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Acabar com as PPP? "Acho que
o radicalismo não serve a saúde"
Maria do Céu Machado Com 48 anos de trabalho na saúde,
dá hoje a última lição na Faculdade de Medicina de Lisboa.
Numa retrospectiva do seu percurso profissional, destaca a
presidência do Alto-Comissariado da Saúde como o maior e
mais difícil desafio, que a fez desejar ser só "uma pediatra feliz"

Entrevista
Alexandra Campos
eAnaMaia
Alta-comissária da saúde, directora
clínica dos hospitais de
Amadora- Sintra e de Santa Maria,
presidente do Infarmed (Autoridade
Nacional do Medicamento),
vencedora de dois prémios Bial de
medicina clínica. O currículo de
Maria do Céu Machado é extenso e
diversificado e a experiência
acumulada leva-a a defender que,
em saúde, "não pode haver um
investimento a curto prazo", cego.
"Nós funcionamos com visão e

investimento a curto prazo e que
acontece? A resposta aos problemas
acaba por ser uma resposta
conforme as queixas", uma "gestão
aos soluços", o que sai "caro".
Contra radicalismos, a pediatra
defende que deveria ser feita "uma
avaliação das PPP [parcerias
público-privadas], de forma a poder
ter-se a certeza sobre se o modelo
vale a pena ou não" .

De que vai falar na sua última
lição?
Começarei por recordar a evolução
a que assisti como pediatra, desde

1972, ano em que me formei, até
2019. Foi uma evolução
extraordinária! Como fui
alta-comissária, directora clínica no
Amadora- Sintra e no Santa Maria, e

agora sou presidente do Infarmed,
vou falar do que foi a minha

aprendizagem em gestão e da forma
como vejo a saúde e as políticas de
saúde em Portugal. Provavelmente

vou terminar com a ética. Sou
membro do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida e há
muitos anos que me interesso pelo
tema. A ética é transversal a todo
este percurso. A ética não é do
médico nem da relação
médico-doente, é de todos. Desde
os políticos aos gestores.
Quando começou a trabalhar,
dizia que queria ser apenas uma

pediatra feliz. O que a levou a
sair dessa zona de conforto?
Sou uma pediatra feliz. O ser uma
pediatra feliz não quer dizer que se

passe o tempo a fazer pediatria.
Quais são as outras especialidades
em que há uma preocupação
enorme pela prevenção?
Os dados recentes da
mortalidade infantil deixaram
todos em alerta. Como
interpreta esses números?
Estamos a perder algumas das
bandeiras conquistadas com o
Serviço Nacional de Saúde?
Nos anos 70 [do século passado] ,
tínhamos 60 a 70 crianças a morrer
no primeiro ano de vida por cada
mil que nasciam vivas. Desde há
cinco ou seis anos que chegámos
abaixo das três por mil. Quando
estas taxas são assim tão baixas,
facilmente existem variações,
flutuações. Não quer dizer que se

esteja a piorar, mas tem de se olhar

para os dados. Sei que a

Direcção-Geral da Saúde [DGS] está
a estudar o assunto e que até já
chegou à conclusão de que é difícil

perceber porque houve este
aumento.

É fácil para um médico passar a
ser gestor, como lhe aconteceu?
Qualquer médico faz gestão. Basta

ter a caneta na mão e prescrever.
Mas acho que ninguém devia ser
chefe de serviço nem director de

serviço sem ter formação em
gestão. É importantíssimo que um
médico perceba que o seu acto
médico tem consequências na
sustentabilidade em saúde. Tive a

sorte de estar na Maternidade
Alfredo da Costa [MAC] quando a

Direcção-Geral dos Hospitais,
juntamente com a Comissão

Europeia, organizou uma formação
de gestão para chefes de serviço. Foi
extraordinário o que aprendi e a
forma como alterei a minha visão da

gestão e da liderança.
A sua experiência de gestão
começou no Amadora-Sintra.
Como foram esses tempos?



