
Romana Borja-Santos  
Assessora de Comunicação/Bastonário da OM 
romana.santos@ordemdosmedicos.pt 
  

Nota de Imprensa 

Ordem dos Médicos 

“A Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem Saúde”

O Bastonário e o Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos, neste momento de 

crescente atividade pandémica e de imperiosa coesão nacional no combate ao inimigo comum, 

vêm realçar o seguinte: 

- Manifestar a total solidariedade e apoio a todos os médicos e restantes profissionais de saúde

envolvidos no combate à pandemia, nomeadamente nas localidades que se encontram no 

limite de recursos técnicos e humanos; 

- Reiterar a necessidade de contratação urgente de médicos e demais profissionais de saúde

com condições ajustadas ao nível de exigência e responsabilidade das intervenções 

pretendidas, de modo a assegurar o funcionamento das unidades de saúde em condições de 

segurança para doentes e profissionais de saúde; 

- Alertar a população para um agravamento progressivo nas próximas semanas, com

necessidade de manter uma total adesão às medidas preventivas. Só a intervenção a montante 

na interrupção das cadeias de transmissão pode precaver e impedir a rutura do SNS; 

- Enaltecer o envolvimento e a colaboração indispensável das Forças Armadas Portuguesas

nesta situação de emergência nacional, que deveria ter sido antecipada e ativada mais 

precocemente; 
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- Reforçar a necessidade imperiosa de uma gestão articulada e comum, a nível nacional, de

recursos humanos e de internamento hospitalar disponíveis, nesta fase da pandemia; 

- Manifestar a total concordância com a declaração do Estado de Emergência;

- Transmitir a todos os portugueses e portuguesas uma mensagem de serenidade e de

responsabilidade, reforçando que o combate a esta pandemia depende de todos e cada um de 

nós, pelo que é essencial que sejam sempre cumpridas as medidas de proteção individual e 

coletiva. 

Terminamos, relembrando uma citação do filósofo grego Sócrates (século V a.C.): “A Saúde não 

é tudo, mas tudo é nada sem Saúde”.  

Lisboa, 08 de novembro de 2020 
O bastonário da Ordem dos Médicos 

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19 


