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Entrevista

“Criar expectativas pode levar a um 
baixar da guarda. Há um dia em que 
isto vai desaparecer, mas agora ain-

da temos de nos proteger”
Na semana em que se realiza o XI CONGRESSO NOVAS FRONTEIRAS EM MEDICINA CARDIO-
VASCULAR, o CHULN publica uma entrevista com o Diretor do Departamento de Coração e 
Vasos e da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Uma conversa que teve lugar 
ainda antes do segundo confinamento e onde o Prof. Fausto Pinto faz o balanço do impacto 
do primeiro ano da pandemia.

Além de ser diretor da Facul-
dade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, presi-

diu até 31 de Dezembro de 2020 
ao Conselho das Escolas Médicas, 
é diretor do Departamento de Co-
ração e Vasos e do Serviço de Car-
diologia do CHULN, é presidente 
da Federação Mundial do Coração. 
Como tem sido a gestão destas ati-
vidades neste ano de pandemia?  
A minha vida tem sido um pouco 
nesse sentido, ter várias responsabi-
lidades. É uma questão de disciplina, 
de organização, são as duas palavras 
chave paras enquadrar os vários ní-
veis de responsabilidade em que es-
tou envolvido. Depois é muito impor-
tante saber delegar, saber trabalhar 
em grupo e equipa. Posso contar com 
equipas que estão à minha volta, que 
permitem definir estratégias que de-
pois são implementadas. É muito fun-
ção do líder estimular as equipas, ser 
uma espécie de facilitador, criar as 
condições para que as equipas pos-
sam funcionar. É muito importante 
a valorização das pessoas, o envolvi-
mento das pessoas que estão connos-
co, levá-las a perceber o racional das 
decisões. Envolvê-las no processo de 
discussão e no de implementação do 
que se decide.

Numa altura de crise pandémica 
global, em que por vezes há que to-
mar decisões disruptivas, é preci-
so ter o envolvimento das pessoas. 
Sentiu esse alinhamento? 

É nestas alturas que se veem as lide-
ranças fortes. Perante as situações 
mais complexas, a capacidade de re-
fletir sobre elas e tomar as decisões 
mais adequadas naquele momento. 
É como ter um avião: se o avião vai 
numa viagem de longo curso, em ve-
locidade cruzeiro, sem tempestade, 
vai por si; é nas alturas em que há 
problemas que se veem os coman-
dantes com mais capacidade para 
enfrentar a tempestade. E nós esta-
mos de facto no meio de uma grande 
tempestade e a liderança deve ler os 
sinais, integrar isso, encontrar solu-
ções para enquadrar os problemas. 

Pegando na sua ideia da aborda-
gem macro, a ideia que passou há 
um ano é que tentou desde o iní-
cio da pandemia passar um alerta 
para a sociedade, saindo do nível 
micro. A FMUL foi das primeiras 
instituições de ensino a encerrar 
na primeira fase, quando isso ain-
da não estava a acontecer na re-
gião de Lisboa. Isso serviu de aler-
ta para as autoridades políticas e 
sanitárias?
Comecei por ter noção da situação 
através de contactos na Federação 
Mundial do Coração, da qual sou ago-
ra presidente desde 1 de Janeiro de 
2021. Em particular através de um 
colega chinês, que em finais de De-
zembro de 2019 deixou de poder sair 
da China e que em reuniões por tele-
conferência falou-nos sobre este pro-
blema, naquela altura ainda centrado 

