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Portugal Entrevista 

Miguel Guimarães: 
"O ministro da Saúde 
está fragilizado" 

PERFIL 

> Miguel Guimarães 
tem 55 anos 
e é urologista 
no Hospital de 
SãoJoão, no Porto. 
> É bastonário 
da Ordem dos 
Médicos desde ja-
neiro deste ano. 
> Miguel 
Guimarães 
é assistente 
graduado sénior 
no Centro 
Hospitalar de São 
João onde faz 
também parte da 
equipa de trans-
plantes renais. 
Esteve sempre li-
gado ao associa-
tivismo, tendo 
sido membro 
fundador da 
Associação 
Nacional dos 
Jovens Médicos. 
Sucedeu em 
janeiro a José 
Manuel Silva, que 
esteve à frente 
da Ordem duran-
te seis anos. 

ANA MAIA 

Numa semana que tinha arrancado 
ainda como rescaldo bem vivo do pro-
testo dos enfermeiros, que envolve-
ram os salários dos clínicos na discus-
são, foi a marcação de uma greve por 
parte dos sindicatos médicos que aca-
bou por marcara atualidade na área da 
saúde. Um anúncio que teve lugar já 
depois de a entrevista ao bastonário da 
Ordem dos Médicos ter sido feita e que 
obrigou a uma atualização, com Mi-
guel Guimarães a afirmar que espera 
que o ministro ganhe protagonismo 
face às Finanças. 

Como vê o anúncio de greve feito pelos 
sindicatos médicos? 
Ainda não conheço exatamente as ra-
zões pelas quais os sindicatos anuncia-
ram a greve. Tanto quanto percebi das 
notícias, os sindicatos marcaram dias de 
greve, mas também disseram que esta-
vam disponíveis para o diálogo e que o 
ministro podia evitar a greve. Não sei 
quais as contrapartidas que o ministro 
apresentou aos sindicatos para terem 
reagido desta forma ou se esta reação 
corresponde à tentativa de quererem al-
cançar outros objetivos além dos que o 
ministro tinha mostrado abertura O mi-
nistro obviamente está fragilizado neste 
momento, não penso que seja suficien-
te para que o governo faça alguma alte-
ração na composição ministerial e nós 
também queremos ter um ministro for-
te. Temos de ter alguém no ministério 
que defenda a saúde, porque se a ques-
tão que temos em cima da mesa é as fi-
nanças ~SUS a saúde, temos de ter um 
ministro que consiga defender a saúde 
e que a coloque em primeiro lugar. É isso 
que pedimos ao professor Adalberto 
Campos Femandes. E é o desafio que lhe 
lanço: que o ministro da saúde cumpra 
o que é a sua missão principal, que é de-
fendera saúde dos portugueses. E signi-
fica alcançar acordos, ouvir os parceiros 
institucionais, os sindicatos, as ordens e 
ter como objetivo principal melhorar o 
acesso aos cuidados de saúde e a quali-
dade da saúde. 
Sente que há espaço para o ministro 
recuperar? 

Sinto que há e espero que esse espaço 
exista. Não sei qual é o pensamento es-
tratégico do governo, mas a saúde é 
uma questão importante e que mexe 
com todos os portugueses. Se existir 
uma greve dos enfermeiros, dos médi-
cos, tem de se conseguir alcançar um 
acordo. É bom para o governo e se é 
bom para o governo, é bom para os por-
tugueses. O ministro da Saúde tem de 
perceber que se defender a saúde dos 
portugueses temo apoio das várias ins-
tituições e este tem de ser o caminho 
que o ministro tem de seguir. 
A Ordem apresentou um estudo sobre 
o peso do salário dos médicos, na se-
quência das afirmações de que seria 
87%. Quanto ganham os médicos? 
A Ordem tem um estudo feito por eco-
nomistas com dados que estão publica-
dos pela Direção-Geral daAdministra-
ção e do Emprego Público e pelaAdmi-
nistração Central do Sistema de Saúde. 
Quando os analisamos é fácil de con-
cluir que os médicos que trabalham 
para o SNS constituem 22% dos recursos 
humanos e as remunerações corres-
pondem a 45% do valor global. E não a 
87% como foi dito por algumas pessoas. 
A remuneração base média mensal dos 
médicos é 2765 euros e não podemos 
comparar diretamente aquilo que é a re-
muneração base média mensal com 
aquilo que é o ganho mensal. O ganho 
mensal inclui as horas extraordinárias e 
ninguém faz mais horas extraordinárias 
em Portugal do que os médicos. Uma 
das grandes reivindicações dos sindica-
tos é que os médicos deixem de ser obri-
gados a fazer 200 horas de trabalho ex-
traordinário por ano, sendo que a maior 
parte faz 500, 600. Os sindicatos querem 
que os médicos, tal como os outros tra-
balhadores da função pública, tenham 
uma limitação de 150 horas. Os médicos, 
na sua maioria, não estão interessados 
em fazer horas extraordinárias. lá esti-
veram, quando eram mais bem remu-
neradas. Mas as pessoas, na prática, são 
obrigadas a fazê-las e vão fazê-las para 
mantero SNS à tona da água. Se amanhã 
os médicos que fazem serviço de urgên-
cia cumprissem rigorosamente o que 
está na lei atual—as 200 horas —, o SNS 
entrava pura e simplesmente em colap-
so. É óbvio que estas horas extraordiná-
rias, que correspondem quase a 22% no  

