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Congresso com dois cursos
O congresso inclui dois cursos sobre “Entrevista motivacional e mudança de comportamentos relevantes para
a saúde” e “Comunicação de más notícias” na biblioteca
do Serviço de Psiquiatria do CHUC.

Coimbra

e está em conformidade com a
evolução do discurso ético em
Saúde sendo consonante com
as normas do actual Código
Deontológico da OM. Destacaria
alguns pontos: acrescenta o
conceito de “bem estar”, para
além da “saúde”do doente; consagra a sua autonomia e dignidade, um dos pilares fundamentais do exercício da Medicina; compromete-se com a
não discriminação ao contemplar expressamente “idade”,
“doença ou deficiência”, “sexo”
ou “orientação sexual”dos doentes, tornando-o mais abrangente
do ponto de vista ético. Alarga
ainda o dever de respeito aos
colegas e alunos, reconhece o
dever de partilha de conhecimentos médicos em benefício
dos doentes e da melhoria dos
cuidados e dá ênfase à necessidade dos médicos cuidarem da
sua saúde, bem estar e capacidades para prestar cuidados da
maior qualidade.

“Desigualdades
na Saúde são
vergonha
nacional que
temos obrigação
de combater”

Miguel Guimarães diz que ter o Congresso em Coimbra é “reconhecer o nobre contributo que esta tem dado à qualidade da Medicina e a valorização da profissão”

Entrevista Em fim-de-semana de Congresso Nacional de Medicina, em Coimbra, para debater a
“Relação Médico-Doente: Património do Ser Humano”, o bastonário Miguel Guimarães fala ao DC
na missão da Ordem dos Médicos de combater desigualdades no acesso a cuidados e de defender
uma Medicina de qualidade, denunciando o desinvestimento “crónico” do Governo na Saúde
Ana Margalho
Diário de Coimbra Escolher
a relação médico-doente
para tema deste congresso
é, numa altura de tanta tensão sentida na Saúde, centrar
a discussão no que realmente
importa no exercício da Medicina?
Miguel Guimarães Aessência
da Medicina tem por base a relação entre médico e doente e
esta relação tem vindo a sofrer
várias ameaças. Excessiva burocratização e informatização
de processos e procedimentos,
sistemas e aplicações disfuncionais, exagerado trabalho administrativo, falta de capital humano, em particular, de médicos,
a diminuição do tempo atribuído
à relação médico-doente com
tempos excessivamente curtos
nas consultas, as tarefas sobrepostas e o subfinanciamento
crónico do Serviço Nacional de

Saúde (SNS) têm condicionado
os médicos no exercício da sua
profissão, contribuindo para diminuir a segurança clínica e
aumentar a síndrome de burnout entre os profissionais de
saúde. Para a OM é imperativo
definir tempos-padrão de consulta por especialidade adequados às boas práticas médicas,
na defesa da qualidade da Medicina e dos cuidados de saúde.
É preciso ter tempo para estar
com o doente, e contribuir para
humanizar a Medicina. As boas
práticas da profissão passam
pela relação interpessoal com
o doente e esse é o foco que
nunca se pode perder.
Ser Coimbra a acolher o congresso tem significado especial?
Realizar este congresso nesta
cidade onde a Academia tem
uma fortíssima e reputada tradição bem como nomes ilustres

OM não aceita uma
qualquer “lei da rolha”. Tem o dever de
se assumir como a
verdadeira embaixadora da Saúde
dos portugueses

