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"Aqui é impensável perguntar à grávida
se está a pensar ter o parto em casa"

Miguel Oliveira da Silva escreveu Quem Está contra a
Medicina?, em que reflecte sobre a prática médica
e as pessoas que recusam a medicina convencional:
uma fatia da população educada e culta

Entrevista
Bárbara Wong

Quem Está contra a Medicina? É a

pergunta que Miguel Oliveira da

Silva, obstetra-ginecologista do

Hospital de Santa Maria, coloca no
novo livro apresentado este mês em
Lisboa. O professor catedrático de
Ética Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade de

Lisboa, que primeiro se licenciou
em Filosofia, reconhece que há

alguma culpa por parte dos

médicos, que são menos

arrogantes, mas que continuam
convencidos de que eles é que
sabem. Mas as grandes culpadas são

as pessoas que deixaram de
acreditar na Medicina, pondo, por
vezes, em risco a saúde pública,
defende. O antigo presidente do
Conselho Nacional de Ética para as

Ciências da Vida reflecte sobre
cinco situações: o parto em casa, o
movimento antivadnas, o uso de

terapêuticas não-convencionais, o
internamento involuntário em

psiquiatria e o parecer médico na
identidade de género.
Podemos começar pelo título do
livro: Quem está contra a
Medicina? É o Dr. Google ou são
os próprios médicos?
Também são os médicos, mas são,
sobretudo, as pessoas que não
acreditam no conhecimento
médico. Que deixaram de acreditar,
às vezes com algumas razões que é

preciso compreender e que nem
todas são racionais; ou são as

pessoas que acham que podem e

devem viver fora do conhecimento
científico médico.
Como é que isso aconteceu? Foi

um movimento gradual?
Por exemplo, o movimento
antivacinas sempre existiu. O que
hoje é diferente é que os cidadãos

que estão contra os cuidados de

saúde, com eficácia e segurança
comprovada, são pessoas
diferenciadas. Não tenho estudos
sobre Portugal, adorava ter, saber

quem são as pessoas que não
vacinam os filhos, as mulheres que
não querem ter o bebé no hospital,
as que querem mudar de género
sem falar com o médico. Tudo

aponta, em termos empíricos, que
são pessoas com instrução superior;
que contestam as instituições e
autoridade e, por arrasto, a saúde e

a medicina; e pessoas que querem
ter o seu estilo de vida próprio,
dispensando os cuidados de saúde

que o Estado lhes oferece - e que
em alguns países se impõe.
Por exemplo?
Nos ex-países de Leste que estão na
União Europeia, o parto é

obrigatório no hospital e uma
grávida que não o faça tem de

explicar muito bem o que é que
aconteceu para ter o bebé em casa.
Cada vez mais se discute se as

vacinas devem ser obrigatórias - as

do nosso Plano Nacional de

Vacinação não são, mas na
Alemanha já se multa, em 2500
euros, quem não seja vacinado.
Temos de fazer esse caminho?
É preciso fazer um longo debate e

saber em que medida o Estado se

pode intrometer na vida das

pessoas.
Antes do 25 de Abril havia uma
reverência para com o padre, o
médico, o mestre-escola... A

Igreja perdeu importância, os

professores dizem que são pouco
respeitados, chegou a vez dos
médicos?
Isso é interessante. Na experiência
que tenho, no Hospital de Santa

Maria, vendo grávidas, as que têm
questões sobre o parto em casa têm
todas curso superior. Há as que
ousam pôr a questão, que são a

ponta do icebergue. Muitas nem
ousam porque já tomaram a decisão
ou porque têm medo de ser
criticadas, às vezes, quase
maltratadas por médicos ou
enfermeiros. Há falta de confiança
nos profissionais de saúde.

Porquê?
Ou porque já tiveram um parto no

hospital e acham que estiveram
deitadas e não deviam ter estado

deitadas; estiveram a soro e acham

que não deviam ter estado a soro;
porque foi com fórceps e acham que
não devia ter sido; porque lhe



cortaram o períneo e acham que
não o deviam ter feito. . . Hoje fala-se

em violência obstétrica - a

expressão vem da sociologia, de
correntes sul-americanas que
acham que os médicos fazem
muitas técnicas que não são

precisas. Por tudo isto, as mulheres

pensam ter o bebé em casa, mas

qualquer gravidez pode
complicar-se inesperadamente. Em

Portugal 1,2% tem em casa, mas

quem pensa em ter são muito mais!

Quem diz as mulheres, diz
qualquer pessoa quando usa
terapias alternativas?
Absolutamente verdade. E essas

pessoas estão muito mais perto de
nós do que julgamos. São nossos

colegas de trabalho, amigos e
familiares próximos. Pessoas ditas

"evoluídas", diferenciadas cultural
e profissionalmente, com bons
recursos financeiros e que não
dizem espontaneamente porque
nós também não perguntamos. O

máximo que perguntamos é: "Que
medicamentos toma?"
E sempre a olhar para o

computador...
Tem toda a razão, mas eu quando
tenho o computador, ponho de
maneira a que a grávida veja tudo o

que estou a escrever. Perguntamos
"que medicamentos toma", mas

ninguém pergunta "toma
medicamentos homeopáticos? Com

que frequência vai a terapêuticas
não-convencionais?" 99,9% dos
médicos não fazem estas perguntas.
Por exemplo, em Inglaterra, na

primeira consulta pergunta-se à

grávida: "Está a pensar ter o parto
em casa?" Aqui é impensável.
Faz falta fazer essas perguntas?
Não faz mal nenhum perguntar. A
consulta vai demorar um bocadinho
mais, mas a pessoa pode ter
dúvidas. "Ó senhor doutor, um

amigo faz uma terapêutica
não-convencional..." Por exemplo,
esta expressão é perigosa porque
há, pelo menos, duas a que nós,
médicos, reconhecemos vantagens
parciais, a acupunctura e a

osteopatia. Pôr na mesma situação
estas e as outras, não se pode
comparar com a homeopatia, mas
está tudo no mesmo grupo, como a
Medicina Tradicional Chinesa

