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A pandemia atingiu-nos profundamente. Como indivíduos, nas múltiplas facetas da nossa existência, mas
também como agentes de saúde. Ainda há pouco tempo frequentavamos bons restaurantes e simpáticos
hotéis, confraternizavamos alegremente com familiares e amigos numa vivência descontraída e feliz.
Protestando, com um sem número de pequenas coisas, trabalhávamos, mais ou menos afincadamente,
com alguma complacência para com os superiores directos nos hospitais do estado ou nos hospitais
privados. A realidade, após o início do surto COVID-19, obrigou-nos a interromper de forma abrupta o nosso
modo de vida pessoal e profissional. O surto manifestou-se imediatamente, enquanto seres humanos e
enquanto médicos, pelo efeito impactante no comportamento do nosso quotidiano. A ansiedade e o medo
instalaram-se dentro de nós. De um modo quase irracional, ou no mínimo, de uma forma emotiva alterámos
radicalmente as nossas rotinas. A preocupação com os que nos são próximos tem estado sempre presente
e, compreensivelmente, condiciona-nos. A ansiedade e o medo são inelutavelmente úteis na medida em
que facilitam o cumprimento das regras de segurança, que em tempos normais, aceitamos com acrimônia,
não adoptamos ou simplesmente rejeitamos. O excesso de ansiedade ou de medo, porém, paralisa-nos. Tal
deve ser reconhecido, interiorizado e combatido. A nossa condição de médicos não pode ser olvidada. Ou,
sequer, secundarizada. Temos que ser conscientes da magnitude da profissão que exercemos. A pandemia
também afectou profundamente as instituições, as suas estratégias de actuação e mesmo as políticas de
saúde. Em todos os locais de trabalho parece que se fez tábua rasa das ordens, regras e procedimentos do
tempo pré COVID-19. Agora o tempo é de limitar as consultas, exames e actos cirúrgicos aos casos
urgentes e verdadeiramente indispensáveis. Os doentes crónicos passaram a ser avaliados por telefone.
Os programas de rastreio desapareceram. Temos porventura, assim o queiramos, uma oportunidade
irrepetível de evitar a tendência para os tratamentos excessivos. E, na clínica privada, fugir à tentação da
sobrefacturação. A pergunta que todos fazemos, e que ninguém saberá responder, é o que vai acontecer
no futuro próximo. Para além da incerteza relativa aos próximos tempos, que muito nos preocupa, subjaz
no nosso espírito uma preocupação maior. É a de saber de que modo a pandemia, quando debelada, irá
afectar a nossa vida pessoal e o exercício da oftalmologia no público e no privado. No que concerne ao
exercício da profissão são de esperar mudanças significativas com implicações a longo prazo. Mudanças
impostas pelas administrações hospitalares, propostas pelas seguradoras ou exigidas pelos doentes vão
transformar, acreditamos de modo indelével, a nossa actividade no regresso à normalidade. O novo normal
não deveria voltar a ser, no que de nós depende, trabalhar por razões políticas ou económicas mas tão
somente trabalhar por razões clínicas e no interesse do doente.
Saberemos, e poderemos, mudar para melhor ?
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Em pouco tempo fomos surpreendidos por uma pandemia, em pouco tempo o mundo se fechou. A
realidade que nos era habitual e sobre a qual nem reflectíamos o sabor e o valor da sua existência
esfumou-se: estamos o mais possível em casa, num núcleo o mais possível pequeno, saímos para
trabalhar o essencial; o nosso trabalho é muito diferente e os nossos pensamentos estão
cristalizados sobre um possível fim desta pandemia, uma esperança de um futuro mais luminoso.

A pandemia ocorreu numa altura em que para muitos (importará
dizer que não para todos) a era digital é uma realidade e,
consequentemente,
acesso à informação é virtualmente
ilimitado. De repente, vemo-nos a braços com notícias que
queremos ouvir e ler, livros que estavam na “nossa fila
de espera”, artigos recentes da nossa área que adorávamos ler,
ciência que gostávamos de partilhar ou de produzir, webinars,
podcasts, aulas de ginástica e de culinária em Zoom, reuniões
em Teams e muitos mais formatos de partilha de informação
que temos alguma dificuldade em gerir por querermos chegar a
todo o lado. Até recebemos convites para festas de aniversário
totalmente remotas e digitais! Acresce ainda, para os que têm
filhos em idade escolar, pré-escolar ou bebés, tentar conciliar a
prática da Oftalmologia, os emails constantes de doentes a
quem não queremos nem podemos falhar e as múltiplas
oportunidades de educação e formação já descritas, com as
aulas em Zoom de matemática, os trabalhos manuais ou as
mudanças de fraldas dos mais pequenos!

É, de facto, uma mudança de paradigma total na forma como trabalhamos, como ocupamos os tempos
livres e em família, como gerimos e partilhamos informação e como aprendemos! Que aproveitemos este
tempo em que sentimos as nossas vidas em suspenso... o nosso trabalho, o nosso convívio com doentes
e colegas, as longas reuniões familiares à mesa, as conversas longas e gargalhadas entre amigos, para
nos aproximarmos de outras formas de viver e de estar. O slow-living, a importância de saber o que é
essencial, de nos re-inventarmos do ponto de vista cognitivo e emocional e aos nossos processos de vida
são aspectos muito relevantes durante a pandemia. Para usufruirmos deste tempo o melhor possível, é
fundamental o optimismo, a flexibilidade de pensamento, a organização do tempo e disciplina de trabalho,
criatividade e, sobretudo, um sentimento de colectivo e de solidariedade para com todos e com o Mundo.
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