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Falar de sustentabilidade do sistema
de saúde e de segurança de cuida-
dos, numa mesma sessão, em encon-
tro organizado por quatro Ordens
Profissionais do sector da Saúde, é
matéria que deveria merecer uma
reflexão um pouco mais profunda
do que simplesmente um editorial
de revista sectorial.
Curiosamente, e digo este curiosa-
mente sem que esperasse, à partida,
o contrário, a comunicação social
não se prendeu mais que pela espu-
ma dos dias. Houve mesmo um ór-
gão de comunicação, infelizmente
um que pela superficialidade de aná-
lise e escolha de títulos e de temas
atinge mais intensamente as classes
populares, que resumiu a reunião a
afirmar que o Bastonário dos Médi-
cos não quereria que estes fossem
punidos.
De facto, é esta postura do simples,
da mensagem directa a preto e
branco, sem a maçada de uma qual-
quer reflexão mais profunda que
caracteriza a sociedade em que vi-
vemos.
Dir-se-ia que sempre foi assim, e que
desde sempre, se uns poucos se pre-
ocupavam em compreender, a esma-
gadora maioria aplicava a inteligên-
cia na mera procura do ter ou sim-
plesmente preferia viver a sua vida
como algo explicável pelo que lhe
tinham ensinado, nada mais queren-

Le management n’est pas une somme de recettes mais une idéologie, c’est
à dire de representation engendrant, à la fois, des pratiques e des discours.

Ariés, Paul – Harcèlement au travail ou nouveau management
Ed Golias – Paris 2002, pág 294

O gestor
sustentável

do que cumprir calendário e mor-
rer quando possível.
Contudo, sem querer ser um dos
habituais nostálgicos do passado, con-
fesso que a ter qualquer nostalgia
será a de não poder, por óbvias ra-
zões biológicas, viver o futuro, te-
nho para mim que vivemos tempos
particularmente vazios e expressa-
mente vazados de conteúdo.
Se o analfabetismo explicava a falta
de acesso ao conhecimento até há
alguns anos, mesmo aceitando as te-
ses que tal analfabetismo era impos-
to com o objectivo de impedir o
mencionado acesso, hoje vivemos
tempos mais complexos, mas, diria,
mais ingratos.
Hoje não nos confrontamos com
obstáculos no acesso à informação.
Para além da literacia hoje disponí-
vel para todos, também estão dispo-
níveis a preço razoável as fontes de
conhecimento, sejam digeridas e di-
fundidas (meios de comunicação),
sejam simplesmente presentes e ao
alcance (internet).
Se algo hoje se poderia considerar
obstáculo ao conhecimento seria o
excesso de informação e a ausência
de sistemas de selecção qualitativa-
mente credíveis. Sendo o tempo,
nomeadamente o tempo de vida útil,
uma natural limitação, o acesso a
torrentes de informação não solici-
tada produz o efeito de empaste-

lamento típico das ondas hertzianas,
ocultando a informação importante
ou útil por detrás de uma cortina
de irrelevância, desinformação ou
meramente lixo expressamente pro-
duzido para se comportar como tal.
A liberdade, inquestionavelmente
um valor maior das sociedades de-
mocráticas de tipo ocidental em que
vivemos, não podendo ser condicio-
nada, pode com facilidade ser usada,
objectiva e propositadamente ou
meramente como dano colateral,
para impedir o seu próprio acesso.
Sendo certo que só se é livre se se
compreender os fenómenos e ne-
les se puder intervir, a mera presen-
ça de liberdades formais não asse-
gura o verdadeiro conhecimento e
mesmo a capacidade que só ela con-
fere de interferir no decurso.
Um pouco como alguém comenta-
va que nos tempos de falta de liber-
dade (não me refiro a tempos de
ditadura) do canal único de televi-
são, o povo sujeito a essa unicidade
tinha a opção mais difícil de desligar
ou a mais fácil de ser espectador um
ou outro dia da semana de uma peça
de teatro ou de um programa de
informação mais elaborado e que à
partida não escolheria. Hoje, com a
multiplicidade de escolhas das cen-
tenas de canais é possível ver tele-
novelas a noite inteira (este exem-
plo é válido para qualquer outras es-
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Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da opinião dos profissionais de todo
o país, agradecemos a colaboração de todos os médicos que desejem partilhar as suas opiniões, experiências
ou ideias com os colegas, através do envio de artigos para publicação na Revista da Ordem dos Médicos. Os
artigos devem ser acompanhados de uma fotografia do autor (tipo passe) e poderão ser enviados para os
contactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou respectivo e-mail).

colhas, mesmo as mais diferenciadas
culturalmente) e ignorar o mundo
que passa ao lado.
Já não me alongo, como Finkielkraut
no seu notável L’Imparfait du Pré-
sent, sobre como é profundamente
injusto e promotor da discrimina-
ção e desigualdade social o facilitismo
que, como ideário pretensamente
de esquerda, atingiu os sistemas de
ensino, impedindo a verdadeira com-
petição e elevação na escala social
que os mais desfavorecidos mas mais
capazes e com maior tenacidade des-
de sempre usaram como único meio
de combater a desigualdade no nas-
cimento.
Não tenho qualquer pretensão a tu-
tor das escolhas alheias, mas preo-
cupa-me o futuro deste mundo re-
dutor e reduzido à única variável, a
da economia.
É por isso que considero significati-
vo falar de sustentabilidade do sis-
tema de saúde pelos olhos daqueles
que nele procuram produzir os seus
objectivos, isto é, tratar doentes.
Um sistema de saúde visto unicamen-
te pelos olhos da economia, e enca-
rado como privilegiado inscritor de
verbas na coluna da despesa, é um
sistema de saúde que vive no per-
manente combate esquizofrénico
contra si próprio.
No limite, como o célebre exemplo
do especialista, que na ânsia de sa-
ber cada vez mais de cada vez me-
nos atinge o nirvana de saber tudo

de coisa nenhuma, um sistema de
saúde perfeitamente sustentável
será aquele que não produza quais-
quer actos médicos, permitindo as-
sim os seus custos serem reduzidos
até unicamente pagarem os orde-
nados e prémios de desempenho dos
seus múltiplos gestores aos mais di-
versos níveis.
Como no célebre hospital da série
«Yes minister», perfeito porque ain-
da não tinha nem doentes nem mé-
dicos, e que logo se estragaria se al-
gum desses fosse autorizado a en-
trar. Assim, as discussões habituais
sobre sustentabilidade são unica-
mente os longos monólogos. Ensaia-
dos a várias vozes, com pequenas
discordâncias tonais, sobre como
lutar contra o desperdício, aumen-
tar a produção ou como satisfazer
os clientes, os discursos ouvidos por
quem está por dentro assemelham-
se a um filme dobrado numa língua
desconhecida e passado num mun-
do imaginário irreconhecível.
Modestamente penso que foi esta
revolta, mais ou menos mansa, que
tornou tão fácil quatro Ordens da
saúde, aparentemente tão distintas,
convergirem no debate sobre segu-
rança, sustentabilidade e saúde com
tantos pontos comuns.
Como alguém dizia «ninguém está
perdido se não souber para onde
quer ir». Desta forma talvez seja
escusado lutar contra este motor
tão pós-moderno que é a preguiça.

A preguiça de pensar, a preguiça de
aceitar o incómodo que há mais
mundo para lá da economia e que
não é por ter mais escolhas, isto é,
por ter mais capacidade económica,
que se é mais feliz ou se vive uma
vida que mereça a pena ser vivida.
Dar uma paleta de cores a um mun-
do monótono a preto e branco tal-
vez seja a obrigação futura dos mé-
dicos e de muitas outras profissões
com tudo o que isso por certo tra-
rá de incompreensões, aborreci-
mentos, insultos, jogadas soezes e
tudo aquilo de que é composto o
mundo dos simples.
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ORDEM DOS MÉDICOS
Competência em Medicina Farmacêutica

CIRCULAR INFORMATIVA:
COMPETÊNCIA em MEDICINA FARMACÊUTICA

Exmos. Senhores,

A Medicina Farmacêutica é uma Competência reconhecida pela Ordem do Médicos desde 1999.
As matérias que fazem parte do conteúdo curricular são transversais e multidisciplinares. Com efeito, tais matérias,
dedicada fundamentalmente ao medicamento desde a descoberta da molécula, à introdução na prática clínica,
passando pela vigilância e monitorização da sua utilização durante toda a vida do medicamento têm sido alvo do
crescente interesse dos múltiplos parceiros intervenientes em matérias de Saúde e de Política do Medicamento.
Exige-se por isso, por parte da Ordem dos Médicos, uma representação condigna, abrangente e dinâmica.
Em total sinergia com a missão da Ordem dos Médicos, o Colégio da Competência em Medicina Farmacêutica visa
fundamentalmente apoiar o desenvolvimento profissional em tais áreas.