Quando lá chegámos - eu e os três
chefes de serviço -, não tínhamos
recursos humanos nem
equipamento. Só tínhamos paredes.
E disseram-nos: "O serviço tem de
abrir em três meses e têm de dizer o

que necessitam justificadamente. "

Era um hospital público com gestão
privada...
Foi o primeiro.
Exactamente. Era do grupo José de
Mello Saúde.
Era mais fácil de gerir?
Era muito fácil de gerir. O que
fizemos foi pedir aos hospitais que
recebiam as crianças daquela área

que nos dissessem quais as

principais patologias dos últimos
três anos das crianças internadas,
das que iam à urgência, à consulta.
A partir daí, dissemos: "Precisamos
de tantos ventiladores, monitores

cardiorrespiratórios, bombas de
infusão", e seleccionámos os

recursos humanos - o que seria

impensável numa entidade pública
-, não com estes concursos que
demoram anos e são impugnados,
mas pedindo um currículo de uma
página e meia e fazendo uma
entrevista. De todos os que
contratei, só me enganei numa
situação.
A sua experiência no Hospital de
Santa Maria foi muito diferente?
A gestão dos hospitais públicos já
tinha mudado e melhorado imenso,
com os hospitais SA [sociedade
anónima] e depois EPE [entidade
pública empresarial] . Encontrei
uma forma de gestão
completamente diferente e mais

adequada, apesar de todas as

restrições das instituições públicas,
que neste momento têm muito

pouca autonomia de gestão de
recursos humanos.
Tem-se discutido muito o
modelo das PPP. Há um modelo
melhor? Ou o modelo EPE é bom
desde que seja dada essa
autonomia?
A ideia da criação dos EPE foi boa.
Mas actualmente têm muito pouco
de EPE, porque não têm autonomia
nenhuma de contratação, de

orçamento, de decisão. Em relação
às PPP, na minha opinião, e não sou

política, acho que o radicalismo não
serve a saúde em Portugal. Tenho
muita pena que a experiência do

Hospital da Amadora tenha
terminado sem haver uma avaliação
da experiência em si.

Mas a experiência foi muito
criticada...
Tenho 48 anos de trabalho na
saúde, estive 11 anos no Hospital da
Amadora e não tenho nada a dizer.
Nunca ninguém me disse "não trate
desta forma" ou "não pode fazer

aquele medicamento". Não sendo

radical, acho que tem de haver uma
avaliação das PPP de forma a que se

tenha a certeza se vale a pena ou

não.

Qual é a grande diferença entre a
gestão pública e a privada?
Acho que a grande diferença entre
uma administração pública e uma
administração privada é - na minha
experiência - a de que na privada,
quando o conselho de

administração decide alguma coisa,
toda a gente procura cumprir e, na

instituição pública, toda a gente
procura encontrar a melhor
maneira de não cumprir.
Parece que não haverá uma nova



Lei de Bases da Saúde. É uma
oportunidade perdida?
Não. Acho que uma nova lei de
bases tem de ser pensada.
Subscrevo a posição do Presidente
da República. Uma Lei de Bases não
é para um determinado Governo, é
transversal. Tem de ser pensada
para poder ser o fio condutor nos

próximos anos.
O Infarmed foi o seu maior
desafio?
O meu maior desafio foi o
Alto-Comissariado da Saúde. Além
do planeamento em saúde - agora o

ministério não tem gabinete de

planeamento da saúde, é a DGS que
acumula, o que é discutível -, tinha
o Plano Nacional de Saúde e as

principais coordenações nacionais
e a área internacional. Herdei um
dossier difícil, que se chamava

"inovação terapêutica",
propriedade intelectual e saúde

pública. Tendo Portugal a

presidência europeia, era o

porta-voz dos países europeus nas
reuniões com os 193 países da

Organização Mundial de Saúde.

Discutia-se se os países pobres

deviam ou não respeitar as patentes
dos medicamentos inovadores ou
se, por questões de saúde pública,
podiam não respeitar. De repente,
vi-me mergulhada numa política
macro para a qual não estava

preparada. Nessa altura, cheguei a
dizer ao ministro Correia de

Campos: "Eu era uma pediatra feliz,
porque é que não me deixou lá?"

O dinheiro manda mais que a
saúde?
Não subscreveria essa frase. Acho

que a forma de olhar a saúde tem de
ser com planeamento a médio,
longo prazo. Michael Porter, que é

economista da saúde, dizia que em
saúde não pode haver um
investimento a curto prazo, que é

um investimento cego. Tem de
haver visão a médio, longo prazo.
Nós funcionamos com visão e
investimento a curto prazo e que
acontece? A resposta aos problemas
acaba por ser uma resposta
conforme as queixas. Queixa-se este

grupo profissional e vai-se resolver
esse problema e gastam-se milhões,
queixa-se o outro e vai-se resolver
outro problema e gastam-se
milhões, queixa-se um grupo de
doentes porque não é aprovado o
medicamento e imediatamente é

aprovado esse medicamento.
Chamo a isto "gestão aos soluços" .

