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Estudo teve por base
uma amostra de 1,5 milhões

de doentes e concluiu

que o género do médico

parece ter alguma influência
no desfecho do tratamento

As médicas
são "melhores"
do que
os médicos?

Aícdico António Vaz Carneiro chamou a atenção para
estudo que analisou a diferença entre géneros no resultado
dos tratamentos. No SNS, as médicas já estão em maioria
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E uma pergunta que assalta muitos doen-
tes quando chega o momento de mar-
car uma consulta e foi respondida por
um estudo da Universidade de Harvard
T. H. Chan Schoo] of Public Health, publi-
cado cm 2017 na revista académica "Jour-
nal of the American Medicai Associa-
tion": "É melhor ser atendido por uma
médica ou por um médico?-.." Em Por-
tugal, o trabalho passou algo desperce-
bido, mas o médico António Vaz Carnei-
ro, professor na Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa (FMUL), trou-
xe-o para cima da mesa no seu mais
recente texto de opinião na revista "Visão".

Disputas entre géneros u parte, certo
é que o estudo dá uma resposta à per-
gunta através de uma análise que o médi-
co descreve ao / como "sólida" c "fiável"
- teve por base o índice de mortalidade
aos 30 dias e a taxa de reinternamento
também aos 30 dias. portanto, mais de
um mês após a hospitalização inicial.
Em ambos os indicadores, a amostra

revela que as médicas alcançaram melho-
res resultados em lodas as doenças e em
todos os quadros clínicos dos doentes.

Entre 1 553 028 doentes com 65 ou mais
anos analisados, os que foram seguidos
por médicas têm uma taxa de mortali-
dade de 11,07%, contra 11,49% nos pacien-
tes tratados por médicos. Quanto ao rein-
ternamento, os resultados das doutoras
também superam os dos colegas; 15.02%
contra 15.57%.

Mas como explicar estas diferenças?
Vaz Carneiro não as atribui a uma maior
competência das mulheres, ate porque
os valores não diferem de forma parti-
cularmente significativa. A resposta pode.
sim, ser encontrada, como o estudo suge-
re, na forma como médicas c médicos
interagem com os seus doentes.

"Não é a base científica ou prática da

profissão que está em causa, é a manei-
ra como se pratica a profissão", sublinha
António Vaz Carneiro. "As mulheres tem
tendência a ser mais delicadas com os

doentes, a atender mais aos doentes, a
ouvi-los melhor.,, têm uma relação melhor
com os doentes" do que ns homens que



exercem medicina, diz o medico. Esse é

o motivo, aliás, que pode justificar a esco-

lha de especialidades em que há parti-
cular "contacto humanístico" por parte
das mulheres. É o caso de pediatria, medi-

cina geral e familiar e medicina interna,
exemplifica o medico.

Com base neste estudo, é então possí-
vel dizer que a atenção para com o doen-

te, para lá do tratamento médico, pode
influenciar o resultado. E isso leva Vaz
Carneiro a admitir que "os homens têm
de se debruçar sobre a prática clínica
feminina e tirar dela a.quilo que ela tem
de bom para alterarem a maneira como
trabalham".

"Elas vão tomar conta
dos quadros superiores
das hierarquias
hospitalares, académicas.
ctc."

3
diz Vaz Carneiro

um mundo das mulheres? Se haverá

sempre médicos c médicas, Vaz Carnei-
ro fala sobre o que está a deixar de ser

exceção para passar a ser regra. "As jovens

raparigas são mais esludiosas e madu-
ras c tiram notas superiores aos jovens;

por isso, quando se candidatam à facul-

dade acabam por entrar massivamente

em relação a eles", diz. "Oitenla por cen-

to das pessoas que entram em Medici-

na são mulheres", acrescenta. E as que
entram acabam o curso em pé de igual-
dade com os homens. "Não há nenhu-
ma diferença significativa entre as taxas
de acesso e de conclusão", diz.

É por isso que o médico prevê que, nos

próximos cinco a dez anos, o predomí-
nio masculino na profissão - quer no aces-

so, quer na progressão na carreira -venha
a inverter-se. "Elas vão tomar conta de

todos os quadros superiores das hierar-

quias hospitalares, académicas, gestão,
etc. E é bom que assim seja", defende.

De acordo com o último balanço social

do Serviço Nacional de Saúde, referen-
te a 2016, a tendência é mais do que notó-

ria. Apenas na faixa etária acima dos 60
anos continua a haver mais médicos do

que medicas nos hospitais portugueses
e nos centros de saúde. Entre os mais

jovens, as mulheres estão sempre em
maioria. No entanto, assinala o relató-
rio do Ministério da Saúde, o pessoal
médico apresenta ainda uma taxa de

feminização (59,1% são mulheres) mais

baixa do que a generalidade dos outros

grupos profissionais. Com Aí. KR.

O que diz a ciência

Este) na d íoi o primeiro
estudo a sugerir que
uma relação mais próxima
e atenta com o doente

gera melhores resultados

• Em 2008, o estudo
"Medicine is not gender-
-neutral: influence of

physician sex on medicai

care", de uma universidade
holandesa, veio mostrar que
a comunicação médico-
-doente e médica-doente é,
de facto, diferente. O estilo
de comunicação das
médicas é mais orientado

para o doente e as pessoas
ficam mais satisfeitas

quando são seguidas por
médicas do que por
médicos.

• Por cá, em 201 3, a "Revista

Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar" publicou o
estudo "Satisfação do
doente: Importância da

comunicação médico-
-doente", que mostra que
75,7% dos doentes

inquiridos preferem
médicas.

• Em 2013, um estudo de
uma universidade
canadiana sugeriu que as
médicas prestam cuidados
com mais qualidade do que
os médicos. Por sua vez,
eles são mais produtivos.

• Um estudo publicado na
revista médica "BMC
Medicai Education" em
2017 mostra que as
médicas expressam
empatia de maneira mais

eficaz do que os médicos.

• A investigação "Physician
Gender Dynamics in the
Exam Room - Does it nave
an impact for patient
outeomes?", apresentada
numa conferência em 2017,
reúne evidências segundo
as quais as médicas
tendem a falar mais do que
os médicos sobre os

comportamentos que os
doentes devem ter, uma
conduta que pode traduzir-

-se em melhores resultados

no processo de tratamento.