na China. Depois estendeu-se ao res-
to da Ásia. Em Janeiro, um outro co-
lega de Singapura cancelou todas as 
saídas no hospital. Entretanto o vírus 
chegou à Europa no final de Janeiro. 
Começa o problema em Itália e em 
Espanha e era óbvio que chegaria a 
Portugal. Nessa altura, em contactos 
com colegas italianos percebemos o 
impacto do vírus quando não havia 
preparação no terreno. Tinha cole-
gas na zona da Lombardia, das mais 
desenvolvidas a nível europeu, que 
estavam a transformar blocos ope-
ratórios em unidades de cuidados 
intensivos e que nos avisavam que 
o cenário era horrível. Começámos a 
ter acesso aos dados e percebemos o 
impacto que a doença tinha em quem 
era afetado por ela, mas acima de 
tudo sobre o sistema de saúde. Criou 
uma situação de rutura. Quando nós 
começámos a ver isto, considerámos 
que rapidamente tínhamos de tomar 
uma atitude para evitar uma situa-
ção muito complicada. Entendemos 
que devíamos vir a público ajudar, 
porque este não é um problema po-
lítico, é isso sim um problema médi-
co, de saúde. Pelo exemplo, e tendo 
até essa autoridade, decidimos ser 
proativos e planear as coisas de for-
ma a que fosse possível minimizar o 
impacto da doença na comunidade, 
porque víamos o tsunami a chegar. 
Foi nesse contexto que fizemos vá-
rias recomendações. Numa sexta-fei-
ra [6 de Março de 2020] decidimos 
parar com as aulas presenciais nas 
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enfermarias e nesse fim de semana 
tivemos os primeiros casos na Uni-
versidade do Minho e no Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar. Na 
segunda feira seguinte tivemos uma 
reunião do Conselho das Escolas Mé-
dicas e recomendámos a suspensão 
das aulas presenciais. É um ponto 
importante, as faculdades recomen-
daram a suspensão das aulas presen-
ciais, mas preparámos um programa 
de aulas online, não podíamos parar 
com a formação. 

Um trabalho que teve de ser feito 
em poucas horas… Como é que a 
faculdade enfrentou esse desafio?
Foi feito em 24 horas. Os conteúdos 
programáticos existiam, era preciso 
adaptá-los ao formato online. Usá-
mos as plataformas digitais, comprá-
mos licenças nossas. Houve um en-
volvimento muito forte do Conselho 
Pedagógico, dos alunos, dos nossos 
audiovisuais, de toda a equipa técni-
ca, de forma a que se tivesse o míni-
mo impacto na formação. O resto do 
semestre foi todo feito online. 

O Conselho das Escolas Médicas 
ganhou nessa fase uma dimensão 
de aconselhamento público infor-
mal. Foi propositado?
No fundo está concentrado ali o co-

nhecimento médico académico, faz 
sentido ter um papel de aconselha-
mento, como diz. Foi uma altura em 
que se entendeu que podíamos ser 
úteis nesse aconselhamento técni-
co. Constatámos que o que vinha 
a público de alguns conselhos não 
era o mais adequado para o que era 
o interesse do país naquela altura. 
Entendemos que era um dever cí-
vico prestar esse serviço, de forma 
desinteressada. A nossa intervenção 
foi sobretudo em alturas em que era 
crítico haver uma decisão. O confina-
mento, depois as máscaras, o acesso 
aos dados, os cuidados aos doentes 
não-covid. 

Este ano é também marcado por 
muitas vozes a comentar a pande-
mia, muito ruído comunicacional.
Foi isso que tentámos evitar. Tentá-
mos aparecer apenas quando achá-
mos que era importante. Esta crise 
veio levantar uma questão impor-
tante: a ciência tem muitas incerte-
zas. Ao contrário dos políticos, que 
estão cheios de certezas, a ciência 
não. A ciência faz-se da colheita dos 
dados, da análise dos dados, depois 
a análise dos resultados permite-nos 
chegar a conclusões. É isso que faz o 
avançar do conhecimento científico. 
Sendo este um problema médico, é 

muito importante que a parte cientí-
fica esteja na linha da frente. A gran-
de vantagem das escolas médicas 
é que somos eleitos, não somos no-
meados. A nossa obediência é para 
com a comunidade e não para um 
agente político. Isso dá-nos um grau 
de liberdade e independência muito 
grande. Quem governa deve ouvir 
não só quem escolhe ou nomeia.

O espaço público está demasiado 
saturado de vozes com demasia-
das certezas?
Esta é uma situação que não é fácil. 
É fácil criticar, mas é uma situação 
muito difícil para os políticos. É mui-
to difícil para a matriz dos políticos 
lidar com uma situação marcada pela 
incerteza. O político lida mal com a 
incerteza.  Um bom líder tem a obri-
gação de ouvir o máximo possível da 
massa crítica que tem no seu país, 
até fora do seu país. Devia haver uma 
maior capacidade de termos uma 
política europeia. Cada país toma as 
suas medidas, por exemplo em re-
lação aos corredores aéreos. Faria 
algum sentido haver uma política de 
saúde publica europeia. Podermos 
explorar mais a nossa capacidade 
enquanto europeus não compro-
mete em nada a nossa identidade 
nacional. A dificuldade está na arti-



