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A personalização

nos cuidados
de Saúde

Presente no centro de São João da Madeira desde os anos oitenta, e desde 2002 na atual
localização, a Clínica Senhora da Conceição é um espaço de origem familiar, encontrandose neste momento na sua segunda geração. Fomos ao encontro dos seus responsáveis,
os irmãos Carlos e Lino Guimarães.
Independentemente das diferentes especialidades, a Medicina é uma arte em permanente inovação e avanço técnico.
Esse progresso é, claro está, um elemento fundamental dentro
deste universo, atendendo ao grande número de problemáticas que ainda se encontram por esclarecer e solucionar.
O verdadeiro segredo estará, contudo, “na relação humana
e na possibilidade de as pessoas encontrarem alguém que
esteja disponível para as ouvir”. Orientado pela importância
do sentido ético no contacto com os pacientes, o qual não é
passível de ser aprendido apenas nas faculdades de Medicina,
Carlos Guimarães lamenta que estejamos perante o “avanço
para uma crescente mecanização” na prática médica e para
uma perda dessa mesma humanização.
Pese embora este cenário, a Clínica Senhora da Conceição
continuará a ser uma referência em termos de proximidade
e da oferta de um tratamento individualizado no âmbito da
Psiquiatria, da Psicologia e da Medicina Dentária.
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Inspirados nas pegadas dos pais, os nossos entrevistados
cresceram com a Medicina no seu ADN e, com toda a naturalidade, fizeram dela o seu projeto de vida. Carlos Guimarães
especializou-se em Psiquiatria e o irmão, Lino, escolheu a
Medicina Dentária, seguindo o exemplo concreto do pai, que
tinha o seu próprio consultório desde os anos 60.
A génese familiar desta Clínica reflete-se no ambiente
humano e acolhedor que aqui podemos encontrar. Ao mesmo
tempo, o trabalho aqui desenvolvido orienta-se por uma “dedicação de alma e coração a cada caso”, pegando nas palavras
de Lino Guimarães. Sintonizado com esta filosofia, Carlos Guimarães lembra os valores transmitidos pelos pais e dá ênfase
a uma forma de encarar a Medicina “mais como uma missão do
que como um emprego”. Chama a atenção para a importância
do atendimento individualizado que aqui é prestado, o qual
por vezes se resume a simples gestos, como “relembrar as
consultas no dia anterior por chamada telefónica”.

