. Não tenho objectivos políticos nem para 
o Continente nem para a Madeira; creio que nem todos podem afirmar tranquilamente o mesmo. 
Caro Pedro, por muito que custe a alguns, e que se dêem umas explicações atabalhoadas de última 
hora, eliminar administrativamente algumas listas de espera é reconhecer, muito objectivamente, o 
falhanço na sua gestão e controlo, por isso o afirmei, em resposta a uma pergunta que me fizeram 
especificamente sobre a matéria. Isto não quer dizer que outros sectores do Hospital não possam 
ter melhorado, como é óbvio, não era isso que estava em causa na pergunta e na resposta. Quanto 
às manchetes, não sou eu que as faço.  
Entristece-me a demagogia. Nenhum outro sector do Hospital foi submetido a uma inspecção 
apenas porque não foi pedida pelo Secretário Regional. Mas outros sectores há que a mereceriam. 
Não é estranha a minha afirmação de que “Os Ortopedistas têm razão”. Eu li todo o relatório da 
IGAS. Posso assegurar que o relatório é uma crítica devastadora ao SESARAM, na problemática do 
Serviço de Ortopedia e não só, e ao anterior Director de Serviço, que tinha a tal e total “confiança” 
do SESARAM e que o SESARAM obstinadamente se recusou a substituir discreta e atempadamente, 
só o fazendo face às esmagadoras evidências do relatório da IGAS. Porque não o fizeram antes? 
Não sabiam o que se passava?!... 
“Os Ortopedistas têm razão” porque foram os primeiros a defender publicamente uma 
reestruturação do Serviço de Ortopedia, reconhecendo erros e insuficiências que o Director de 
Serviço, da “confiança” do SESARAM, e o próprio SESARAM nunca corrigiram. Como é evidente pelo 
relatório da IGAS, que sugiro ao SESARAM que divulgue na íntegra, o principal problema do Serviço 
de Ortopedia passava pelo seu Director. 
A imagem mais forte que perpassa por todo o relatório da IGAS, das páginas 873 e seguintes, sendo 
que as anteriores constituem essencialmente o acervo da documentação coligida, é a de uma 
confrangedora incapacidade do SESARAM para lidar com alguns problemas mais complexos no 



Serviço de Ortopedia e, afinal, o facto de sempre ter pactuado com algumas situações menos claras 
no próprio Serviço. 
Não é por acaso que o único processo disciplinar recomendado pela IGAS é a um Ortopedista não 
grevista. Não aos grevistas. Paradigmático. 
A IGAS, de forma extremamente elegante e inteligente, dá múltiplas lições ao SESARAM, que seria 
excelente para a Madeira se fossem ouvidas com alguma humildade e vontade de fazer melhor. 
Dou apenas dois exemplos: 
- “liderar é essencialmente relacionamento, isto é soft skill: comunicar, ouvir, entender, respeitar as 
ideias das pessoas, estimular a criatividade e o conhecimento, negociar, encontrar sinergias, 
administrar conflitos, conciliar pontos de vista diferentes e – acima de tudo – perceber o que faz as 
pessoas felizes e as motiva individualmente.” (pág. 944 do relatório). O Dr Adalberto Campos 
Fernandes soube sê-lo e fazê-lo num hospital dificílimo como o Sta. Maria. O SESARAM fez o 
oposto. 
- “Também nessa medida, é importante que as organizações implementem uma verdadeira 
liderança, pragmática e assente na valorização do desempenho técnico dos colaboradores mas 
igualmente – e sobretudo – nas (suas) competências comportamentais (e) dos mesmos e, assim, se 
libertem de concepções primárias, redutoras e, ao mesmo tempo, castradoras do desenvolvimento 
da organização” (pág. 945 do relatório). Alguém tem dúvidas sobre quem são os destinatários desta 
frase? *Concepções primárias, redutoras, castradoras…+. Com outro tipo de visão e competência, há 
muito tempo que tudo estaria resolvido. 
Poderia transcrever mais frases e continuar a falar sobre o relatório. Porém penso, por ora, ser 
suficiente ficar por aqui. 
“Os Ortopedistas vão perder médicos”, o que é péssimo para os Madeirenses e muito estranho que 
o consideres natural… Quanto ao ombro, afirmas mais uma vez que não estou bem informado, 
mas, mais uma vez, não forneces qualquer informação complementar objectiva… Por isso, nem 
comento. 
Finalmente, quanto a debater os problemas da Saúde na Madeira, estou sempre disponível para 
isso, em qualquer local e com qualquer interlocutor. Pena é que não tenhas respondido, 
comentado e esclarecido nem uma única das várias questões que te enviei em email que já tem 
mais de uma dezena de dias, não obstante a minha insistência para que o fizesses… Certamente, 
assim continuarei “mal esclarecido”. 
Termino por aqui, para não me alongar em excesso, mas poderia falar de mais assuntos. Não o 
farei, todavia, porque estou à espera da resposta do Dr Almada Cardoso a uma extensa carta que 
formalmente lhe enviei. 
Para a semana voltarei à Madeira. 
Como sempre, estou completamente disponível para ser parte da solução das questões da Saúde 
da Madeira, essa inigualável pérola do Atlântico. 
As visitas dos Colégios continuarão a decorrer ao melhor ritmo possível, de acordo com as 
possibilidades dos respectivos membros. 
 
Aceita os meus respeitosos cumprimentos e respeita a minha frontalidade 
Com amizade, 

 
José Manuel Silva 
Presidente do CNE da Ordem dos Médicos 