Candidatura da
a relação médico-doente a Património Imaterial defende os doentes
das ameaças presentes e futuras

da nossa Medicina é uma honra
e uma forma de reconhecimento
ao nobre contributo que Coimbra tem dado para a qualidade
da Medicina e a valorização da
profissão. Ser médico hoje é um
desafio que oscila entre acompanhar a evolução tecnológica
e científica e defender os princípios e valores subjacentes à
humanização da Medicina. Um
desafio que todos temos de saber integrar e vencer. Coimbra
tem sido um bom exemplo.
Que peso tem a candidatura
da relação médico-doente a
Património Imaterial pela
Unesco? Que papel tem a OM
e como está o processo de
candidatura?
AOM tem-se empenhado, desde
a primeira hora, no apoio a esta
candidatura internacional que,
além de reconhecer o bem cultural e social que a relação representa, contribui para defender

os doentes das ameaças presentes e futuras. O processo de
candidatura teve início na OM
espanhola e foi entregue ao Governo espanhol para ser submetido à UNESCO. O nosso
contributo, já iniciado em reuniões internacionais, foi consolidado numa intervenção em
Madrid em Junho. Continua
em Portugal com a definição
de tempos padrão apropriados
para a relação médico-doente
e irá culminar com uma audiência com o secretário-Geral
da ONU,António Guterres, para
apelar ao seu envolvimento nesta causa nobre e humanitária.
Neste congresso os novos internos fazem o seu juramento
de Hipócrates com um novo
texto. O que muda?
O novo juramento de Hipócrates, aprovado em Outubro, é
mais ajustado ao momento actual. Centra-se mais no doente

A OM está a preparar uma
recomendação para aumentar os tempos das consultas
e criar tempos padrão. É a
solução para solidificar uma
relação médico-doente?
É uma parte importante da solução. Mais ainda, é condição
fundamental para dignificar e
humanizar esta relação. É imprescindível ouvir o doente, escutar as suas dúvidas e anseios
e ter tempo para analisar, explicar e decidir em conjunto o
melhor caminho diagnóstico e
terapêutico a seguir. Os portugueses têm direito a cuidados
de saúde qualificados, tecnologicamente evoluídos e, sobretudo, humanizados e centrados
numa relação de confiança mútua e inviolável. A OM tem de
ser o garante das boas práticas
de uma Medicina que sirva todos os portugueses.
Como conseguir aumentar o
tempo de uma consulta num
país onde faltam médicos, há
milhares de pessoas sem médico de família e doentes meses à espera de consultas e
cirurgias?
Ainda bem que coloca essa
questão. A OM tem alertado os
responsáveis políticos para o
financiamento adequado da
Saúde (que mais uma vez parece
que irá continuar a ser subfinanciada) no sentido de serem
corrigidas as graves insuficiên-
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São vários os momentos importantes deste 20.º Congresso Nacional de Medicina, que é
também o 11.º Congresso Nacional do Médico Interno. Um deles será, hoje às 17h00, o
debate da candidatura da relação médico-doente a património classificado pela Unesco.

cias, seja a nível do capital humano, seja das estruturas físicas,
equipamentos, dispositivos e
materiais. Não é possível continuar a fazer de conta que está
tudo bem na Saúde. E muito
menos ignorar as consequências negativas de uma política
de Saúde que não respeita profissionais e, sobretudo, os doentes. Disse-o recentemente: como
bastonário da OM, não aceito
nem tolero uma política contra
os doentes. Nem uma política
que continue a agredir os médicos contribuindo para níveis
elevados de burnout, de emigração, de reforma antecipada,
de opção por trabalhar em exclusivo no sector privado. E
que está a afectar sobretudo
os jovens médicos. A nossa missão é servir os doentes através
de uma Medicina de boa qualidade, suportada nos princípios
e valores éticos e deontológicos.
Prescindir destes objectivos significa um retrocesso na Saúde.
Um retrocesso civilizacional.
Por isso temos que garantir a
segurança, qualidade e humanismo da essência da Medicina,
a relação médico-doente.
Podemos melhorar a relação
médico-doente quando, como
acontece em Coimbra, médicos vêem doentes num edifício sem condições de segurança e higiene? Ou há doentes que não compram medicamentos ou faltam a consultas por falta de dinheiro?
O desinvestimento no SNS reflecte-se na falta de condições
de trabalho que observamos
diariamente naquele que sem-

pre foi um serviço público de
excelência e reconhecido a nível
internacional. E que agora está
cada vez mais ameaçado. E o
desinvestimento está a agravar
de forma clara o fosso entre os
cidadãos com mais capacidade
económica e os mais desfavorecidos.As desigualdades sociais
em Saúde estão a atingir níveis
preocupantes. Uma vergonha
nacional, que todos temos a
obrigação ética e moral de combater. Não podemos abandonar
os doentes mais desfavorecidos.
É necessária intervenção urgente do Governo que garanta
equidade, dignidade e solidariedade no acesso aos cuidados
de Saúde. Esta tem sido a matriz
do SNS que não podemos deixar cair.

