
MARIADO CARMO FONSECA ENTREVISTA JOÃO LOBO ANTUNES
Tem 54 anos. Foi a primeira cientista a receber o Prémio Pessoa (2010) individualmente eé presidente

do Instituto de Medicina Molecular. Quase com 70 anos, o neurocirurgião, diretor de serviço do Hospital
de Santa Maria, Prémio Pessoa (1 996), é conhecido como o pai da medicina molecular em Portugal

"TEMOS DE APRENDER
UMA NOVA MEDICINA"

Oprofessorpartilhadaideiadequeo2sdeAbrilera
inevitável, mais dia menos dia, e que eram aqueles os

protagonistas?
Era uma inevitabilidade histórica. Muitas vezes penso
que era preciso um 25 de Abril para não haver outro 25 de
Abril. Foi a arrumação definitiva de um capítulo da histó-
ria, que teve como primeira consequência o fim de uma
guerra que estava esgotada. Por outro lado, sob o ponto
de vista social e cultural, foi uma mutação decisiva. Era
necessário um salto noutra direção, outra abertura à Eu-

ropa e ao mundo, era preciso sair do isolacionismo paro-
quial e devolver-nos a liberdade. Se esta foi a melhor for-
ma ou aúnicapossível ainda é cedo para julgar. Se eram
estes os protagonistas que precisávamos, não importa
averiguar: é a eles que temos de estar perpetuamente
gratos. Mas não há proprietários do 25 de Abril. Essa foi a

conquista de um povo.
Estáiiumaposiçãoprivilegiadaparafazerobalanço
dos primeiros anos da revolução. Estava nos EUA e re-

gressou dez anos depois, mas j á disse que, quando vol-
tou à faculdade e ao seu meio profissional, muita coisa
nãotinhamudado...
Não estava cá e sempre tive enorme curiosidade em per-
ceber a extensão, a profundidade e a génese da transfor-

mação. Quando cheguei àfaculdade percebi que o pro-
cesso revolucionário tinha contribuído também para a

promoção de um grande número de medíocres. Houve a
tentativa de procurar um igualitarismo que não servia

uma instituição académica, e um movimento para
eliminar a primazia das competências. Depois
instalou-se a ideia de que os pergaminhos da
faculdade eram tais que havia pouco a mudar
A revolução tinha contribuído para a tornar
mais conservadora, não para criar uma nova

geração de excelência. Alimentavam-se sus-

peitas contra modelos estrangeiros, particu-
larmente o americano. Foi-me dito que as

soluções que propunha eram coisas para outros países,
cánão se aplicavam... Foi um choque. Gosto de citar Sir
Isahia Berlin"liberdade é liberdade, não é consciência
tranquila, não é igualdade, ou justiça". Aliberdade tem de
ser merecida e construída diariamente. O espaço da uni-
versidade é fundamentalmente de liberdade. Foi por isso

que lutámos na crise académica de 1962, e esse deve-
ria ser sempre o nosso empenhamento, pela liberda-
de nos direitos e dos deveres.
Como vê a relação médico-doente ao longo dos
últimos anos em Portugal, para onde vamos?

A grande mudança na relação médico-doente foi na in-
formação. O resto é o mesmo. O doente que se senta à
minha frente tem a humanidade ferida igual à que tinha
o doente de há 40 ou 400 anos. Na essência, o ato médico
nada mudou. A diferença fundamental é que as pessoas
chegam hoje às consultas com muito mais informação e

uma consulta banal tornou-se uma consulta de segun-
da opinião, já que a primeira foi recolhida na net. Quase
100% dos doentes que me chegam jáforam ànet e natu-
ralmente, citando o poeta, há uma grande diferença en-
tre informação e conhecimento e entre conhecimento e
sabedoria. Outra alteração fundamental foi arevolução
das tecnologias. O facto de o diagnóstico estar hoje mui-
to dependente da imagem faz que esta torne a doença
mais real para o doente, dá-lhe uma realidade pictórica.
Muitos dos que me procuram vêm pedir que lhes retire o

que aparece no exame, e que muitas vezes é completa-
mente inocente. Tive de criar novas metáforas e imagens
para explicar que o que têm: é como ter olhos castanhos
ou azuis. A natureza não é perfeita e a imagem do corpo
revela-nos isso. Ou seja, procuram-me para tratar im-
perfeições que fazem parte do corpo. Nestes anos au-
mentaram exponencialmente os "preocupados saudá-

veis", os que efetivamente nada têm de orgânico ou que
precise de ser tratado a não ser a angústia e a solidão. É

uma área em que temos de usar como recurso algo que
vai paralá do conhecimento, um metaconhecimento

que é uma espécie de compaixão com a
autoridade. As consultas servem

para dizer que não há doença,
embora seja necessário mui-

to cuidado, pois nem sem-

pre é bom tirar ao doente a

doença que não tem. . .

