Francisco começou por tirar
fotocópias na OMS e acabou
por ser convidado para consultor externo da organização sedeada em Genebra
EDUARDO MARTINS

Francisco Goiana
da Silva. "Olho para
o SNS e vejo 500
oportunidades
de mudança"

tem um slogan provocador:
acabar com o elitismo médico no SNS.
Já teve respostas desagradáveis?
Não. Tenho a noção de que alguém tão

O encontro

jovem questionar algumas coisas pode ser
mal visto, mas há outras pessoas que acham
bom haver alguém com ideias.
Que doença é esta no SNS?
Não é só de elitismo médico que estamos
a falar, mas de um distanciamento quase

Médico de 24 anos convenceu a directora da
Organização Mundial de Saúde de que Portugal
é o sítio ideal para acabar com elitismo
MARTA F. REIS
mana. reis@ionline.

com

Em três meses, Francisco Goiana da Silva passou de estagiário a consultor da
Organização Mundial de Saúde. Conseguiu convencer os responsáveis de que
é o sítio ideal para testarem inovações na formação dos profissionais e
tornarem os sistemas de saúde mais competentes. Em dois meses preparou um

Portugal

encontro que esta semana traz 40 peritos
a Lisboa. Não é o seu primeiro feito - aos
24 anos já representou Portugal no Fórum
de Davos. Está convencido de que correr
pelo que acredita é uma missão.

na saúde

cultural dos diferentes actores do sistema
de saúde. Se há uns anos se uniram todas
as forças para criar um serviço coeso com
capacidade para dar cobertura a toda a
população,

hoje talvez os profissionais

jam cada vez mais

afastados

um

este-

dos outros.

dentro
Vemos enormes corporativismos
de um sistema que devia ser comum.
Com impacto na actividade clínica?
A saúde só faz sentido se for desempenhada por equipas. Os enfermeiros têm competências diferentes dos médicos e de
outros técnicos de saúde e só se estiverem
alinhados é que dão a melhor resposta aos
doentes. Tenho visto isso falhar muitas
vezes, até em relação ao que se vê lá fora.

Por exemplo?
Estive em Inglaterra e, nas equipas de discussão dos casos clínicos, a opinião do
enfermeiro é tão válida como a do médico. Quando se faziam rondas pelas enfer-

marias, os médicos pediam autorização
ao enfermeiro para examinar o doente.

Cá parece que os profissionais são ensinados a distanciar-se ao máximo, o que só
prejudica aos doentes. A primeira coisa
que fiz em todos os serviços por onde passei foi estabelecer uma relação de companheirismo com os enfermeiros. Tenho a

e o enfermeiro

de saúde

Quando se

e criar parecerias.
A crise pôs em causa o SNS?
Penso que veio dar voz a muita gente que

direito de questionar a legitido SNS. Acremidade e sustentabilidade
dito que pode ser sustentável mas falta
criatividade e capacidade de inovar. Olho
se achou no

a ver-se como

pares. Propomos que passem a existir
cadeiras transversais a todos os cursos,
com os estudantes de Medicina a ter aulas
com os de Farmácia e Enfermagem. Outra
ideia talvez mais para diante é que fazia

para o SNS e vejo 500 oportunidades de
mudança, acho que as pessoas devem
andar de olhos fechados. Uma delas é esta
necessidade de equipas bem oleadas: quanhá melhores
do existe companheirismo
resultados. Acho que esta vai ser a mudan-

todo o sentido adoptar-se algo que já existe nos EUA, uma espécie de ano zero.

Como funciona?
Todos os alunos entram num curso generalista de saúde e só após três anos é que,

de acordo com as competências e vocação, se vai diferenciar os que vão para
Medicina ou Enfermagem.
Mas aí entram também outros factores,
como grandes diferenças salariais.
Pois, é essa mentalidade que está errada
e temos de mudar. Nenhum sistema de
saúde funciona só com médicos e é pela
base que tem de se mudar este espírito.
Isto é óbvio e podia ter começado a mudar
há muito, mas as reformas na área do ensino da saúde são muito complicadas.

Porquê?