É por isso, com grato prazer, que agora apresentamos os novos corpos Directivos deste Colégio para o triénio de
2010-2012:
Dra. Ana Maria Nogueira (Presidente)
Professor Doutor Francisco Pimentel (Secção Regional Norte)
Professor Doutor Frederico Teixeira (Secção Regional Centro)
Dra. Isabel Boaventura (Secção Regional Sul)
Dra. Filipa Paixão (Secção Regional Sul)

Como linhas de acção fundamentais esta Direcção prestará particular atenção à: Dinamização Profissional e Cien-
tífica, Imagem e Comunicação inter pares, desenvolvimento de parcerias que permitam a afirmação social e profis-
sional do exercício da Medicina Farmacêutica.

Para qualquer assunto ou pedido de informação relativo à Competência em Medicina Farmacêutica, agradecemos
que contacte a Ordem dos Médicos – colégios@omcne.pt

Ana Maria Nogueira
Presidente do Conselho Directivo da

Competência em Medicina Farmacêutica
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No mesmo documento é, também, autorizada a «realização
de quaisquer outros actos de diagnóstico ou terapêutica que se
entendam por necessários, assim como a utilização de anestesia
local, geral ou qualquer outra».
Trata-se, uma vez mais, de um exemplo típico de uma abor-
dagem administrativista e burocratizante do consentimen-
to informado.
Com efeito, a maioria das vezes este tipo de documentos
são pensados como meros requisitos para a instrução do
processo clínico, tendo em vista fundamentalmente a pro-
tecção da instituição prestadora de cuidados de saúde e/
ou dos seus médicos para a hipótese de conflitos judiciais.
Em nosso entender a existência deste tipo de formulários
não prova, por si, o consentimento esclarecido do paciente.
Facto é que a sua utilização não deve ser absolutamente
desprezada.
Relativamente a esta matéria, diz o Mestre André Gonçalo
Dias Pereira1 que «como toda a racionalização, eles têm a
vantagem de permitir uma certa preparação dos serviços e dos
médicos face às exigências do consentimento informado».
«Contudo, segundo a melhor doutrina, os protocolos de informa-
ção devem ser muito genéricos e completar-se especificamente
para cada caso, com base nas circunstâncias do caso concreto,
de acordo com as características próprias e individuais de cada
paciente, (…)»
«Deve dar-se um ‘consentimento informado ad-hoc’, isto é, que
deve ser adequado à realidade precisa em cada caso e em cada
momento.»
Embora se concorde, em parte, com o que acima fica transcri-
to, sempre se dirá que, em nosso entender pode, também,
constituir boa prática a existência de formulários de con-
sentimento informado especialmente formatados para
determinados actos médicos e de onde ressalte de uma
forma relativamente bem instruída a informação mais rele-
vante e adequada ao procedimento concreto a realizar,
obviamente sem prejuízo de, nesses mesmos formulários,
existir um campo concreto para a individualização do caso
clínico especifico a que o impresso se destina.
Aquilo que de igual modo importa dizer é que, embora o

DEPARTAMENTO JURÍDICO

SOBRE O CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ACTOS ANESTÉSICOS
Os Formulários como Instrumento na Defesa dos Direitos do Doente
Foi solicitada ao Departamento Jurídico a apreciação de uma minuta de «Con-

sentimento Informado para Actos Anestésicos» cujo texto refere em síntese

uma mera declaração de autorização, por parte do doente, para a realização

de um acto cirúrgico «cuja natureza, finalidade, probabilidade de êxito e riscos

foram explicados ao paciente».
formulário possa ajudar o diálogo com o doente não pode
é substituí-lo. O médico tem, pois, de cuidar, não só através
dos documentos de consentimento e da comunicação oral,
em instruir o processo clínico com notas sobre as conver-
sas que tem com o doente e, bem assim, com outros ele-
mentos que demonstrem, ainda que indirectamente, a co-
municação de dados e esclarecimentos tendentes a estru-
turar a vontade do paciente para o consentimento.
«A assinatura do formulário pode ser, por si só, um momento de
reflexão e de auto consciencialização dos direitos da pessoa.
Poderá mesmo ser o espaço privilegiado de diálogo entre o mé-
dico e o paciente relativamente aos riscos e às alternativas da
intervenção a realizar. O que não pode é admitir-se que se use
este expediente como arma de arremesso jurídico que se obtém
no ‘guichet’ de um departamento administrativo como acontece
em tantos dos nossos hospitais!»2

Dito isto, importa agora referir que no presente parecer
iremos tratar fundamentalmente do consentimento infor-
mado para actos anestésicos que não são praticados no
âmbito da urgência ou da emergência hospitalar, já que
estas situações podem ter particularidades acrescidas que,
por não nos terem sido colocadas, não serão aqui e agora
abordadas.
De resto, o formulário que com este vai junto reflecte esta
mesma circunstância.
Assim e tendo em consideração o documento que nos foi
dado apreciar e que acima sintetizámos importa, desde já,
referir que deverá existir um outro específico para o con-
sentimento informado para o acto anestésico, não sendo
assim de confundi-lo com o acto cirúrgico que com ele está
articulado.
Com efeito, o anestesista é autonomamente responsável pela
consulta pré-operatória3, pelo trabalho anestésico intra-
operatório, pela assistência no recobro e pela consulta
anestésica pós-operatória.
Mas para que possamos perceber os dados que devem
constar do formulário a aconselhar não queremos dei-
xar de apontar os critérios genericamente aceites para o
efectivo cumprimento do consentimento:

I N F O R M A Ç Ã O
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a) A informação, seja ela oral ou escrita, tem de ser ex-
pressa em linguagem corrente, adequada ao tipo con-
creto de doente, excluindo-se o uso de termos marcada-
mente técnicos;
b) As informações relevantes não se reduzem aos
elementos que caracterizam o acto médico, mas
aqueles que uma pessoa média, no quadro clínico
que o paciente apresenta, julgaria necessários para
tomar uma decisão;
c) Deve haver a preocupação em transmitir elemen-
tos, de forma sintética, que, mesmo tidos por
irrelevantes para o comum dos doentes, possam,
todavia, ser de extrema importância para o doente
em concreto;
d) Em casos que, claramente, tenha de ser pesado o risco
face ao benefício, releva que no consentimento ou no pró-
prio processo clínico, o anestesista deixe nota desse facto,
bem como da envergadura da anestesia (geral/local), e
das consequências que a mesma possa tipicamente ter,
bem como das alternativas possíveis no caso concre-
to;
e) Antes de obter o seu consentimento, o médico deve ave-
riguar se o interessado entendeu as explicações que lhe
foram dadas, e actuar de modo a que o mesmo se sinta a
vontade para colocar todas as questões ou dúvidas que
ainda persistam.

O formulário de consentimento informado4 que juntamos,
à semelhança de outros modelos internacionais que tam-

bém consultámos, foi dividido em várias secções, para me-
lhor compreensão por parte do doente:

- uma para a explicação sucinta das modalidades anes-
tésicas e procedimentos especiais, respectivas técnicas,
resultados esperados e riscos específicos;
- outra para a explicação sumária das transfusões de
sangue ou de produtos derivados de sangue;
- outra que se refere à previsão dos riscos, hipóteses de
alteração do tipo de anestesia previamente decidido e,
bem assim, de substituição da equipa de anestesia, e
- finalmente uma onde se possam anotar os riscos pró-
prios do doente concreto, i.e., inerentes às suas caracte-
rísticas individuais e intrínsecas.

O formulário contem uma declaração do doente sobre as
informações que está obrigado a facultar para que as op-
ções e esclarecimentos dados pelo médico sejam os ade-
quados à sua situação concreta e, bem assim, o esclarecimen-
to expresso de que tomou conhecimento que, dos dados
veiculados pelo anestesista, se pode, tão só, retirar uma
obrigação deste disponibilizar os melhores meios técnicos
e humanos ao seu dispor e não um dever de resultado5.

O modelo junto poderá ser complementado com actos pró-
prios de anestesiologia nos cuidados intensivos, em qual-
quer unidade de dor, designadamente nas unidades de quei-
mados, nos centros oncológicos, nos serviços que tratem
problemas respiratórios, nos serviços de ginecologia e obs-
tetrícia, entre outros.

1. In «O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente» – FDUC – Centro de Direito Biomédico – pág 535 e ss.
2. In, obra acima citada, pág. 540
3. A consulta pré-operatória é um momento privilegiado para o médico facultar a informação relativamente às recomendações pré e pós
operatórias, aos actos a praticar, aos esclarecimentos que o paciente entenda necessários para a obtenção do consentimento informado escrito.
É, também, neste momento que o médico anestesista, por via do exame ao doente, do diálogo com este, da análise ao processo clínico tem, por
principio, a obrigação de determinar os procedimentos anestésicos a tomar ao caso concreto.
4. Que tem por base um formulário do serviço de Anestesia do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.
5. O formulário que a este vai junto e algumas das soluções que nele propomos são criticadas em parte pela doutrina jurídica por extravasarem
os limites próprios do consentimento informado. Sabemos, também, que, por outro lado, os médicos anestesiologistas não deixarão de tecer
criticas às limitações decorrentes do documento anexo. No entanto se não ousarmos encontrar uma fórmula e discuti-la não iremos, certa-
mente, melhorar a informação ou esclarecimento e os direitos dos doentes e dos próprios médicos.