O que falta mudar parao
bom...
Na saúde, na educação e
na ciência o desafio é ga-
rantir continuidade das



políticas e ao mesmo tem-
po a sua adaptação evoluti-

va a novas realidades. O País
não pode sobreviver à mu-
dançainconsequente de polí-
ticas. Em democracia, os go-

vernos são naturalmente
substituídos, mas é pre-

ciso políticas que
dêem consis-

tência ao
sistema,

que per-
mitam
planeara
médio e a

longo pra-
zo, o que

tem sido muito difícil. Em relação à saúde o desafio prin-
cipal é o cumprimento do princípio ético da justiça, que
garanta o acesso e a equidade nos cuidados. O Serviço
Nacional de Saúde (SNS) tem muitas virtudes e muitas
virtualidades, e estas ainda não são completamente rea-
lizadas, nem aquinem em qualquer outra parte do mun-
do. Preocupa-me o tempo de espera, intolerável e insus-

tentável, nas áreas cirúrgicas e nas consultas. Preocupa-
me a organização dos serviços em dar resposta às novas
circunstâncias. Temos um serviço de neurocirurgia mui-
to bom, mas umalista de espera incomportável. Traba-
lhamos muito, preenchemos todos os tempos operató-
rios e faríamos mais se tivéssemos mais salas, pessoal,
etc. Isto significa que nem sempre a distribuição de re-
cursos segue regras racionais. Preocupa-me, acima de

tudo, o envelhecimento. Há enfermarias de hospitais,
como o Santa Maria onde se ensina Medicina, onde 70 a
80 % dos doentes têm mais de 80 anos.

Oprofessorachaqueépreciso ensinar umanovamedi-
cinapara tratar estapopulação...
Os professores de Medicina e os educadores médicos
têm de pensar numa nova maneira de ensinar. É uma
medicina especial, que desafia as regras terapêuticas tra-
dicionais, que exige cada vez mais a avaliação do doente
como pessoa. Temos de aprender uma "nova medicina",
talvez menos atrativa, menos triunfante da que se faz

hoje. Assisti àpassagem da angiografia de Egas Moniz

para aTAC, para a ressonância magnética e para os estu-
dos funcionais. Foifantástico serparticipante nesta revo-
lução, observar a espiral das novas tecnologias que nos

permitem ser mais rigorosos nos alvos que procuramos,
nos resultados que obtemos e na crítica em relação ao

que fazemos. Mas a medicina que continuamos a ensi-

nar é quase exclusivamente a que vence a doença. O
doente idoso tem três, quatro ou cinco diagnósticos, e
não é isto que os alunos esperam quando querem ser
médicos. Acham que vão diagnosticar, extrair, prescrever
e curar. A medicina do futuro já é diferente. A convicção
de que a saúde não tem preço (e isto é repetido porpolíti-
cos sem preparação) é talvez uma das falácias mais peri-

gosas nas políticas de saúde. Há de chegar uma altura em
que terão de se fazer escolhas, porque não caberá num
orçamento tudo o que se pode dar a toda a gente. Isto exi-

ge umarigorosa reflexão ética. Temos de nos preocupar
com os nossos doentes, com os doentes dos outros e com
os futuros doentes. Aideia de que só tenho de me preo-
cupar com o doente que está à minha frente não tem vali-
dade ética e obriga-nos a desempenhar um outro papel
decidadania profissional...

"A revolução tinha \
contribuído para tornar a
faculdade mais conservadora,
não para criar uma nova
geração de excelência"

"A mudança na relação médico-
-doente foi na informação. (...)Hoje
uma consulta banal tornou-se
de segunda opinião, a primeira
foi recolhida na net"