E isto sai caro.
E gera injustiças relativas.
Gera falta de equidade. A iniquidade
é uma forma de injustiça. Tem de
haver planeamento. Não quer dizer

que haja altos-comissariados, mas
tem de haver um gabinete de

planeamento autónomo. O Plano
Nacional de Saúde até está bem
feito, mas quem lhe liga? E por
que não se liga? Porque o Plano
Nacional de Saúde não está alinhado
com os planos regionais e locais.
Tem de haver uma forma de fazer

política alinhada.

acampos@publico.pt;
amaia@publico.pt



"Temos de perceber a causa
do sofrimento dos doentes"

por três meses. Faço 70 anos a 1 de
Outubro. Quando pedi a contagem
do tempo, eram 48 anos de função
pública. . . Já mereço descansar.
Esta nova etapa vai ser passada
com os netos? Supõe-se que o
título da última aula ["Mais de

quatro décadas na Saúde: um
exercício de trigonometria"] seja
influenciado por eles.
É. Eles têm estado a ensinar-me

trigonometria. Os netos já não

precisam tanto de mim, porque o
mais pequeno já vai fazer 11 anos e o
mais velho já fez 18. E tenho dois

que vão entrar na faculdade este

ano. Mas faço viagens com eles. Um
deles até comentou, quando a
minha filha disse que a avó ia
reformar-se: "Boa, vamos fazer
imensas viagens com a avó." E
tenho outras actividades - sou

vice-presidente da Academia

Portuguesa de Medicina, presidente
dos Amigos do Hospital de Santa
Maria - a que agora posso, com
calma, dedicar mais do meu tempo.
Em 1998, candidatou-se a
bastonária da Ordem dos
Médicos e perdeu. O que pensava
que podia trazer de diferente na
altura?
Fui presidente do colégio de

pediatria da Ordem e presidente da
distrital de Lisboa. Conseguiram
convencer-me a candidatar-me.
Houve um grupo que me apoiou e
tinha muitas hipóteses porque só

estava na corrida o dr. Germano de
Sousa. Depois, a eleição teve seis

candidatos e os votos diluíram-se. A
Ordem dos Médicos nunca teve
uma mulher bastonária. Foi a única

vez em que enganei na idade para
mais. Tinha 48 anos e, quando as

pessoas percebiam, ficavam a olhar
de lado. Então dizia a todos que já
tinha 50. Foi uma experiência
engraçada. O meu mandatário
nacional era o professor Sobrinho

Simões, que aceitou ser mandatário
desde que eu ganhasse. Teve uma
desilusão enorme. Enfim, gostei de
tudo o que fiz, não me arrependo de
nada. Acho que posso dizer que tive

(e tenho) uma vida feliz.

A nota curricular que enviou
começa com a frase "viúva de
João Lobo Antunes". Até que
ponto a influência do seu marido
foi determinante?
Eu já era crescidinha quando nos
casámos. Era avó, já tinha dois

netos. Qualquer dos dois tinha
maturidade e algum nome. Ele mais
do que eu, obviamente. Foi um
casamento fantástico, ele era uma

pessoa excepcional, em

inteligência, reflexão e senso.
Tínhamos uma combinação: ter
tempo para jantar e para o

pequeno-almoço. Às vezes
ficávamos à mesa horas a conversar,
a contar histórias da clínica. O que
lhe interessava era resolver o

problema dos doentes. Tento passar
essa mensagem aos alunos e aos

internos, a de que temos de

perceber a causa do sofrimento e
tentar resolvê-10. Manteve a

consulta até ao dia em que soube

que estava gravemente doente e já
tinha mais de 70 anos. Ele dizia que
eu também o influenciei,
nomeadamente na área da gestão, e
até escreveu que aprendeu a ser
director de serviço depois de casar

comigo!
Quando decidiu ser médica?
Cedo. O meu avô Manuel, o meu avô

materno, era médico e desde

pequena o ouvi contar histórias dos

doentes, o que me entusiasmou. A
minha mãe, que era professora de
Latim e Grego, esperava que eu

optasse por Letras e até me obrigou
a aprender Latim. Acabou por dar
muito jeito para a Medicina...

Completa 70 anos dentro meses.
Segundo a lei, podia continuar
no Infarmed. Sai com tristeza?
Para dizer a verdade, tenho uma
certa ambivalência entre gostar do
Infarmed e de continuar e já me
apetecer ter outro tipo de
actividades, com um bocadinho
mais de tempo para mim e para a

família. Seria difícil resolver essa

ambivalência. Vai ser nomeado
outro conselho directivo, com
certeza durante Junho, e pensei que
não valeria a pena voltar ao hospital