O Consultor Jurídico

Paulo Sancho

2010.02.10

I N F O R M A Ç Ã O
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50 anos da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia
O XXX Congresso Nacional de Gastrenterologia, Endoscopia Digestiva e Hepatologia – que se realizou de 9 a 12 de Junho,
em Vilamoura – foi palco da cerimónia que assinalou os 50 anos da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia. O evento
incluiu a exposição «Um olhar sobre o passado da Gastrenterologia», que permitia ter contacto com os principais marcos
desta especialidade ao longo dos últimos 50 anos e do que o futuro reserva no tratamento, diagnóstico e prevenção das
múltiplas e diversificadas doenças do foro da gastrenterologia.
«A gastrenterologia é uma especialidade em contínua transformação, com constante investigação nacional e inter-
nacional, com um espírito de inovação crescente e com aparecimento regular de novos métodos de diagnóstico e
novos fármacos. Tudo isto faz com que a gastrenterologia seja uma especialidade, ainda hoje, muito apetecida».
Quem o afirma é Jorge Areias, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, entidade que comemorou
50 anos de existência no dia 11 de Junho. «As doenças do aparelho digestivo são as mais prevalentes em Portugal.
Algumas delas, como é o caso do cancro colo-rectal com grande morbilidade e mortalidade. Mas importa frisar que
muitas são evitáveis. Investir na prevenção é fundamental quando se fala nas doenças do foro da gastrenterologia»,
salienta o gastrenterologista, chefe do serviço de gastrenterologia do Hospital Geral de Santo António, Porto.
«Muitas doenças acompanhadas pelos gastrenterologistas são funcionais (má digestão, digestões difíceis, refluxo
ácido). Não matam mas são muito frequentes entre a população portuguesa e geradoras de uma diminuição
acentuada da qualidade de vida», adianta. Cancro colo-rectal, doença inflamatória do intestino (doença de Crohn
ou colite ulcerosa), hepatites víricas, cancro do fígado e cirrose são algumas das patologias que encontram diagnós-
tico, tratamento e acompanhamento junto desta especialidade médica.
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EDITORIAL

Um país em burnout
S calores estivais fazem-nos de novo temer os incêndios e levam-nos a
pensar se o país já estará a arder.
Massacrado até à exaustão com a crise económica, as afirmações e os
desmentidos, as subidas e descidas da roleta russa, dos créditos, ratings e
subprimes, optimismos e pessimismos, o país está exausto.

Mas cada uma de nós continua com o seu labor quotidiano a não deixar que tudo se reduza
a números. Ainda recentemente o grupo técnico para a reforma da organização interna dos
hospitais (ROIH) veio no seu relatório confirmar o mesmo que há muito temos vindo a
dizer: “a empresarialização dos hospitais, ao colocar maior ênfase na gestão empresarial,
descentrou a atenção do essencial, o doente e a prestação dos cuidados de saúde”. E mais
reconhece que é necessária “a adopção de estratégias de eficiência, capazes de responder
simultaneamente à necessidade de melhorar desempenhos e conter custos, só exequíveis
em contextos de excelência clínica”.

Não compreendo por que não se tomam medidas de fundo e se continua a apostar em
remendos avulsos que apenas complicam o problema que se pretende resolver.

A política do medicamento por exemplo não tem tido um fio condutor racional. Veja-se o
“apêndice” que agora decora a receita médica emitida por via electrónica.
A prescrição médica decorre de um raciocínio clínico onde entram em linha de conta o
conhecimento técnico e científico, mas também a vertente cultural, social e económica de
cada doente.
Qual a utilidade prática de acrescentar na receita a indicação que o médico poderia ter
prescrito um medicamento mais barato 50 cêntimos ou 5 euros, quase insinuando que daí
adviria uma vantagem pecuniária para o médico?
Além de minar a confiança na relação médico-doente, aumenta a conflitualidade e pode
levar a um crescimento da violência contra os profissionais de saúde.
Falta acrescentar que esse mesmo medicamento, o alegadamente mais barato, pode muito
provavelmente não estar disponível em nenhuma farmácia, por não ter sido sequer lançado
no circuito comercial após a autorização de introdução no mercado. Para já não falar nos
riscos para a segurança do doente que a substituição indiscriminada de medicamentos nas
farmácias tem ocasionado.

O recente decreto-lei que visa “regular a contratação de médicos reformados pelo SNS e
garantir que a utilização dos recursos do SNS é feita de forma clara e transparente” é outro
remendo inconsequente com efeitos perversos na qualidade dos cuidados de saúde
prestados aos cidadãos, bem como na sua acessibilidade. Além do risco de encerrarem
alguns serviços é mais uma afronta aos médicos que dedicadamente trabalharam 30 e mais
anos na construção do SNS e que legal e licitamente seguiram as novas regras sobre as
reformas da função pública publicadas por este Executivo.
Deveria ter sido levado em conta o que era por demais previsível, que haveria falta de
médicos de algumas especialidades, particularmente nos hospitais mais periféricos e
centros de saúde do interior do país. Mais uma vez, os que mais trabalham e se dedicam
são os mais maltratados.
Por outro lado, aos médicos mais jovens recém-especialistas não lhes é permitido que
iniciem dignamente uma carreira. Nos hospitais fazem-se contratos individuais de trabalho
que privilegiam a produção e os números, ao invés da qualidade, e onde o salário é
discutido individualmente levando a um ambiente de competitividade selvagem entre
colegas, que destrói a coesão de qualquer equipa, para já não falar na impossibilidade de
um desenvolvimento profissional contínuo.
Nos Cuidados de Saúde Primários, por seu turno, os médicos de família que terminam a
especialidade são colocados provisoriamente, com responsabilidades de especialista e
ordenados de interno, por períodos prolongadamente inaceitáveis, enquanto em
simultâneo se contratam médicos indiferenciados para as funções de especialista em MGF.
Tudo isto acontece apesar de existirem já dois decretos-lei sobre carreira médica e do
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destrói a coesão
de qualquer
equipa, para já
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esforço feito pelos dois sindicatos médicos na negociação do acordo colectivo de
trabalho para os hospitais EPE e na regulamentação dos concursos da carreira.
É por estas e por outras que muitos jovens médicos, aliciados pelas condições técnicas e
económicas dos grupos privados, abandonam o SNS. Fazemos um enorme esforço de
investimento na sua formação, mas depois nem sequer somos capazes de o aproveitar,
dando a esses jovens as condições mínimas necessárias para se manterem no serviço
público.

Mas há mais controvérsias na política global de saúde. Também recentemente, a Entidade
Reguladora da Saúde multou os hospitais por não cumprirem o exigido na resposta às
necessidades de consultas dos utentes. Mas a verdade é que vem a saber-se que esses
hospitais já tinham esgotado os limites estabelecidos através da contratualização com a
ARS, portanto, se dessem resposta às solicitações que a ERS apontou, não poderiam ser
ressarcidos desses custos, criando assim um buraco ainda maior nos seus orçamentos.
E que consequências teve isto tudo? Foi necessário contratar juristas especializados
nestas matérias para elaborar com boa sustentação a contestação às coimas
determinadas. Mais uma vez, dinheiro desperdiçado que tanta falta faz às necessidades
reais do SNS.
A situação é de um absurdo kafkiano. Cria-se uma entidade que custa dinheiro ao Estado.
A entidade multa os hospitais – portanto o próprio Estado – que, por sua vez, tinham a
sua capacidade de resposta limitada pelo regime de contratualização estabelecido por um
organismo da tutela, portanto do Estado. Assim se esvaem milhões de euros por ano.
Neste e noutros absurdos. E vêm-nos depois falar de desperdício…
Exemplos da falta de condições de trabalho e de tentativa de desprestigiar os médicos,
com a desculpa das necessidades de poupança determinadas pela crise económica,
grassam todos os dias.
Repare-se o caso das urgências pediátricas no distrito de Setúbal. Primeiro, foi anunciado
que apenas se manteriam as urgências no Hospital Garcia de Orta, alegadamente porque
não haveria recursos médicos suficientes nos outros hospitais para assegurar a
constituição das equipas. Depois de muita contestação local e da intervenção pública da
Ordem, em que me empenhei pessoalmente, a ARS recuou e admitiu criar equipas de
urgência também nos hospitais de Setúbal e Barreiro, o que é razoável e poderia ter sido
decidido desde a primeira hora, com manifestas vantagens para as crianças das zonas
abrangidas.
Até porque existiam já escalas de urgência elaboradas, com o empenho dos colegas, para
o mês de Julho, nomeadamente no caso do Barreiro.
Poucos dias depois, no Hospital do Barlavento Algarvio (Portimão), a administração
determinou a formação das equipas de urgência com um número de especialistas
abusivamente abaixo dos mínimos admissíveis. Mais uma vez a Ordem se opôs e nos
empenhámos nessa contestação, com uma particular dinâmica do Conselho Distrital do
Algarve. Foi possível evitar que tal decisão avançasse.
Toda esta conjuntura e a incapacidade de os médicos não poderem gerir o seu próprio
trabalho e estarem nas mãos dos gestores em muitos aspectos da sua prática clínica no
dia-a-dia, leva, por outro lado, para além do já referido risco de abaixamento da qualidade
dos cuidados prestados, a uma situação de exaustão nos médicos, que se esforçam para
substituir os que se reformam, cada vez com mais tarefas administrativas para executar e
cada vez com menos tempo de descanso e menos condições de trabalho.
Está montado um sistema de diversas incongruências, em que se pede contenção por um
lado e se esbanja por outro. E não se esbanja apenas dinheiro, mas também o melhor dos
recursos do SNS – a motivação dos médicos e de outros profissionais de saúde.
Estão assim reunidas as condições para que os médicos entrem em burnout e o país também.