LXNorte Magazine 

5

culação das decisões políticas num 
ambiente como este, o receio de to-
mar decisões que não são populares. 
Mas lá está, é um problema médico: 
não é popular eu dizer que o doente 
precisa de um transplante, ou que 
precisa de quimioterapia, mas não 
há alternativa. Ou então o doente diz 
que não quer ser tratado, mas tem de 
perceber quais são as consequências 
dessa decisão. Não é possível ter as 
duas coisas. Às vezes temos de tomar 
medidas que são difíceis. E depois há 
uma questão importante que tenho 
tentado sublinhar: em determinada 
altura parecia que havia uma disputa 
entre a saúde pública e a economia. 
Não, é completamente errado. Não há 
uma sem a outra e têm de estar liga-
das. Aliás, foi onde essa interação foi 
mais desenvolvida que se verificaram 
melhores resultados. Se não houver 
capacidade de conter o problema de 
saúde, a economia não cresce. Se eu 
tiver um barco a afundar, não vale a 
pena preocupar-me com as bebidas 
do bar ou com a ementa do almo-
ço, primeiro tenho de salvar o barco 
para poder pensar no resto. 

Voltando atrás, acha que o encer-
ramento da FMUL pode ter tido 
peso na decisão de encerrar as es-
colas, quando tínhamos peritos a 
defender o contrário?

Não tenho dúvida nenhuma que sim.
Teve esse feedback?
Informalmente, sim. Acho que foi 
determinante. Olhe, foi uma atitude 
muito positiva do nosso primeiro-
-ministro, que encontrou ali uma saí-
da com as recomendações do ECDC 
(Centro Europeu de Prevenção e Con-
trolo das Doenças). O primeiro-mi-
nistro foi astuto, percebeu que não 
havia alternativa. Está calculado num 
estudo da Nature que, se não tivésse-
mos o confinamento naquela altura, 
e se tivéssemos deixado progredir a 
situação, podíamos ter tido 60 mil 
mortos naquele período seguinte. Ía-
mos ter uma situação semelhante à 
que se verificou em Itália e em Espa-
nha, mas com um sistema mais fraco. 
Podia ter consequências dramáticas, 
portanto foi a atitude correta, não 
tínhamos opções. Depois, o desconfi-
namento foi feito de forma abrupta, a 
pressa é má conselheira.

O que defende que devia ter sido 
feito?
Havia conhecimento suficiente para 
perceber que com determinados ín-
dices devia haver um conjunto de me-
didas mais restritivas que se deviam 
manter até atingir determinados 
patamares. Falo do famoso RT, que 
devia estar pelo menos nos 0,7 para 
se abrir de forma mais segura e mais 

faseada. Foi muito rápido. Isto não é 
nada fácil, tem de haver uma comu-
nicação, uma pedagogia que deve ser 
muito rigorosa e muito assertiva. A 
primeira reação foi de medo, mas de-
pois tem de haver uma estratégia de 
comunicação para explicar porque se 
tem de usar máscaras, porque temos 
de ficar em casa se for o caso, porque 
tem de haver recolher obrigatório, 
isto desde as camadas mais jovens 
até às mais idosas. Uma parte muito 
importante do sucesso para comba-
ter este problema é a forma como 
cada um se comporta. Não é suficien-
te haver uma boa parte que perce-
be e segue as regras e depois haver 
grupos que não o fazem. E mais, ha-
ver maus exemplos, haver quem use 
a parte política de forma antagónica 
à saúde pública. E falo das aglome-
rações. Tudo o que foi permissão de 
aglomerações públicas foi errado. 
Não é nada contra o evento em si. 
Não, é porque é errado e passa uma 
mensagem errada. Não é pedagógico.
 
Que novos médicos teremos de-
pois desta crise, que é absoluta-
mente histórica? Em que é que a 
pandemia vai influenciar a forma-
ção dos jovens médicos e em que 
medida terão um perfil diferente 
do das gerações anteriores?
Seguramente vai ter um impacto, não 
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só na formação dos que estão agora 
em formação, mas também nos pró-
prios modelos de formação. Os mo-
delos de ensino vão ser alterados. 
Mas há uma coisa importante, os va-
lores são os mesmos, os valores não 
mudam. Os valores éticos, humanis-
tas, que são a base da Medicina, não 
mudam. Este é um modelo excelen-
te, um bocado brutal, mas excelente 
para se aprender a lidar com situa-
ções pandémicas, a que não estáva-
mos habituados. Nunca tínhamos 
lidado com 
uma pandemia deste nível, só es-