Para os nossos
responsáveis
políticos a nossa
Saúde vale apenas
5,2% do PIB .
O que é manifestamente pouco

muito aquém das necessidades.
Quanto à questão da propaganda, apenas direi que a OM
não aceita uma qualquer “lei
da rolha” que alguém queira
impor através da comunicação
social. A OM tem o dever de se
assumir como a verdadeira embaixadora da saúde dos portugueses e continuará a defender
a qualidade da Medicina e os
direitos dos doentes. Temos o
direito e dever de denunciar situações irregulares que ponham
em causa a saúde e a vida das
pessoas.
Esta semana foi debatido o
Orçamento de Estado para
2018 na especialidade. Vai
haver mais dinheiro para a
Saúde?
Este Orçamento reforça o subfinanciamento crónico da Saúde.
No ano passado, o Orçamento
da Saúde correspondeu a 5,9%
do PIB, valor que este ano e
no próximo rondará os 5,2%,
o que fica bastante abaixo
da média dos países da
OCDE (6,5% do PIB). As
desigualdades sociais em
saúde têm vindo a agravar-se nos últimos anos
e o SNS a degradar-se,
perdendo capacidade de
resposta para as necessidades dos portugueses. Estamos a falar de
uma questão de opção
política. E para os responsáveis políticos, independentemente da saúde
das nossas finanças, a nossa
Saúde vale apenas 5,2% do
PIB. O que é manifestamente
pouco. |

Que comentário faz à acusação do ministro da Saúde de
que é “propaganda” a denuncia de que os hospitais
do país têm equipamentos fora do prazo?
É um facto inegável que
o desinvestimento tem
fragilizado o SNS e que
uma parte muito significativa dos equipamentos hospitalares
está fora do prazo de
validade ou a precisar
de manutenção urgente. O ministro da Saúde
chegou a antecipar que
seriam necessários 800
milhões de euros para
substituir ou adquirir novos
equipamentos para o SNS.
E o Orçamento apenas
prevê 160 milhões para
investimento, o que fica

Coimbra
PROGRAMA DO CONGRESSO
HOJE
9H00 - Mesa 1: “Comunicação Médico-Doente”
Moderação: Edson Oliveira
11H30 - Palestra: “Cancro
com Humor - é possível
ser feliz no caos” por
Marine Antunes
Moderação: Teresa
Pascoal
12H00 - Sessão de
Abertura
Miguel Guimarães (bastonário da OM)
Adalberto Campos Fernandes (ministro da
Saúde)
Carlos Cortes (Secção Regional do Centro da OM)
António Araújo (Secção
Regional do Norte da OM)
Alexandre Lourenço (Secção Regional do Sul da
OM)
Edson Oliveira (coordenador do Conselho Nacional
do Médico Interno)
14H30 - Mesa 2: “Relação
Médico-Doente na Essência da Medicina”
Moderação: Alexandre
Lourenço
17H00 - Conferência:
“Candidatura a Património Imaterial da Humani-

dade da “Relação Médico-Doente”
Juan Rodriguez Sendin
Patrício Martinez
12H00 -Cerimónia de entrega das medalhas de
mérito da Ordem dos
Médicos (ver texto nesta
página)