“Toda esta conjuntura e a incapacidade de os médicos não
poderem gerir o seu próprio trabalho e estarem nas mãos

dos gestores em muitos aspectos da sua prática clínica no
dia-a-dia, leva, por outro lado, para além do já referido risco

de abaixamento da qualidade dos cuidados prestados, a
uma situação de exaustão”
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A cerca de 160 quilómetros a sul de Lisboa, Sines 
é uma cidade pacata numa zona de costa das mais 
belas do país, o clima é ameno todo o ano, e tem 
agora um novo pólo de referência, a Casa do Médico 
S. Rafael. 

Momentos a dois ... 
Aproveite o seu tempo livre para conhecer Sines,, 

Validade: 1 Junho a 30 Setembro de 2010 

O pacote inclu i: 
~ Alojamento em quarto duplo ou twin 

(1 noite- 2 pessoas) 

~ Pequeno-almoço no quarto para 2 pessoas 
(hora a marcar no acto do check-in) 

~ Bebida de boas vindas e petit fours servido 
na esplanada 

~ 1 Jantar para 2 pessoas no Restaurante 
Quinta S. Rafael de acordo com menu 
deste pacote (hora a marcar no check-in) 

~ 1 Garrafa de espumante bruto (no quarto) 

~ Late check-out (confirmar disponibilidade) 

Condições/Preçário: 

• Médicos reformados: 125,00 euros 

• Médicos no activo: 130,00 euros 

• Acréscimos de noites: 
preços em vigor consoante a época e situação 

Esta oferta especial não é acumulativa com outras ofertas em vigor. 
Serviços indicados mas não usados não são sujeitos a reembolso. 
Disponibilidade sujeita a confirmação. 



Onde a imaginação 
se transformou 

em realidade 

CASA do ,. 

MEDI 

------0 sol e o mar que tem para oferecer S. RAFAg. 
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cado em 2009 pela Agência Europeia
para a Segurança do Trabalho, que
reconhece o aumento exponencial de
casos de Burnout na União Europeia,
onde os médicos e outros profissionais
de saúde são considerados especial-
mente em risco. “Está também demons-
trado que situações de exaustão dos
profissionais reflectem-se na qualidade
de prestação de cuidados de saúde e na
segurança dos cidadãos que a eles
recorrem”, prossegue Isabel Caixeiro. “A
OM, no seu papel de entidade reguladora
do exercício profissional médico, consi-
dera uma prioridade intervir nesta área.”
Nova citação para que se possa entender
a dimensão do tema em cima da mesa,
desta vez retirada de um artigo publicado

na Acta Médica Portuguesa em 2005,
assinado por Maria Antónia Frasquilho.
“Com o somatório de expectativas não
cabalmente respondidas, surge a fase de
insatisfação. Nesta são patentes a
desilusão, o cinismo, a desmotivação, a
fadiga física e mental, o tédio, o pessi-
mismo e um leque variado de sintomas
inespecíficos. A qualidade de produção
ressente-se. Posteriormente entra-se nas
fases a que usualmente se dá o nome de
Burnout. Instala-se o alheamento, surge
o desânimo, a desesperança, a irritabi-
lidade, o isolamento, a fuga a contactos
interprofissionais, o criticismo fácil, o
conflito, o negativismo, com toda a
panóplia de sintomas e sinais obser-
váveis de sofrimento físico e mental.

uditório da Fundação Calouste
Gulbenkian cheio para a sessão
de inauguração do simpósio

internacional sobre “Síndrome de
Exaustão – Burnout”, organizado pela
Secção Regional do Sul (SRS) da Ordem
dos Médicos (OM). O programa contempla
a participação de dois reputados estu-
diosos da matéria, vindos além-fronteiras.
Isabel Caixeiro, presidente da SRS, refere-
se a Christina Maslach e Michael Leiter
como “duas das maiores autoridades
científicas sobre Burnout”, mas regozija
com a presença de Ana Jorge, ministra da
Saúde, e Couto dos Santos, presidente da
Comissão Parlamentar de Saúde.
É, de facto, caso para tanto, conforme
parece indicar o relatório citado, publi-

Simpósio internacional sobre  Síndrome de Exaustão - Burnout

Acabar com o mito do super-médico
O Burnout vai muito para além do cansaço extremo. É uma síndrome que implica
valores, atitudes, organização do trabalho, entre vários outros factores.
Como por exemplo a percepção da sociedade – incluindo administrações
hospitalares e Governos – de que o médico é um super-homem. Ou super-mulher.
Urge acabar com este mito, primeiro entre a própria classe e depois na
generalidade, passo importante para requerer um tratamento mais humanizado
da profissão. O simpósio organizado pela Ordem dos Médicos resultou num passo
inestimável neste despertar de consciências.

A
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Profissionalmente há uma sensação de
inadequação. Produz-se menos e os erros
surgem. Finalmente há o corte por
exaustão que se caracteriza pelo evita-
mento de tudo e todos os que se relacio-
nam com a profissão. Pelo não querer
saber ou tanto dá, pelo sentimento de
traição, ou que se errou no investimento
feito. Que nada mais há a fazer com uma
grave erosão dos valores, da dignidade
e do auto-conceito. Instala-se improdu-
tividade franca, o absentismo, o caos,
com potencial retirada do local de
trabalho ou mesmo da profissão.”
Ponte para o presente, a presidente da
SRS assinala que “este parece ser um
retrato do que tem acontecido nos últimos
tempos”, nomeadamente com a veiculada
debandada de médicos do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) rumo à reforma
antecipada. “A ser verdade o que tem
sido relatado na imprensa, começamos a
viver o que de algum tempo a esta parte
se temia: os médicos estão a desistir de
combater sozinhos contra o sistema que
lhes recusa os índices mínimos de
motivação.
As ameaças eram sérias e todos nós
fomos alertando que o copo estava à
beira de transbordar. Parece de facto que
começou a transbordar e urgem agora
medidas de recurso que possam evitar
que mais médicos da faixa etária
maioritária decidam reformar-se antes de
entrarem em vigor as penalizações
previstas no Orçamento Geral de Estado
para este ano. Os efeitos desta decisão,
a manterem-se, serão devastadores,

sociedade desumanizada e sem valores,
mas onde cada um de nós estabelece
cada vez uma relação mais forte com o
outro, é importante perceber como
podemos encontrar aquilo a que vocês
chamam o coping e nós gestores o coach-
ing.” Couto dos Santos aponta, além dos
profissionais de saúde, mais três classes
profissionais que deveriam ser tidas em
consideração em relação ao problema do
Burnout: os professores (“a esponja que
absorve todas as frustrações de pais e
alunos e a indisciplina de uma escola”),
os pequenos empresários (profunda-
mente afectados pela crise económica e
sem capacidade de cumprir perante a
comunidade em que estão inseridos), e
os políticos. Perante os sorrisos da

sobretudo associados a uma realidade já
deficitária.” Sem pausa, surgem as
explicações dos problemas inerentes:
“Com a opção pela reforma antecipada
dos médicos mais qualificados, ficam
comprometidas a formação especializada
dos novos médicos. A OM decidiu actuar
nas áreas que lhe compete para identificar
o Síndrome de Exaustão - Burnout, dotar
os médicos de capacidades de lidar
individualmente com o problema e de
intervir na sua prevenção e tratamento.
Este é um contributo para encontrar
soluções para a crise que o SNS
atravessa.”