ganho mensal, vão aumentar a remune-
ração dos médicos. 
Não poderão os 87 % apresentados por 
alguns enfermeiros ser reais, estando a 
englobar os valores pagos das horas 
extraordinárias? 
Não. Relativamente àquilo que são as 
remunerações globais gastas com os 
vários grupos isto é factual, são os da-
dos do Estado. 
Portanto, este valor de 2765 euros in-
dui internos, especialistas e as horas 
extraordinárias? 
Não, não. As horas extraordinárias estão 
no ganho médio mensal. 
Que é na mesma 45%? 
E na mesma 45%. 
Ou seja, estes 45% já incluem as horas 
extraordinárias, as prestações de ser-
viço, médicos internos, especialistas—
... As chamadas aos transplantes, tudo. 
ilido o que seja ganho dos médicos que 
trabalham no SNS está incluído nos 
45%. Quando comparamos remunera-
ções e acho que não vale a pena com-
parar— quem falou disso foram alguns 
dirigentes dos sindicatos dos enfer-
meiros—, devemos falar das remunera-
ções-base. Os médicos fazem muitas 
horas extraordinárias e os enfermeiros 
quase não as fazem, portanto é natural 
que aumente o ganho mensal. 
Diziaque se os médicos cumprissem 
as 200 horas extraordinárias por ano, o 
SNS colapsava. Em que fase do ano é 
que deixaríamos de ter médicos? 
Num hospital mais periférico, diria que 
em abril, maio. Num hospital central 
este valor pode ser alcançado mais tar-
de, junho ou julho. Depende das cir-
cunstâncias, dos serviços, da deficiên-
cia de capital humano, porque isto só 
acontece porque faltam milhares de 
médicos no SNS. Há uns meses disse 
que faltavam 4000 a 5000 médicos, mas 
neste momento sei que faltam mais. 
E este é o reflexo: de que mais de um 
quinto das horas é feito em horas ex-
traordinárias e, mesmo assim, os hospi-
tais trabalham em deficiência. 
Como é que vê o atraso nos lança-
mentos dos concursos para novos 
médicos? 
Para o SNS cumprir os seus objetivos 
em termos de estrutura, do seu código 
genético definido na Constituição da 
RepúblicaPortuguesa, faltam médicos,  

enfermeiros, assistentes operacionais 
e técnicos. No caso dos médicos, po-
díamos ter os elementos necessários 
mas os concursos estão sempre atrasa-
dos. Muitos dos médicos que acaba-
ram a especialidade já há vários meses 
acabam por tomar outras opções. Ou-
tro dia recebi três médicos, dois deles 
iam trabalhar na medicina privada e 
um ia emigrar. Quanto mais rápido o 
Ministério da Saúde fizer os concursos 
e melhores condições der aos médicos 
—sei que neste momento as condições 
são difíceis, não é fácil melhorar as 
condições de trabalho de um momen-
to para o outro—, melhor. Há altemati- 
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vas às remunerações: os dias de férias 
e uma série de soluções. 
Voltando à questão entre médicos e 
enfermeiros, o que aconteceu pode 
agudizar relações? 
Pela minha parte e pela Ordem dos Mé-
dicos em nada agudiza as relações com 
osenfermeiros.Agora, não posso aceitar 
que publicamente fosse dita uma coisa 
que não é verdade. Nas questões reivin-
dicativas não vale tudo. Aliás, nós, nas 
questões reivindicativas nunca temos 
falado dos outros. É uma questão que faz 
história. Alguns enfermeiros ligados aos 
sindicatos, e não sei se ligados à Ordem 
dos Enfermeiros, vieram dar como  