AMANHÃ
9H00 - Mesa 3: “Direito
à verdade e privilégio terapêutico”
Moderação: António Sarmento
11H30 - Conferência: “A
Neurociência da relação
médico-doente”
Filipe Palavra (Neurologia)
Moderação: Inês Rosendo.
12H00 - Sessão de Encerramento
Miguel Guimarães (bastonário da OM)
Carlos Cortes (Secção Regional do Centro da OM)
Manuel Machado (Câmara
Municipal de Coimbra)
António Araújo (Secção
Regional do Norte da OM)
Alexandre Lourenço
(Secção Regional do Sul
da OM)
Edson Oliveira (coordenador do Conselho Nacional
do Médico Interno)

Medalhas de mérito da
OM para 17 médicos

Barriga de aluguer:
“É urgente reduzir
“OM cumpriu a lei do país” o numerus clausus”

A OM deu parecer favorável
ao primeiro pedido de gestação de substituição. O que
levou a validar este caso?
O parecer da OM contempla
apenas as questões técnico-

científicas relacionadas com a
mãe. E a mãe cumpria todos
os requisitos exigidos pela lei.
Foi este papel que foi atribuído
à OM pela Assembleia da República. Mais ainda, é um parecer não vinculativo sem apreciação de questões éticas. Lamentavelmente, foi esta a decisão política sancionada ao
mais alto nível. E, portanto, a
OM cumpre a lei do país. Se tivéssemos que emitir parecer
que envolvesse todas as questões, designadamente as éticas,
o resultado poderia eventualmente ser diferente. |

O Exame de Harrison terá
em 2018 novos moldes, mas
continua a haver falta de vagas nas especialidades. Quando e como será possível contornar esta questão?
A nova prova, que será para ser
iniciada em 2019 (em 2018 existirá uma prova piloto), estimulará
a aplicação de conhecimentos
de forma mais prática envolvendo o raciocínio clínico, avaliando melhor conhecimentos
teóricos e práticos e constituindo
um estímulo para melhorar a
qualidade do ensino médico no
país. Este ano, o número de ca-

pacidades formativas foi o maior
de sempre. As vagas mais do
que duplicaram numa década.
Com um tão elevado número
de internos começa a ficar em
causa a qualidade da formação
pós-graduada. É urgente adequar
as capacidades formativas pré
às pós-graduadas, com base na
qualidade da formação. O que
significa reduzir o numerus clausus. Grande parte das escolas
médicas tem estudantes de medicina em excesso e já não conseguem dar uma formação clínica adequada no último ano
(profissionalizante).|

Congresso decorre hoje e amanhã no auditório da FBB

DIGNIFICAÇÃO Um dos momentos altos do congresso, que
decorre hoje e amanhã no auditório da Fundação Bissaya
Barreto, é a cerimónia de entrega das medalhas de mérito
da OM a 17 profissionais que
«pela sua actividade e mérito
profissional tenham contribuído relevantemente para a
dignificação da profissão médica, da Medicina em geral e da
Humanidade». A cerimónia,
hoje, às 18h00, inclui entregas,

a título póstumo, a João Lobo
Antunes e Mário Luís Mendes.
Entre os homenageados estão
também Arnaldo João Rodrigues, Daniel Sampaio, Fernando Menezes, João Augusto
de Morais, João Pimenta, Joaquim Fidalgo de Freitas, José
Roquette, Luís Alves Almeida,
Manuel Rocha, Rui da Cunha
Graça, Maria Goretti Rodrigues,
Maria Isabel do Carmo, João
Queiroz de Melo, José Manuel
Silva e Walter Osswald.|
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Bastonário dos médicos: “Desigualdades na
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Emigrante foi conduzido, sob detenção, ao hospital,
para ser sujeito a avaliação psiquiátrica. Proprietário
do supermercado “Rui & Dinora”, em Poiares,
aponta “milhares de euros de prejuízo” Página 19
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Corrida e caminhada
ajudam Bombeiros
de Brasfemes

“Cercal Rock”
celebra esta noite
20 anos de festival

Coimbra | P5
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Fogo destruiul
andar em Coimbral
Incêndio deflagrou no 6.º andar de prédio na Avenida Elísio de Moura,
obrigando bombeiros a retirar moradores. Página 4