A exaustão dos políticos
executivos

Lançadas as bases por Isabel Caixeiro
para o dia de trabalho, cabe a vez a Couto
dos Santos agradecer o convite feito
pela OM e que o obrigou a “estudar,
perceber, aprofundar afinal o que estava
por detrás do Síndroma de Exaustão”. A
pesquisa gerou resultados curiosos,
como o facto de Couto dos Santos, em
retrospectiva, entender que chegou
“pelo menos ao terceiro ou quarto nível
de Burnout”, na altura em que exerceu
funções governativas, devido à
incapacidade de resolver muitos
problemas com que um político é
confrontado. “Sentimo-nos muito
impotentes e quase entramos naqueles
níveis, sem saber. Por isso a OM deve
prosseguir esta tarefa de prevenção para
que todos possamos perceber que nesta

Isabel Caixeiro
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plateia, o presidente da Comissão
Parlamentar apressa-se a especificar: “O
político que tem funções executivas” e
que “vive problemas gravíssimos, desde
que exerça o seu cargo com sentido de
estado e defesa do interesse publico.”
Não poderia haver melhor dica para passar
a palavra à ministra da Saúde. Ana Jorge
começa por agradecer a compreensão de
Couto dos Santos, dado que acumula as
questões do Burnout. Agora como
executiva da área de política, antes como
médica. O que pode ser uma vantagem. “É
que este é um político que tem experiência
de fazer urgência hospitalar. O treino de
dormir ou descansar aproveitando todos
os bocadinhos, talvez dê alguma
capacidade de resistir melhor à questão
do Burnout.” Assumida a brincadeira por
“estar entre colegas”, Ana Jorge exalta a
iniciativa da OM sobre uma situação que
“não pode ser tabu”. Estudos e relatórios
indicam que o problema está em
crescimento, “com consequências
negativas a nível individual e organi-
zacional, gerando doença, absentismo,
conflitos familiares e entre colegas e
diminuição da qualidade e produtividade
dos serviços prestados.” Antecipando
algumas apresentações programadas para
o dia, a responsável política preconiza o
combate ao Burnout, “apostando em
estratégias de prevenção a nível indi-
vidual, grupal e organizacional”. Imbuída
no papel de ministra da Saúde, versa
sobre o que está a ser feito na vertente
organizacional: “As reformas que estamos
a desenvolver no âmbito do SNS seguem
modelos de organização laboral que
facilitam o trabalho em equipa, a inter-
ajuda e a partilha de responsabilidades e,
nesse sentido, é de esperar que estas
reformas também ajudem a prevenir a
síndrome de exaustão.”

Radiografia do Burnout
segundo Maslach

A primeira convidada internacional a
discursar é Christina Maslach, professora
de Psicologia na Universidade da
Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos.
Aproveita a deixa de Couto dos Santos
para defender que o Burnout não está
limitado às profissões da saúde. “Se as
pessoas conseguissem compreender que
muita gente em profissões diferentes
comunga factores de stresse que levam
ao Burnout, então talvez pudéssemos
trabalhar de forma mais colaborativa para
lidar com todas estas questões, em vez de
apontar dedos e culparmos uns aos

outros.” Mas afinal o que é o síndrome de
exaustão? “Uma das maneiras de falar sobre
o assunto é que é um índice de como o local
de trabalho está desadequado às pessoas
que lá trabalham. É um contexto que, de
forma crescente, se direcciona para
caminhos a que nem sempre os seres
humanos conseguem corresponder. Este
desequilíbrio resulta no stresse crónico do
Burnout.”
Apesar da questão ser “muito séria”,
mesmo os grandes especialistas podem
ser surpreendidos. “Geralmente, por parte
das organizações, a resposta costuma ser:
‘O que é que isso interessa? As pessoas
estão a ter um mau dia, e então?’ ou ‘Isso
não é o meu problema’, diz o director.” Para
que o Burnout fosse levado a sério, Maslah
e Leiter começaram a mostrar resultados de
algumas pesquisas que mostram que
trabalhos stressantes são tão maus para a
saúde das mulheres como fumar e
obesidade. “Há alguns anos, o stresse no
trabalho custou à economia 300 mil biliões
de dólares em baixas por doença,
incapacidade de longo prazo, turnover de
recursos humanos. São efeitos do Burn-
out, não é só as pessoas terem um mau dia.”
O trabalho de Maslach e Leiter envolve
seis áreas estratégicas, sem ordem de
importância, que são “a balança” entre a
pessoa e o trabalho: carga de trabalho,
controlo, recompensa, comunidade,
sentido de justiça, valores. “Estas seis
áreas, onde ocorre uma adequação ou
desadequação, são sinais importantes para
podermos identificar onde estão os
problemas e onde poderemos intervir e o
melhor local para efectuar uma mudança.”
Segundo a especialista, surge uma
desadequação entre pessoa e trabalho
quando existe sobrecarga de tarefas, falta
de controlo, insuficientes recompensas,
quebra da comunidade (com especial
incidência dos conflitos que ficam por re-
solver), ausência de justiça (as regras até
podem ser estranhas numa organização,
mas se forem aplicadas com justiça, todos
as compreendem), conflitos de valores.
Está criado o quadro geral para a

intervenção de Michael Leiter, mas antes
há tempo para uma sessão de perguntas da
plateia. Camila Tapadinhas, especialista de
Medicina Interna a trabalhar em cuidados
intensivos desde há 10 anos, aborda a
questão da qualidade do trabalho em termos
dos papéis que tem de desempenhar. Por
exemplo, quando um médico tem de falar
com um familiar de um doente que morreu,
o papel interior diz-lhe que o pode fazer em
pé no corredor, mas o papel exterior diz-lhe
que deve faze-lo no gabinete, sentado, e se
for preciso passar uma hora com alguém
que chora e fala com ele. “Quando sinto
Burnout não desempenho bem o meu papel
exterior.” Maslach gosta da questão. “É
por isto que digo que quando nos
centramos só na questão da exaustão,
perdemos a significância do Burnout. Em

As 3 Dimensões
do Burnout

Exaustão (falta de energia;

sobrecarga de trabalho; não

ter voz no que se faz; trabalhar

num local em que as pessoas

têm dificuldade de funcionar

em conjunto; falta de

entusiasmo)

Cinismo (a paixão desapa-

rece e é substituída por

cinismo; não há

reconhecimento do trabalho

realizado; sentimento de que

as decisões são injustas;

algumas vezes fazem-se

coisas das quais não há

orgulho)

Ineficácia (falta de confiança,

sentimentos de menor

eficiência, dúvidas sobre a

própria pessoa)

Fonte: Christina Maslach e Michael Leiter

Ana Jorge Christina Maslach
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Sintomas
do Burnout

predominância de sintomas de

fadiga(pessoas começam o dia

sem energia e entusiasmo);

sintomas atípicos de sofrimento

físico (pessoas começam a ter

problemas de saúde que não

tinham antes, como insónias,

problemas gastrointestinais...)

sintomas parecem estar

relacionados com o trabalho

(estão muito associados a quando

as pessoas vão trabalhar, estão

no trabalho, levam trabalho para

casa)

sintomas parecem surgir em

pessoas “normais” que

anteriormente não sofriam de

psicopatologias (eram normais e

saudáveis e agora começam a ter

estes problemas)

diminuição da eficácia e

desempenho profissional devido

às atitudes cínicas, perda de

confiança e exaustão.

Fonte: Christina Maslach e Michael Leiter

relação a esses outros papéis que um
médico desempenha, se os colegas não
estão de acordo sobre o que fazer com os
doentes e familiares, vai sempre haver
conflitos. Isso tem a ver com a área da
comunidade, dos relacionamentos, não é
apenas a exaustão. Sei que as pessoas
lutam com esse tipo de conflitos que têm
dentro de si, mas também de como podem
obter o apoio dos outros para a forma como
se quer lidar com o assunto.”

Combater a noção
do médico-herói

A plateia está dinâmica e as intervenções
surgem espontâneas. Susana Henriques,
médica de Clínica Geral num centro de
saúde da periferia de Lisboa, pede um
comentário para o facto de a sociedade em
geral entender a exaustão dos médicos
como um tema tabu. Mas antes da resposta,
a justificação. “A sociedade veicula uma
divinização do poder da Medicina, do poder
dos médicos, e uma falsa imagem (muitas
vezes por programas e séries de televisão):
a do médico-herói. Percebemos o que está
por trás disso, mas é algo de errado. Não
somos heróis; somos humanos e há que
lidar com isso. Mas é mal visto se eu disser
que hoje não consigo fazer mais, que
cheguei ao meu limite. [As pessoas]
entendem que não estou a ser justa com a
minha vocação e profissão.” Por fim, a
pergunta: “Como é que na sociedade se
pode mudar este paradigma?”
A resposta de Maslach não vem pronta
nem fácil. “Tem razão, é uma questão
importante e quero sublinhar que isto ocorre
por causa de uma combinação dos valores
que a sociedade tem para com os cuidados
médicos. Os estereótipos que existem não
são unicamente dirigidos a esta profissão:
os padres, os professores... as pessoas
também esperam que eles façam coisas que
não estão de acordo com o que eles podem
fazer. Uma mudança nesta área tem de
começar primeiro internamente, entre os
médicos, que devem estar sintonizados
sobre o que querem dizer e serem claros