exemplo negativo o dos médicos, even-
tualmente para conquistarem mais es-
paço ou tirarem mais partido das reivin-
dicações que estavam a fazer. 
Faz sentido haver uma união? 
Com certeza. Algumas das reivindica-
ções que os enfermeiros têm são coinci-
dentes com as dos médicos. Normal-
mente não me pronuncio sobre os ou-
tros profissionais, mas entendo que, de 
facto, é justa a reivindicação dos enfer-
meiros. Já disse várias vezes que os en-
fermeiros têm um papel muito impor-
tante no SNS. Trabalham em conjunto 
com os médicos e são os dois importan-
tíssimos para o funcionamento do siste- 

ma. E, de facto, os enfermeiros têm re-
munerações que não são adequadas 
àquilo que são as suas funções neste 
momento. A questão da carreira profis-
sional e de os enfermeiros especialistas 
terem uma remuneração melhor pare-
cem-me coisas mais ou menospacíficas. 
Da parte dos médicos, as reivindicações 
sãobasicamente três. Uma, que éjustís-
sima, é a questão dos médicos de famí-
lia que têm listas de utentes demasiado 
elevadas. Mas que também as têm, por-
que não há ainda médicos de família 
para todos os utentes. Aqui há uma si-
tuação complicada entre deixar mais 
utentes sem médico e,começar a redu-
zir a lista de utentes. Sendo que .a breve 
prazo isto vai ser passível, porque temos 
em formação milhares de médicos de 
família. No próximo ano, se o ministro 
contratar todos os médicos de família 
que estão a formar-se, o problema está 
resolvido. A segunda é em vez de terem 
no seu horário normal 18 horas de servi-
ço de urgência terem 12, a outra altera-
ção é passardas 200 para as 150 horas ex-
traordinárias anuais. 
A Ordem tem promovido reuniões em 
vários pontos do país. Quais são as 
preocupações dos médicos? 
Muitos referem que não se sentem res-
peitados no serviço. Já ninguém fala 
com eles, as pessoas estão cadavez mais 
afastadas umas das outras, o ambiente 
de tensão e exigência permanente nos 
vários serviços hospitalares e na medici-
na geral e familiar está sempre a subir e 
isto está a ter consequências muito ne-
gativas para os médicos. Quando fala-
mos das pessoas optarem pelo privado 
ou por emigrar não falamos só de jovens 
médicos, mas também de especialistas 
que batem com a porta porque já não 
conseguem estar a trabalhar nos servi-
ços.As condições de trabalho, da respei-
tabilidade dos serviços, da dignificação 
da própria profissão e mesmo da relação 
interdisciplinaré uma questão essencial. 
Além disso, algumas das questões que 
foram levantadas têm que ver com as 
exigências a nível de oportunidades. 
O que gostava de ver refletido no próxi-
mo Orçamento do Estado? 
Fui recebido pelo Presidente da 
República e uma das mensagens que 
transmitimos teve que ver como esta-
do da saúde no país e não propriamente 
com os problemas dos médicos, dos 
enfermeiros ou de outros funcionários. 
Neste momento, o país, devido ao subfi-
nanciamento crónico que a saúde tem 
tido — acho que nem mesmo o próprio 
governo tem dúvidas — está a criar de-
sigualdades sociais muito grandes. As 
pessoas com mais capacidade econó-
mica obviamente têm acesso a cuida-
dos de saúde com facilidade. Porque 
se não tiverem no SNS, têm na medi-
cina privada. As pessoas que não têm 
capacidade económica têm de ficar no 
SNS e esperar pelas consultas, pelas ci-
rurgias. O SNS foi uma das principais 
conquistas da nossa democracia, que 
permitiu durante alguns anos que os 
portugueses tivessem em condições 
de igualdade acesso a cuidados de 
saúde. Estamos a começar a perderisso. 
Neste momento o SNS já não tem ca-
pacidade para servir todos os portu- 

