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Nacional  Entrevista 

Miguel Guimarães Bastonário da Ordem dos Médicos diz que os grandes problemas na área da saúde ainda estão por resolver • 

"Vou dar mais atenção 
à medicina privada" 

No passado, a política 
do dr. Paulo Macedo 
foi centralizar a saú-
de nos grandes hospi-
tais públicos e priva-
dos porque assim 
poupava dinheiro, 
mas prejudicou as 7,0-
nas mais periféricas e 
carenciadas. E o atual 
ministro ainda nào 
mudou essa política" 

Inês Schrecic 
Ines@jn.pt  

► Depois de uma vitória esmagado-
ra nas últimas eleições, o novo bas-
tonário da Ordem dos Médicos (OM), 
Miguel Guimarães. mantém o estilo 
critico e reivindicativo. Vai fixar tem-
pos mínimos nas consultas e admi-
te penalizar quem não cumprir. E diz 
que o ministro ainda não resolveu os 
grandes problemas da saúde. 

O que os médicos mais lhe pedi-
ram durante a campanha? 
Os médicos querem mais respei-
to e querem ser mais valorizados. 
E querem também ter acesso a 
melhores condições de trabalho, 
que estão significativamente mal 
tratadas em algumas regiões do 
pais. Há poucos profissionais de 
saúde e, por outro lado, os equi-
pamentos de grande parte dos 
hospitais, sobretudo os mais peri-
féricos. estão completamente ul-
trapassados. 

Têm sido anunciados investimen-
tos. Não chegam? 
São importantes e também é ver-
dade que o ministro não pode in-
vestir tudo de uma vez. Mas de-
morou muito tempo a investir. To-
mou posse há mais de um ano e. 
durante este ano, o investimento 
na saúde foi muito baixo. Portan-
to, atingiram-se situações de rotu-
ra, nomeadamente em grandes 
hospitais centrais. Mas a minha 
maior preocupação é que o minis-
tro não está a conseguir cativar os 
jovens médicos para o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) ou, pelo 
menos, para ficarem em Portugal 
e muito menos está a fixar médi-
cos nas zonas mais periféricas e 
carenciadas. 

Os novos incentivos para atrair 
especialistas para as zonas caren-
ciadas são suficientes? 
Julgo que não, porque são muito se-
melhantes aos que já existiram. A 
fórmula não funcionou, deram-lhe 
alguns toques e aumentaram ligei-
ramente os valores. É previsível que 
não funcione. 

E qual será a fórmula certa? 
Se os médicos sentirem que são 
tratados com dignidade, com mais 
facilidade optam por ficar no SNS. 

E isto começa quando iniciam a 
especialidade. Em termos de in-
centivos há muito por onde cami-
nhar. No Canadá, por exemplo, de-
ram incentivos fiscais a sério para 
quem vai para zonas carenciadas. 
Em França, deram muito mais fé-
rias. Há outros países que, além de 
darem mais tempo para formação, 
pagam-na, algo que o Ministério 
da Saúde não faz. 

Como pretende a OM impor os 
tempos mínimos de consulta? 
É muito simples. Ou se cumprem os 
princípios éticos ou vamos intervir. 
A relação médico-doente tem sido 
muito afetada. Os tempos são de-
masiado curtos para se conseguir 
sequer estabelecer uma empatia 
com o doente. E isto tem conse-
quências muito más para os doen-
tes e para os médicos. 

Cada colégio vai fixar um tempo 
mínimo de consulta para cada es-
pecialidade médica? 
Cada colégio define o seu tempo 
com base em quatro fatores essen-
ciais: o exame clínico; a informáti-
ca: as dúvidas do médico e o tempo 
para explicar bem aos doentes o 
que vamos fazer. Esta é provavel-
mente a parte que tem sido mais 
descurada porque é no final da con-
sulta. O que vou pedir é que os co-
légios de especialidade definam es-
tes tempos com bom senso. 

Mas basta definir estes tempos 
para que todos cumpram? 
Os tempos padrões vão ser comuni-
cados aos hospitais públicos e pri-
vados como uma forte recomenda-
ção da OM. Quando estamos a falar 
de boas práticas, tém de ser cum-
pridas. Se não forem, podem dar 
problemas às unidades de saúde e 
aos médicos. 

Podem ser penalizados? 
Pode haver penalizações. Mas, mais 
Importante é os médicos saberem 
que se forem pressionados a dar 
consultas de dez em dez minutos 
tém esta defesa. Isto salvaguarda a 
relação médico-doente. 

O facto de ser um médico do Nor-
te dá-lhe uma visão mais abran-
gente das assimetrias do pais? 
O que me pode dar a perspetiva do 
que se está a passar no pais é estar  

no terreno. Nem todos os bastoná-
rios andaram pelo pais. No passa-
do, muitos exerceram o poder a 
partir de Lisboa. 

O que vai fazer de diferente face.  
ao  seu antecessor? 
Vou tentar dar mais atenção à me-
dicina privada. O prof. José Manuel 
Silva fez dois excelentes mandatos, 
mas centrou-se muito no SNS. É. de 
facto, o mais importante, mas não 
podemos desprezara medicina pri-
vada. Mais de 12 mil médicos traba-
lham exclusivamente no privado. 
Temos de exigir as mesmas condi-
ções de trabalho e de qualidade no 
público e no privado. 