sobre quem são, o que tentam fazer, e como
tentam trabalhar e colaborar com os
doentes. De forma a atingirem-se objectivos
mais realistas e se fuja da ideia de que os
médicos são deuses.”
Pois claro que não são. Mas podem agir
como tal. Da plateia surge quase uma
provocação, por parte de um médico
lisboeta. “Todos sabiamos que a Medicina
era exigente. Como diz o ditado inglês: ́ No
pain, no gain’. Não poderá existir uma
sobre vitimização dos médicos para fugir
das suas responsabilidades?” Maslach
surpreende-se com a pergunta mas
encontra o caminho da resposta. “Ajuda
se tivermos mais informações para além da
exaustão; precisamos de olhar de forma
mais abrangente para uma série de
indicadores, conjuntamente, para perce-
bermos o que se está a passar. No início não
havia o termo Burnout. Esse rótulo,
evocativo de imagens com chamas e cinzas,
muitas vezes provoca mais mal do que bem.
O Burnout, desde o início, é visto como um
estigma pior do que a morte. Há profissões
onde isso não é bem visto. Nos membros
do clero ou polícias, por exemplo. Nas
primeiras entrevistas que fizemos a polícias,
houve agentes que disseram preferir engolir
a pistola e cometer suicídio do que ir a um
psiquiatra, pois isso mostraria que eram
fracos e não conseguiam lidar com os
problemas. Temos de lidar com o problema
de forma séria, pois é uma combinação das
pessoas que estão e fazem o local de
trabalho.”
Carla Teixeira, Anestesista a trabalhar em
cuidados intensivos, tem trabalhos em
Burnout e aproveita a boleia para realçar
que, além dos questionários, para avaliar
níveis de síndrome de exaustão é muito
importante ter pesquisa qualitativa. “Ir aos
sítios, contactar, observar, ficar com uma
visão geral do local de trabalho.” A
investigadora norte-americana está em
concordância e salienta que “a prevenção
é uma estratégia muito melhor do que tentar
tratar casos sérios de Burnout.” Mas a
mensagem não é muito popular nos EUA.
“Há uma expressão popular que diz: ‘Se
não está partido, não arranjes.’ Esta é uma
mensagem muito anti-prevenção. Se
conseguirmos efectuar mudanças que
afectem muitas pessoas numa unidade,
isso é melhor do que tentarmos ir tratar
primeiro esta pessoa e depois aquela... Por
vezes uso a analogia de já termos aprendido
que o nosso ambiente físico tem conse-
quências importantes para o nosso bem-
estar e saúde. Redesenhámos cadeiras,
linhas de montagem, computadores.
Tentámos perceber como é que o ser humano

está desenhado para trabalhar e como é
que o meio físico pode ajudar da melhor
maneira a pessoa a fazer o trabalho dela.
No Burnout estamos a falar do ambiente
sócio psicológico de ajudar a pessoa a
fazer o seu trabalho da melhor forma.
Colocar pessoas com boa formação e
capacidade em ambientes que as fecham
em si próprias, lhes dificultam a vida, ao
ponto de elas acabarem por desistir e sair
(depois de cometerem erros ao longo do
tempo), é um terrível desperdício do
investimento nessas pessoas.”

A luz de Michael Leiter

Explicados os sintomas, as causas e as
consequências do Burnout por Christina
Maslach, cabe a Michael Leiter falar sobre
o vértice da intervenção. “Vocês são parte
da solução”, alerta o professor de
psicologia da Universidade Acadia, no
Canadá, dirigindo-se à assistência. A
intervenção depende da “alavancagem”
de se querer fazer algo em relação ao
assunto. Um dos caminhos passa por
envolver as pessoas nos respectivos
trabalhos. “Não pretendemos simples-
mente evitar o Burnout, mas sim saber

Couto dos Santos
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onde queremos ir parar quando temos uma
intervenção com sucesso. É importante
definir esse objectivo e atingir o empenho
no trabalho, definido por energia,
envolvimento e eficácia, pólos opostos
daquilo que define o Burnout.” Ressal-
vando que a maior parte das pessoas está
bem nos trabalhos, até por já saberem
previamente que a Medicina é um ramo
exigente, Leiter enaltece que alguns
profissionais estão “em sofrimento”,
tornando a questão “muito séria”.
Sobre o método preconizado para abordar
o síndrome de exaustão, o investigador
parte do princípio de que as pessoas querem
estar com outras pessoas. “Querem
pertencer a um grupo social onde são
valorizadas, onde os outros lhes mostram
respeito. Se elas não fazem parte de um
grupo, sentem-se sozinhas. Por isso, a
motivação de pertencer a um grupo é algo
de primário.” Depois é preciso que o mundo
onde se trabalha faça sentido. “Tem de
haver um sentido de realidade inerente. O
mundo social a que queremos pertencer
tem de fazer sentido.” Acresce ainda que é
necessário despender muito tempo e
esforço para ser-se um profissional de
saúde. Consequência? “Geralmente
podemos contar de que existam mais
factores associados à profissão de médico
além do dinheiro. A ideia de que as pessoas
estão a tentar atingir mais, contribuir mais,
em termos do seu desenvolvimento
pessoal, é parte da motivação que se as-
sume quando trabalhamos com profissio-
nais de saúde.”
Michael Leiter afirma que a saúde é uma
área onde o status é muito presente. Presta-
se muita atenção a todos os tipos de gestos
e expressões faciais, por parte dos restantes
colegas, que possam fornecer indícios de
onde se está na escala do status. Quando
esses sinais são positivos, há um sentido
de segurança psicológica, de pertença;
quando esses sinais são negativos, gera-
se stresse. “Não é preciso que gritem
connosco, que atirem coisas, que digam
que os odeiam. Bastam coisas subtis, como
não responder a um ‘olá’.” Na abordagem
de Maslach-Leiter, um dos princípios
operacionais é dar atenção a este aspecto,
mostrando a respectiva importância e
impacto emocional. “Se queremos um local
de trabalho psicologicamente são, que
promova o trabalho empenhado em vez de
Burnout, esta é uma peça estrutural: fazer
com que as pessoas interajam umas com as
outras nestas pequenas coisas, de modo a
que se sintam melhor consigo próprias e
que sintam pertencerem ao grupo.”
Baseado na apresentação de Christina

Maslach, o professor universitário refere
que a intervenção pode efectuar-se em
qualquer das seis áreas estratégicas
apontadas. Em termos de carga de trabalho,
pode-se tentar controlar as exigências, por
exemplo, mas em termos da equação da
energia e carga de trabalho é privilegiada
uma abordagem que passa pelo
encorajamento dos médicos a adoptarem
um estilo de vida mais saudável. “É
importante recuperar a energia despendida,
através de bom descanso e sono, e terem
uma vida rica e preenchida fora do trabalho.
A instituição tem de possibilitar isto.” Outra
parte que assume extraordinária impor-
tância reside nos valores. Questões como
equilíbrio de orçamento ou exercício de
controlo, podem ser entendidas como
mensagens contrárias aquilo que os
indivíduos têm como valores para o sistema
de saúde. “Isto torna-se uma equação
importante; uma parte acontece ao nível
político, mas outra parte acontece a um
nível mais pequeno, local. Num grupo deve
falar-se sobre quais são esses valores
principais e como se conseguem explorar
as possibilidades do sistema de saúde
existente para se conseguir realizar um
trabalho de acordo com as linhas mestras
desses valores defendidos.” O objectivo é
trabalhar-se conjuntamente com os colegas
para assegurar a existência de uma melhor
adequação entre a estrutura de valores
pessoais.
Aqui chegado, Leiter aproveita de novo
para realçar a importância das relações
entre pessoas, mais especificamente entre
colegas. “São uma parte crítica do problema
do Burnout. Civilidade significa interagir
uns com os outros de uma forma educada.
Incivilidade é ser-se mal educado.” Exemplo
simples? A ausência de correspondência
às solicitações. “Isso leva uma pessoa a
ficar ofendida. É ofensivo, insultuoso,
emocionalmente perturbador. Faz com que
uma pessoa pense que não faz parte do
grupo.”
É um tipo de atitude que atinge as pessoas
de forma dura. Para o especialista, há muitas

exigências essenciais nos serviços de saúde
que devem sobrepor-se ao resto: “As
pessoas estão doentes e realmente
precisam de tratamento; se não as tratarmos
quando estão doentes, estamos a negli-
genciar uma exigência muito importante.
Ser rude e mal-educado com os colegas é
uma parte do trabalho que é emocional-
mente esgotante e não contribui em nada
de positivo.” As relações incivilizadas entre
profissionais de saúde retiram energia às
pessoas, quando essas relações deveriam,
na verdade, gerar energia, informação, apoio
emocional.