gueses e a verdade é que mais de 40% 
dos portugueses pagam a saúde do seu 
bolso. O SNS está a perder capacidade 
de resposta, está a definhar, e isso não 
começou este ano, tem sido nos últi-
mos quatro ou cinco anos. O Ministério 
da Saúde era um dos que tinha um fi-
nanciamento maior e a trotka acabou 
por penalizar o SNS. Por isso, a men-
sagem que nós transmitimos ao 
Presidente da República foi que é 
preciso reforçar o orçamento da saú-
de. Claro que não é o Presidente da 
República que faz o Orçamento do 
Estado, mas fomos sensibilizá-lo. 
Claro que já falámos com o ministro 
da Saúde, publicamente já dissemos 
isto várias vezes. O ministro das 
Finanças deve perceber que esta ques-
tão é essencial. 
Acha que vai ser possível fazer crescer 
o Orçamento da saúde? 
Penso que sim. Tudo o que cresça, nem 
que seja 0,2/0,3% do PIB, já é bom. Mas 
o ideal seria crescer pelo menos 0,5%. Já 
fiz o apelo ao ministro das Finanças e ao 
ministro da Saúde. Este certamente que 
ficaria mais contente se tivesse um orça; 
mento maior, mas os partidos políticos 
têm responsabilidade. Devo lembrar 
que o Bloco de Esquerda, quando a Dra. 
Catarina Martins se candidatou, defen-
dia para a saúde apenas 8,5% do PIB. 
O líder do Partido Comunista também 
defendia um orçamento maior para a 
saúde. Espero que os partidos que neste 
momento dão força ao governo tenham 
em conta que são estes os problemas. 
Não basta vir dizer que os enfermeiros 
ou que os médicos têm razão para cati-
var votos em altura de eleições, têm de 
conquistar algum espaço nessa área. 
Uma das formas de luta que os médi-
cos e a Ordem assumiram foi a denún-
cia das deficiências, insuficiências 
e injustiças do SNS. 
Temos denúncias de falta de materiais, 
de equipamentos, de equipamentos 
que jáestão completamente fora do pra-
zo de validade, que já deviam ter sido 
substituídos e não foram, nomeada-
mente na área da radioterapia, dasTAC, 
das ressonâncias. No caso das TAC, a di-
ferença entre as antigas, que ainda equi-
pam uma grande parte do país, e as de 
última geração não é só terem melhor 
imagem e mais acuidade diagnóstica, a 
sua principal mais-valia é que emitem 
muito menos radiação. De falta de dis-
positivos, de equipamentos básicos, de 
determinado tipo de fios para fazer ci-
rurgias, de determinado tipo de com-
pressas ou luvas que já não existem e de-
viam existir. Depois há as denúncias de 
falta de capital humano e da pressão que 
exercem sobre as pessoas. F..~ são tal-
vez as maiores denúncias que estão a 
acontecer. Os conselhos de administra-
ção dos hospitais, mais do que nos cen-
tros de saúde, exercem uma pressão de-
masiado grande sobre os médicos e 
obrigam-nos afazer coisas que eles não 
deviam estar a fazer. Isto é, a trabalha-
rem mais horas do que o que deviam, a 
ficarem de urgência, àsvezes em condi-
ções que não são as ideais. E isto é tanto 
mais verdade quanto mais novos são os 
médicos. Não temos feito a divulgação 
pública, mas temos atuado. 

"Se a ques-
tão que 
temos em 
cima da 
mesa é as 
finanças 
vs. a saúde, 
temos de ter 
um ministro 
que consiga 
defender a 
saúde e que 
a coloque 
em primeiro 
lugar" 

"Se existir 
uma greve 
dos enfer-
meiros, dos 
médicos, 
tem de se 
conseguir 
alcançar 
um acordo" 

"Nas ques-
tões reivin-
dicativas 
não vale 
tudo. Aliás, 
nós, nas 
questões 
reivindicati-
vas nunca 
temos 
falado dos 
outros" 
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ENTREVISTA AO BASTONÁRIO 

GREVE DOS MÉDICOS 

110 MINISTRO 

ESTÁ FRAGILIZADO" 

"SE OS MÉDICOS 

CUMPRISSEM 

HORÁRIOS, 

O SNS COLAPSAVA" 
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MAIS DESPORTO 
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SURF ONDAS DA 
NA7_AFIE VOLTAM 
À BIS WAVE TOUR 
I LIGA EMPATE 
ATRASA LEÕES 
ANTES DO CLÁSSICO, 
BENFICA VOLTA 
ÀS VITÓRIAS 

ALEMANIIA VOTA 
COM REFUGIADOS, 
EXTREMA-DIREITA 
E UE NA AGENDA 
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Como Merkel mudou a vida 
do pequeno Ahmad 
(pLeonídio R Ferreira: 
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Passivo 
das câmaras 
baixou, mas 
há 30 mais 
endividadas 
PMS.12 Ali 

ROUBO EM TANCOS 

Costa e CEMGFA 
negam relatório que 
não chegou à PI nem 
ao Ministério Público 
Ma e 

POTENCIAR O anda° 

Venda de batidos 
de proteína sobe 
52% e a culpa 
é das mulheres 
~NEM 

Militares dão luz 
verde a aeroporto 
no Montijo 
Exército e Marinha comunicaram à ForwAérea que aceitam retirara 
Brigada de Reação Rápida e a esquadra de helicópteros do Monta Solução 
"fundamentar para aliviar a Portela permite mais do que "duplicar a capa-
cidade da região de Lisboa", defende o ministro do Planeamento. Mas 
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