Temos uma proposta e falamos com o
Ministério da Saúde, por exemplo, sobre
faculdades sobrelotadas. A Saúde chuta
para a Educação, que diz não ter competência e chuta para a Saúde. E nada acontece. Outro problema na realidade portuguesa é o entrave à modernização do ensino. As pessoas que foram uma lufada de
à

frente das faculdades, não dando lugar aos
mais novos com novas ideias.
Lá fora é diferente?
Nas faculdades mais deCompletamente.
senvolvidas do mundo é normal termo;
regentes de cadeiras com 30 e 40 anos.
Cá a experiência e a idade acabam por

e vulneráveis.

Sem dúvida. Se veio pôr o sistema de saúde em causa, era altura para nos unirmos

Como é que isso se resolve?
É o que tem debatido o grupo de trabalho
na OMS: passa pela educação. A pergunta de fundo, transpondo para a realidade
portuguesa, é que fazer para os lados opos-

ar fresco no pós-25 de Abril continuam

os profissionais

unirem por um melhor de serviço de saúde terão mais peso.
A crise devia ter favorecido a união?

não quis

perguntar porque não era a sua compe-

passarem

madores, pessoas que pensem além dos

consequências:
ficam divididos

tência.

tos da barricada

remunerações.
Não pode ser a realidade por muito mais
tempo. A meritocracia tem de passar a ser
um dos critérios. Precisamos de mais reforlóbis e dos interesses das classes e as ordens
que temos parecem perpetuar isso. Com

noção de que se me der bem com a equipa de enfermagem os meus doentes são
mais bem tratados. Não há o receio de o
medicamento não ser dado porque não
deixei a indicação

ser a única forma de aceder a melhores

ça, custe a quem custar.
A nova figura do enfermeiro

de família
que vai passar a existir nos centros de
saúde é uma dessas mudanças? Houve
resistências dos médicos.
Sim. Se os médicos lá fora lidam com esta

com grandes ganhos para os
doentes, porque é que nós não havemos
de conseguir?

realidade

Houve dificuldade

em perceber quais

são as novas competências?
Uma boa comunicação é essencial. A defi-

nição das competências é muito importante e é certo que terá de haver uma articulação muito boa entre estes enfermeiros que devem passar a ser a linha da frente
dos centros de saúde.
Pode não ser fácil confiar logo no enfermeiro que diz isso não é nada, não tem
de ser visto pelo médico...
Os enfermeiros

são treinados

para despis-

tar sinais de alarme. Mas, havendo esse
receio, em vez de ficarmos resignados,
pense-se no que é preciso fazer. Se o enfer-

meiro não tem conhecimento, é preciso
mudar a formação que é dada nas faculdades para que sejam capazes de responder a esse novo desafio da sociedade.
Isso leva tempo e o enfermeiro de família entra em vigor no segundo trimestre.
Para isso é que existem projectos-piloto,

que requerem controlo por parte de reguladores e dirigentes. Entretanto, as faculdades e os responsáveis já deviam estar a

pensar em mudanças nos cursos.
Como é conseguiu transmitir esse entusiasmo a Margaret Chan?
Quando acabei o meu curso na Universidade de Lisboa achei que devia ir conhecer a realidade mais global da saúde. Muitas vezes achamos que estamos a inventar a roda quando ela já está inventada e
por isso em vez de ficar no internato em
Santa Maria fui fazer um estágio na OMS.
Deram-lhe logo palavra?
Comecei por preparar powerpoints e tirar
fotocópias neste grupo de trabalho destinado a modernizar a força de trabalho da
saúde. Mas estava determinado a mostrar

em três meses o que valia e comecei a
envolver-me. No final fui convidado para
consultor externo mas depois fui apercebendo que, se queríamos mudar as coisas
no terreno, as reuniões em Genebra não
chegavam. Como a minha ideia era inovar em Portugal e temos um sistema que
é

uma referência mas onde existem lacu-

nas, pensei que seríamos o país ideal para

uma experiência-piloto.
E foi pedir à directora?
Num acto quase de rebeldia, encontrei-a
num corredor e disse-lhe que Portugal era
um país interessante por todas estas razões.
E mais uma: se é para implementar, é
melhor ouvirmos o que tem a dizer quem
está no terreno. Então deram-me este voto
de confiança. Não foi fácil: queriam saber
quem seriam os participantes com um
mês de antecedência

mas só consegui conda Saúde esta semana
O que se segue na sua vida?
Vou fazer um mestrado em Gestão em
Política de Saúde no Imperial College.