Uma possível resposta
em formato CREW

Para desenvolver o aspecto de comunidade
no local de trabalho, Michael Leiter tem
trabalhado com o método CREW – Civility
Respect and and Engagement at Work,
sustentado em “conversas honestas”.
Trocado em miúdos: “Essencialmente
fazemos terapia familiar com grupos de
pessoas que são colegas e trabalham
diariamente uns com os outros.” Os grupos
estruturados passam por seis meses de
reuniões semanais e a agenda é “como é
que falamos uns com os outros”. As
pessoas conversam sobre as suas relações
profissionais e questionam-se sobre o tipo
de comportamentos que relevam incivi-
lidade, má educação, antipatia. “Pode ser
falar-se desde coisas superficiais, como
deixar os copos de café sujos em cima da
mesa, até falar-se de coisas mais profundas
como questionar a competência de alguém
que esteja a fazer algo que embarace a
equipa publicamente. O objectivo é
construir um local de trabalho com mais
apoio mútuo.”
O esquema do CREW é muito flexível e
adaptável ao tipo de equipas, quer na
duração, quer no local dos encontros, bem
como que questões que realmente importa
abordar. Após apresentar resultados
obtidos com o sistema, Leiter afirma que
esta constitui a ferramenta “mais eficaz”
que já encontrou em termos de uma
intervenção organizacional sistemática
para lidar com o Burnout. “As relações com
os colegas são, por si próprias, muito
importantes e são também instrumentais
para gerir aspectos como a carga de trabalho
ou como congruência de valores entre
colegas. Apenas com a construção da
estrutura da colegialidade, fomos capazes
de mudar o nível de Burnout.”
Para os que preferem razões mais
economicistas, o investigador tem outro
tipo de argumentos: a redução de custos,

Michael Leiter
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obtida através da diminuição de aspectos
como o turnover de recursos humanos, as
faltas de pessoal, as queixas por parte dos
doentes e sindicatos. “Quando vamos a
um hospital fazer este programa, traba-
lhamos com os sindicatos e geralmente
eles revelam um grande apoio. Porque o
método reduz as queixas entre os
próprios colegas de trabalho.” Em
conclusão, Michel Leiter afirma que a
área da saúde “é realmente complicada”.
Porque ninguém tem toda a informação
(“nem mesmo o médico mais inteligente
sabe tudo”),  torna-se necessário
“comunicar com as enfermeiras, com os
membros da família, com os técnicos”,
de forma a entender todo o quadro do
doente. “Quanto melhor for o fluxo livre de
comunicação e interacção entre os mem-
bros da equipa, melhor tende a terminar o
tratamento do doente.”
Apresentado o método preconizado pelos
especialistas internacionais convidados,
segue-se o comentário do moderador e
psicólogo Miguel Xavier, que confessa ter
estado “pelo menos duas vezes em
situação de Burnout” ao longo da carreira.
“Em termos de contexto, é claro que o
Burnout existe em todos os sítios onde se
faz prestação de cuidados de saúde e se
lida com pessoas. Existe numa forma cada
vez maior porque as exigências, quer dos
conselhos de administração, quer das
populações, mas provavelmente também
porque a própria ideologia das relações de
trabalho está a mudar. Com isto, não quero
dizer que Burnout não seja evitável.”
Deixado o alerta para as várias dimensões
do fenómeno (individual, grupal, organi-
zacional), Miguel Xavier defende que “para
dimensões diferentes, terapêuticas
diferentes”. Sinteticamente: “Não me
parece q exista uma terapêutica que resolva
estes problemas todos. O que vimos aqui
hoje é um sistema que, do ponto de vista
da efectividade, responde à questão do
Burnout. Agora, responde fazendo
sobretudo o fortalecimento do que são as
redes sociais dentro das organizações.
Funciona de uma forma horizontal, com
foco na questão da civilidade, com foco na
relação interpessoal entre os agentes. E
deixa-me uma dúvida de fundo: sendo de
uma efectividade extrema (isso não está
em causa porque os dados são claríssimos
em termos da redução dos níveis de Burn-
out), pergunto-me em como um modelo
destes pode aplicar-se para resolver o
problema do Burnout associado funda-
mentalmente a questões de natureza
organizacional, ou seja, que tem a ver com
relações de poder que existem nas

organizações e não tanto nas relações
entre pares.”
A intervenção de Michael Leiter ainda não
terminara no simpósio. Retomada a
palavra, o professor defende que “uma
equipa unida, que se apoia, que funciona
bem, vai conseguir perseguir valores de
alta qualidade de forma muito mais eficaz
do que uma equipa disfuncional”. Chove
da plateia nova interpelação: como é que
um chefe de departamento pode motivar e
criar mais envolvimento na equipa quando
se está entre as exigências do dia-a-dia e
as exigências da administração do hospi-
tal? O convidado internacional não tem
receitas fáceis. De facto, é difícil ser um
chefe de departamento, face aos dotes de
“malabarismo” necessários. “Não há uma
cura rápida para isso, mas parte assenta
em assegurar de que os médicos do
departamento sejam informados dos
esforços feitos para manter essa esponja.
É importante que eles percebam, reconhe-
çam e apreciam o esforço necessário na
tentativa de manter separados o seu bom
trabalho e desenvolvimento de um
ambiente profissional colegial, com as
exigências mais mundanas que vêm da
direcção.” Edifica-se assim um espírito de
equipa e o grupo ganha com a ideia de
estar a partilhar uma luta conjunta.

Administrações
para que te quero?

A questão organizacional, apontada pelo
psicólogo Miguel Xavier e outros inter-
venientes no simpósio, teve tratamento
através da intervenção de Adalberto Cam-
pos Fernandes. O Especialista em Saúde
Pública e Mestre em Saúde Pública -
Administração dos Serviços de Saúde,
aceitou o desafio de participar no simpósio
numa óptica de grande amplitude: “Como
é que a gestão, a organização, a avaliação
ou apreciação macro do sistema vê os
problemas que condicionam a vida
profissional dos médicos e, naturalmente,
podem levar a produzir estas situações

que levam ao Burnout.” A premissa
apresentada rapidamente dá lugar a uma
radiografia crua. “Vivemos num condicio-
nalismo extremo em termos orçamentais. E
quando existem condicionalismos orça-
mentais e não se fez os trabalhos de casa
nos tempos que precederam os constran-
gimentos orçamentais, naturalmente que o
risco das medidas avulsas e das medidas
intempestivas cegas podem facilmente
repercutir-se sobre as organizações. E as
organizações muitas vezes, com algum nível
de desorientação, tomam medidas que são
profundamente erradas. Isto concorre para
que, sobretudo em pessoas que desen-
volvem trabalho de natureza mais intensiva,
cada acto de prestação de cuidados seja um
acto de grande exigência de natureza
psicológica e muitas vezes até física.”
Adalberto Campos Fernandes defende que
“a capacidade política dos governos para
as reformas tem sido também muito desigual
e muito difícil”. No terreno, “as motivações
de quem organiza, de quem gere, de quem
tem obrigação de implementar essas
mesmas medidas, também são muito
diferentes”. A este panorama junta-se “a
mudança efectiva nos padrões de procura”

Consequências
do Burnout

má qualidade de trabalho
moral baixo (porque estou
neste trabalho? fiz a melhor
opção?)
absentismo (tendencial-
mente sai-se cedo, entra-se
tarde, falta-se a reuniões,
corta-se tempo com os
doentes; é um sintoma do
cinismo pois quando as
pessoas estão muito
negativas ao trabalho mudam
o esforço em termos de dar o
melhor de si para passarem a
cumprir apenas os mínimos)
turnover de recursos
humanos
problemas de saúde (muito
associados ao stresse)
depressão (Burnout é um
mediador da depressão)
problemas familiares
(novamente associados ao
stresse)

Fonte: Christina Maslach e Michael Leiter

Miguel Xavier
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e “uma mudança no paradigma organi-
zacional com uma fortíssima transfor-
mação do conhecimento técnico e
clínico”. Segundo o médico, torna-se
necessário investir na inovação e na
revitalização do capital humano. E
explicar os porquês das mudanças
operadas. “A mudança muitas vezes é
táctica e em função da necessidade
imperativa de um constrangimento
qualquer e não de uma reflexão que existe
vastamente produzida e escrita por quem
estuda os assuntos há muitos anos.”
O retrato do país é ponto alto da inter-
venção. “Temos em Portugal um prob-
lema grave de regulação. É complexa,
conflituante, sobrepõem-se as compe-
tências de regulação e de intervenção.
Os médicos têm a sensação de que têm
de ser ou vão se regulados, mas não têm
clareza sobre qual é o perímetro dessa
mesma regulação.” Aproveitando a ideia
passada por Christina Maslach de que é
melhor prevenir que remediar, o orador
defendeu a utilidade de uma reflexão
conjunta sobre quais são as verdadeiras
expectativas dos profissionais. “E sem
querer ser demagógico e dizer coisas
bonitas… sou daqueles que acredita que
90 por cento das pessoas não muda de
lugar de trabalho por dinheiro. Acima de
tudo, a maior parte dos médicos pretende
é ter um projecto de vida profissional
bem definido e condições de exercício na
equipa, com uma certeza estratégica
quanto ao reconhecimento da sua compe-
tência e quanto ao seu futuro profis-
sional.” E salienta que o respeito pela
autonomia do exercício profissional ou a
consideração pelos valores da profissão
são questões que fogem do âmbito
corporativo. Trata-se apenas de reconhe-
cer que “a profissão médica rende mais
se tiver um carácter autónomo e a respon-
sabilidade for acometida individualmente
ao próprio médico”. Quanto à inclusão
dos médicos no processo de decisão,
serve para transmitir “a ideia de que a