Há quatro meses disse que quase 
nada tinha mudado com este mi-
nistro. lá mudou alguma coisa? 
De substancial. não. Os grandes 
problemas que tínhamos na saúde 
continuamos a ter. Há duas coisas 
muito importantes para resolver: a 
fixação dos jovens médicos em 
Portugal e as desigualdades no 
acesso aos cuidados num país tão 
pequeno. Temos regiões, como 
Vila Real, Algarve e Beja, com tem-
pos de espera elévados. No passa-
do, a política do dr. Paulo Macedo 
foi centralizar a saúde nos grandes 
hospitais públicos e privados por-
que assim poupava dinheiro, mas 
prejudicou as zonas mais periféri-
cas e carenciadas. E o atual minis-
tro da Saúde ainda não mudou 
essa política. 

Continua a privilegiar os grandes 
hospitais? 
Continua. Dou-lhe um exemplo: há 
um ano, tivemos um problema sério 
em Vila Real com falta de anestesis-
tas que, aliás, continua a existir. Foi 
aberto um concurso público com 57 
vagas nos hospitais mais carencia-
dos. E o que aconteceu? A maior 
parte dos anestesistas foram contra-
tados diretamente pelos grandes 
hospitais. Porque, ao mesmo tem-
po que decorria o concurso, foi per-
mitido aos grandes hospitais con-
tratar estes médicos diretamente, 
mas não foi permitido o mesmo aos 
pequenos hospitais. Isto não é sério. 

O que pensa do diploma que proí-
be os hospitais do SNS de receber 
apoios dos laboratórios? 
Essa legislação vai ter de ser alte-
rada. A tutela já veio reconhecer 
indiretamente que os hospitais 
iam poder continuar a fazer inves-
tigação, mas não é o que diz o do-
cumento. O decreto cria uma si-
tuação dramática porque vem di-
zer que pode haver congressos, 
cursos e investigação, mas não no 
SNS, só no setor privado. Eu tenho 
de perceber bem o fundo disto, 
que ainda não percebi. 

Está-se a beneficiar o privado? 
É uma legislação que põe em cir-
cunstâncias completamente dife-
rentes o setor público e o privado. 
Se for aplicada ao milímetro. dei-
xa de haver investigação no setor 
público. • 
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"Se a morte assistida 
for aprovada, serei 
objetor de consciência" 
lá disse que defende a realização 
de um referendo sobre a morte 
assistida. Qual é o timing certo 
para esta consulta popular? 
A defesa do referendo está des-
.contextualizada. Acho que a ques-
tão da morte assistida não foi de-
vidamente discutida. Discutir a 
eutanásia ou o suicídio assistido 
nesta fase da nossa vida em Portu-
gal parece-me demasiado preco-
ce. Temos uma rede claramente 
insuficiente de cuidados paliati-
vos e isto é que devia ser alvo de 
discussão. 

Então, este não é o timing certo 
para discutir a morte assistida? 
A preocupação principal dos nos-
sos governantes devia ser divul-
gar e falar do testamento vital e 
dos cuidados paliativos. Além 
destas questões, há a distanásia 
que, tal como a eutanásia. tam-
bém é condenável pelo Código 
Deontológico da Ordem. 

O que pretende fazer? 
Temos de discutir amplamente a 
questão da distanásia em Portu-
gal. Isto é, temos de fazer educa-
ção e formação nesta área para os 
médicos, porque alguns podem 
não estar à vontade para decidir 
quando parar um tratamento, e 
para a população para não haver 
conflitos com os familiares dos 
doentes. É uma área que tem es-
tado muito esquecida e vai ser 
uma das preocupações do meu 
mandato. Vou pedir ao Conselho 
Nacional de Ética e Deontologia 
da OM para emitir fortes reco-
mendações nesta área e vou fazer 
debates. 

Mas defende ou não o referendo? 
Na minha opinião, já o disse, o 
Parlamento não tem legitimidade 
para decidir sobre a legalização da 
eutanásia. Numa matéria desta di-
mensão, que pode obrigar a alte- 

rações na Constituição, que altera 
o Código Penal, que pode ter im-
plicações no Código Deontológi-
co dos médicos, terá de ser deci-
dida pela sociedade civil, daí a ne-
cessidade de um referendo. 

Já algum doente lhe pediu ajuda 
para morrer? 
A mim, não. 

Os médicos tem dificuldade em 
lidar com a morte? 
Estão mais preparados para a vida 
do que para a morte, claramente. 

Se a morte assistida vier a ser 
despenallzada em Portugal, será 
um objetor de consciência? 
Serei, com certeza. Como médico 
e como bastonário da Ordem dos 
Médicos. O meu dever é defender 
a ética, o juramento de Hipócrates 
e o Código Deontológico. 

Mas admite alterações ao código 
deontológico? 
Se a lei for alterada, é possível que 
o Código Deontológico tenha de 
sofrer alterações para acompa-
nhar a lei, mas todos os médicos 
'têm direito a ser objetores de 
consciência. 

Isso poderia pôr em causa a apli-
cabilidade da lei? 
Não sei. Prefiro pôr outra questão: 
porque tem de ser um médico a 
fazer a eutanásia? Sei que é assim 
noutros países e é evidente que 
tem de haver uma avaliação mé-
dica rigorosa destes doentes por-
que podem criar-se problemas 
muito complexos. For isso, con-
cordo com o dr. Marques Mendes 
quando diz que devia ser feito um 
livro branco sobre a eutanásia, 
para se conhecer a experiênéia 
dos países em que foi legalizada, 
perceber se existem excessos, si-
tuações duvidosas. Não é um tema 
fácil. • 
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Não podemos desprezar 
a medicina privada, 
onde estão em exclusivo 
cerca de 12 mil médicos" 

Miguel Guimarães Bastonário da Ordem dos Médicos 
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