firmar o ministro

Quando acreditamos numa coisa, temos
de investir na formação e arriscar.
Mas é preciso ter uma base financeira.
Eu não tenho. Quando terminei o curso
tomei a decisão de não continuar a viver
do apoio dos meus pais. Tinha zero euros
para ir para mestrado. Mas se há coisa
que me faz andar para a frente é dizerem-

-me que não é possível.

Organizei

uma

exposição de escultura para angariar fundos, fui fazendo mais trabalhos para a OMS
e andei atrás de bolsas.

Continua a dedicar-se à arte?
Sim, estou a preparar uma exposição
retratos para Setembro.

de

Nunca esteve indeciso entre Medicina e
Belas Artes?

Estive, mas um médico disse-me que podia
fazer pintura e escultura nas horas vagas,
o contrário era complicado. Depois aper-

cebi-me de que a arte me permite ser um
profissional de saúde mais completo.
Devia fazer parte dos currículos?
Sem dúvida. Ajuda-nos a um contacto mais

humano. Uma vez com um doente numa
fase terminal passei duas horas depois do
turno a falar sobre Tolstoi, que era um dos
preferidos dele. A empatia que se estabelece a falar de um livro não é igual à de
uma entrevista clínica Quem diz livro diz
teatro, diz uma novela Não vi muitas mas
em miúdo vi a "Pedra sobre Pedra" e já
tenho tido conversas com base nisso. Mas
a arte também nos torna mais estáveis se
servir de escapatória. Um banco de 24
horas numa urgência é violento, temos de
encontrar formas de exteriorizar as emoções e isso também deve ser ensinado.
Não assusta esta exposição aos 24 anos?
Não. Claro que às vezes perante os desafios também engulo em seco. Estudei num

colégio jesuíta e penso que os valores com

que vivo vem muito daí, da ideia de espírito de missão. É essencial percebermos

vez fosse a sua vocação entre as carreiras da saúde?

qual é a nossa missão e corrermos por
aquilo em que acreditamos. Vivo com essa
sofreguidão, talvez por já ter visto morrer

Acho que é, mas que a medicina também
se faz fora do consultório.
É essencial man-

pessoas jovens. A minha missão talvez fosse sair da zona de conforto.

Esse espírito faz falta no mundo do tra-

balho?
Sem dúvida. Preferimos

a segurança

e a

garantia, que por vezes nos impedem de
ser melhores. Isto de trazer a Portugal
alguns dos melhores especialistas para
virem questionar dogmas que impedem
o SNS de evoluir é controverso. Se tivesse
ficado na minha zona de conforto, deixava-me estar calado. Mas seria o correcto?
Fui dirigente associativo na faculdade e o
mais gratificante

nessa altura já era olhar
para as coisas que não funcionavam, propor mudanças e executá-las. Acredito que
há muitas pessoas que não têm este espaço, mas outras têm e não o usam. Limitam-se a ficar nas conversas de corredor.
E daqueles casos em que ser médico tal-

ter o contacto com os doentes e é isso que
quero para mim. Penso que é isso que faz
falta a pessoas que ocupam cargos de gestão ou tomam decisões. Ter o contacto
com os doentes, com a morte, é uma base
que nos ajuda a manter sempre presente
que o importante são as pessoas.
Que experiências são essas de médico
que já o marcaram aos 24 anos?
Marcou-me uma ida ao Líbano, onde estagiei num hospital dois meses. È uma realidade onde não existe SNS e vi doentes
morrerem à porta. Isso fez-me perceber

quão especial é o que temos aqui. Acho
que os nossos pais e avós dão mais valor
porque viveram num Portugal onde não
havia medicina para todos. A nossa geração nasceu numa sociedade onde um SNS,
mal ou bem, é uma certeza E por isso desleixámo-nos. Temos de voltar a perceber
quão fantástico é o SNS e corrigir o que
está mal.