(MTC), que eu devia saber o que é,
mas não sei porque não estudamos.
Nunca foi ver o ensino de MTC?
Não, mas tenho colegas que me
dizem que viram uma grávida em
trabalho de parto que "fez"

acupunctura e não teve de "fazer"

epidural. E que funciona. Eu tenho
de respeitar isso porque os meus

colegas não estão a mentir.
Portanto, por que não fazermos
uma colaboração nessas áreas?

Há hospitais onde algumas
destas práticas estão
implementadas. Podem
funcionar como terapias
complementares?
Uma coisa é ser complementar, que
é "para além de..."; outra coisa é ser

alternativa, que é "em vez de...".
Alternativa não, mas
complementar sim?

Nalguns casos, sim, sobretudo se
não houver riscos. Por exemplo, há
certos medicamentos

homeopáticos que podem fazer

interacção a nível do fígado com os

medicamentos convencionais ou
até com alimentos.
Uma das críticas a esta terapia
não diz que os medicamentos
homeopáticos são só açúcar?
É quase tudo água e açúcar, mas uns
não serão só isso. E não são só os

homeopáticos, há medicamentos
"alternativos" que se vendem que
não sabemos o que têm.

Então, por que é que as pessoas
recorrem a eles?

Porque tiveram experiências
desagradáveis na medicina
convencional, porque não têm

nenhuma doença grave. Mas
também há quem tenha cancro e

recorra, com maus resultados.
Dir-me-á: "A medicina convencional
também não resolve tudo." Claro

que a medicina convencional não é

a solução para tudo, As pessoas
continuam a morrer, a ter dores, a
ter doenças. Há coisas que não
sabemos, como há outras que
julgávamos saber e estão erradas e

temos de as corrigir.
Diz que "nunca é obra acabada"...
A ciência não está acabada e admite
as suas imperfeições, que vai

corrigindo. Mais tarde ou mais

cedo, o erro é detectado. Isso
também é importante. Digo sempre
aos meus alunos: "Estamos a

estudar pela edição tal, do tratado
tal." Daqui a cinco ou dez anos, a

edição não é igual.
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"Reconhecer terapias alternativas
permite o controlo estatal"

Barbara wong
Não há algum extremismo na
forma como se reage à

utilização das terapias
não-convencionais?
Temos de ser modestos. Nós,
médicos, não sabemos tudo. A
ciência médica explica tudo? Não.

Alguma vez vai explicar? Há quem
ache que sim. Há coisas que não
sabemos explicar e há diversos

tipos de conhecimento.
Não é desonestidade intelectual
colocar estas terapias ao nível
do esoterismo e da superstição?
Claro que não é a mesma coisa, até

porque o esoterismo e a bruxaria

estão ao nível da fraude e há
muitas pessoas que trabalham na

terapia não-convencional que são
honestas e bem-intencionadas.
Se estas terapias forem
reconhecidas, será mais difícil
ter charlatães?
O reconhecimento permite
controlo estatal e estabelecer
parâmetros de saúde pública.
Falta à Ordem dos Médicos olhar

para estas áreas do conhecimento
sem as estigmatizar. O facto de
olhar com uma metodologia
científica não é um estímulo à sua

promoção, pelo contrário, pode
ser uma maneira inteligente de as
desconstruir e de fazer com que

os profissionais de saúde se

sintam mais seguros.
Não faz sentido os alunos
aprenderem sobre elas?
Essa é uma longa discussão. Nos
EUA há faculdades que não
ensinam, mas reflectem sobre as

terapêuticas alternativas. Há quem
ache que é vantajoso e outros
acham que é um perigo, que pode
ser visto como tolerância, quase
como um convite, um estímulo aos
doentes para praticarem os dois

tipos de abordagem.
Qual é a sua opinião?
Aqui [na FMUL] não consta, nem,
que eu saiba, em nenhuma das

outras faculdades em Portugal.



Mas devia?
Não me choca nada que conste,
enquadrado no que é o verdadeiro
conhecimento científico.
Até porque há colegas seus que
recomendam e outros que
trabalham em clínicas onde
essas áreas também existem...
Sim, como há, voltando às grávidas,
obstetras e enfermeiras-parteiras
especialistas em Saúde Materna que
fazem partos em casa.
Uma das críticas à medicina

convencional é o excesso de

prescrição. Concorda?
É um dos argumentos de quem
recorre a terapias não-
-convencionais. Ás vezes há excesso.

Não sou psiquiatra, mas o consumo
de ansiolítícos e antidepressivos em

Portugal é maior, quando
comparado com a União Europeia.
Alguém está a prescrever mal,
porque não há razão para haver
mais doença mental em Portugal.

Também há prescrição e

autoconsumo abusivo de
antibióticos. Portugal, infelizmente,
tem também aqui indicadores altos.
Daí a má medicina, a má ética, a má

prescrição.
O que se pode fazer para mudar?
Ensinar a população e ter um
organismo inspectivo que pergunte
aos médicos por que prescrevem
tanto.