tudávamos nos livros. Isto permite 
treinar esta geração para um tipo de 
situações que podem voltar a repe-
tir-se. O ter o treino agora, o integrar 
a informação do que está a acontecer, 
terá impacto na forma como se pre-
para esta geração e futuras gerações 
para uma situação semelhante. Por 
outro lado, teve impacto importan-
te na forma como se faz a formação. 
Nas ferramentas, porque os objeti-
vos são idênticos, que passa por for-
mar médicos para o século XXI. Mas 
as ferramentas são diferentes. As 
plataformas digitais, os centros de 

simulação, 
as entrevistas transmitidas para au-
ditórios, utilizar formas virtuais que 
mimetizam o que se passa na vida 
real. Aproveitou-se o desenvolvi-
mento tecnológico ligado a esta si-
tuação, que de alguma forma foi uma 
oportunidade, e tem sido integrado. 
Há e vai haver impacto na educação 
médica.

Disse recentemente que quem se 
adaptar mais rapidamente a esta 
situação sairá com mais vanta-
gens.
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Qual é a receita para a vitória nes-
ta área? 
Esse é o princípio darwiniano. O que 
se adapta é o que sobrevive melhor. 
Passa por aí, pela capacidade de nos 
adaptarmos de forma inteligente e 
adequada, mas também de ver as di-
ficuldades como oportunidades, pro-
curar daí ensinamentos, não repetir 
erros. Esta crise trouxe-nos vários 
ensinamentos: ter sistemas de saú-
de robustos; o forte investimento na 
saúde e na ciência. 

A adaptação aplica-se também 

à atividade do Departamento de 
Coração e Vasos. Serviços como a 
Cirurgia Cardiotorácica ou a Ci-
rurgia Vascular, que até teve de 
mudar para outro espaço físico, 
mantiveram ou até aumentaram a 
sua atividade em 2020. 
No momento inicial do confinamento, 
mantivemos a atividade de urgência 
e emergência, mas em Março/Abril 
tivemos de parar a atividade eletiva, 
aqui como em todo o mundo. Assim 
que o primeiro confinamento termi-
nou, em Maio de 2020, tínhamos já 
um plano de recuperação de listas de 

espera, de vária atividade. Há um as-
peto importante. A patologia cardio-
vascular tem um peso importante, 
não só porque são doentes que mais 
facilmente se podem contaminar, 
mas também porque são doentes 
que têm maior probabilidade de ter 
complicações se forem contamina-
dos. Por outro lado, as doenças não 
desapareceram. É importante ter 
uma atitude pedagógica junto da po-
pulação, porque na primeira fase as 
pessoas tiveram medo de ir ao hos-
pital, situação que também se verificou 
em todo o mundo. Há estudos que demons-
tram uma redução muito significativa de 
doentes com enfartes do miocárdio. Nós 
temos um tratamento muito eficaz para o 
enfarte do miocárdio, que é a angioplastia 
primária, e tivemos uma queda para meta-
de, o que aconteceu também a nível mun-
dial. As pessoas não vinham, ou mor-
riam em casa ou vinham muito tarde. 
Tivemos casos de pessoas que vinham 
numa fase muito avançada da doença, 
quando é mais difícil de tratar e há uma 
muito maior probabilidade de desen-
volverem sequelas mais graves para a 
sua vida. Temos de combater e evitar 
isso. A mensagem que temos passado 
é precisamente que temos mecanismos 
seguros para as pessoas virem ao hos-
pital. Aliás, o hospital será dos locais 
mais seguros, as pessoas contaminam-
-se na comunidade, não aqui. E depois 
da retoma, passou a ser feito o despiste 
à Covid a todos os doentes que vinham 
para procedimentos eletivos. Tivemos 
uma planificação de recuperação rápi-
da da atividade e conseguimos pratica-
mente fazê-lo até final do ano. 

Daqui a um ano, até tendo em conta 
o processo de vacinação, já podere-
mos ver o pico desta montanha, o re-
gresso a alguma normalidade?
Temos de ver de forma pragmática e 
científica. Neste momento temos um 
problema em mãos e temos de lidar 
com ele. Criar expectativas pode levar 
a um baixar da guarda, e isso é mau. As 
pessoas querem ver a luz ao fundo do 
túnel, mas como diz um colega meu, es-
peremos que não seja a luz do comboio. 
Ainda está a chover, há um dia em que 
isto vai desaparecer, mas agora ainda 
temos de nos proteger, usar o que te-
mos à mão para atuar agora.  