gestão é muito mais, numa organização
de saúde, um instrumento de apoio do
que uma forma de controlo”.
Defensor de uma “cultura de trans-
parência”, afirma que a “opacidade” por
vezes existente leva a que se trabalhe em
cima de “mitos”. Alguns apontados como
recorrentes. “Um deles é de que há falta
de médicos em Portugal. Nós olhamos
para os macro indicadores e ficamos com
a ideia que não. Existe falta de médicos
sectorialmente nalgumas especialidades
e nalguns domínios da actividade. Isso
tem a levado a que Governos reajam com
abertura de novas faculdades o que é um
erro de consequências que podem ser
trágicas para a qualidade do ensino
médico em Portugal. Devíamos estar
numa fase de concentração universitária
para termos efectivamente faculdades
de medicina de dimensão internacional,
com potência de meios e com recursos
financeiros, e o que estamos a fazer é a
atomizar o ensino médico, a dispersá-lo
por micro instituições, cujo resultado vai
ser que daqui por uns anos, quando
houver desemprego médico em Portugal
– vai haver seguramente – a proletari-
zação do trabalho vai ser maior, a
tendência do pequeno acordo vai ser
maior e a qualidade dos formadores e dos
formados vai inexoravelmente cair.”
A finalizar, afirma que “estamos a viver
um tempo triste: vermos morrer de forma
paulatina, definhante, o SNS que
conhecíamos ou conhecemos desde há
30 anos a esta parte”. Razões? “Porque
efectivamente a matéria-prima essencial
que o tem feito viver está a ser descurada
e desacompanhada.” Mas porque é
importante apontar caminhos a acom-
panhar a crítica, Adalberto Campos
Fernandes enfatiza ser “fundamental que
todos estejamos conscientes de que a
eficiência operacional do sistema tem de
existir”. Isso constituirá “a melhor
maneira de defender o SNS tal como nós
o concebemos”.

Os médicos
precisam de tempo

Claude Wetzel, Anestesista, especialista
em medicina de emergência e, simulta-
neamente, presidente da Federação
Europeia dos Médicos Salariais sobe ao
palanque para juntar uma análise de um
médico e de um sindicalista. Sem querer
repetir o dito por Maslach e Leiter, o
médico francês salienta que “muita gente
associa o Burnout às novas gerações
que trabalham muito porque querem
ganhar dinheiro. Isto não é verdade! O
principal tópico é que todos os médicos
estão a ser pressionados cada vez com
mais tarefas administrativas. Depois,
temos cada vez mais missões de serviço
público. Terceiro: cada vez menos reco-
nhecimento e recompensa das acções do
médico.”
Pior que isso, Wetzel aponta que a
profissão de médico está a ser alvo de
ataques em várias frentes. Cita o exemplo
da Eslovénia, onde uma campanha nos
meios de comunicação social, “clara-
mente sob influência do Governo”, afirma
que os médicos são os inimigos dos
doentes por “pedirem mais dinheiro e
trabalharem menos” em plena crise
financeira. Resultado desta acção? “Não
há mais jovens a quererem ser médicos
na Eslovénia e o país tem uma falta de
recursos humanos na área da saúde.”
Além destas manobras políticas, o
anestesista aponta uma nova tendência
vivida na Europa: o contrato. Segundo o
orador, dar precedência ao dinheiro
quando se assina um contrato, pode ter
resultados perigosos. “Na Polónia,
assinaram contratos sem verem o que
estava lá escrito. Médicas polacas
assinaram contratos onde afirmavam que
não ficariam grávidas durante os
próximos cinco anos. Ou que não ficariam
doentes nos próximos cinco anos. E
algumas mulheres tiveram filhos, alguns
homens e mulheres adoeceram e o
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contrato foi terminado. Ficaram no
desemprego.”
Regressemos aos médicos que trabalham
demais. Sim, porque eles existem. “E isso
é perigoso para os médicos. Mas também
é perigoso para os doentes! Estudos
sugerem que os médicos deveriam
trabalhar num horário normal e menos de
noite. Não somos super-heróis! Somos
seres humanos! E os seres humanos
deveriam dormir de noite.” A necessidade
de tempo para repousar fica funda-
mentada com uma analogia curiosa: “Se
trabalharmos 24 horas seguidas, temos o
mesmo desempenho neuro cognitivo do
que quando se está alcoolizado com
0.8% de álcool no sangue. Não podemos
conduzir um carro mas podemos anes-
tesiar ou operar um doente. Decidida-
mente, parem com isto já!” exortou o
convidado internacional. “Acabou, não
somos heróis! Isto origina erros,
acidentes... e o problema está em que
como os médicos têm valores, vivem isto
de forma muito séria. A qualidade de vida
dos médicos está a diminuir e o sintoma
de Burnout está a aumentar.”
Como que a corroborar a importância
dos valores citada por Michel Leiter, o
sindicalista avança com a necessidade
de os médicos lutarem contra a ofensiva
lançada por parte de gestores e
legisladores: “A saúde, a Medicina, não
são uma actividade comercial. Não

estamos a produzir carros, estamos a
lidar com seres humanos. Na medicina
precisamos de tempo! Precisamos de
tempo para falar com os doentes e para
debater com os colegas.” E prosseguiu
com a caracterização de uma classe
profissional: “Nós temos valores éticos.
Escolhemos ser médicos porque
queremos equidade, compaixão (estamos
a tratar pessoas doentes), igualdade,
fraternidade... Justiça e coesão social.
Estamos a lutar por uma Europa sem
injustiças sociais. É uma prioridade ou
então não precisamos mais da Europa.”
Wetzel desta vez tem tempo para deixar
alguns sinais de preocupação com o
futuro, tendo em conta várias propostas
que estão em cima da mesa para serem
implementadas. Desde a intensificação
do trabalho com multiplicação dos
constrangimentos, à supressão dos tem-
pos improdutivos (imitou de novo a voz
da gestão: “Vocês têm de falar com os
doentes? Não falem com eles, tratem-
nos! Você é um anestesista, porque é que
fala com o doente, ponha-o a dormir!”),
organização do trabalho com um tempo
limite definido, regulação estandardizada
dos procedimentos... Razões suficientes
para tirar uma conclusão grave: “Há um
novo terrorismo nos serviços de saúde.”
A luta, no fundo, não é propriamente
contra um trabalho exigente. O problema
são as condições em que este é realizado.

“Se um médico tem altas exigências e
muito trabalho, mas se consegue
controlar o trabalho, tem-se apoio do
doente, dos colegas e da administração
hospitalar, então é um trabalho saudável.
Mas se existem altas exigências, sem
apoio e sem possibilidade de controlar
seja o que for, então vamos seguramente
atingir o Burnout. Esta é a explicação dos
problemas em certas especialidades:
cuidados intensivos, anestesiologia,
emergência, cirurgia traumática,
obstetrícia. Não controlamos nada e cada
vez temos mais exigências!” Pior que
isso, o médico está progressivamente a
viver numa ilha. “No fundo, o isolamento
do médico, do trabalhador, é o objectivo
do nosso inimigo. Temos de lutar contra
a solidão. Isto é o cerne do sofrimento.”
A tarefa é espinhosa. “O lóbi dos médicos
está a ser combatido por Governos. Já
não podemos falar com os colegas. Temos
contratos. Estamos a competir uns com
os outros. Não podemos falar com
ninguém. E quando o fazemos, dizem:
falar é perder tempo; perder tempo é
perder dinheiro; não temos mais dinheiro;
vão lá fazer o vosso trabalho.” Para um
horizonte diferente é preciso assumir as
rédeas. “Os gestores e legisladores não
conseguem compreender e não aceitam
a nossa necessidade de tempo. Porque
não se pode medir ou avaliar. Temos de
ser nós a criar esta avaliação do trabalho

Aumenta
a pressão sobre o SNS

Manuel Villaverde Cabral, investigador coordenador do
Instituto de Ciências Sociais, aproveitou a intervenção no
simpósio sobre o Síndrome de Exaustão para apresentar
novamente algumas linhas mestras do estudo referente ao
Estado da Saúde em Portugal 2001-2008, promovido pelo
Ministério da Saúde, realizado em 2008 e publicado em 2009.
Nas conclusões identifica-se o aumento do recurso dos
portugueses ao SNS, com uma subida de sete por cento de
pessoas que referem ter um médico de família, até aos 91 por
cento. E o resultado da maior pressão por parte do aumento da
procura do SNS, em termos de número de pessoas e número
de consultas, é a demora. “As pessoas dizem maciçamente
‘fomos mais vezes ao centro de saúde, achámos os cuidados
óptimos, mas foram mais demorados’. Da plateia surgiu a
pergunta sobre se esta situação poderia ser contornada.
Manuel Villaverde Cabral tem dúvidas. “Admiti que uma
pressão crescente gera um atendimento mais demorado, mesmo
que os equipamentos e os médicos aumentem. A prevenção e
a rotina são encorajadas e bem-vindas, mas multiplicam o
acesso.” E uma opinião sobre Burnout? “Os meios cada vez
mais complexos, a divisão do trabalho e articulação necessária,
em princípio contribuem para o aumento do stresse. Agora

tudo tem de funcionar.” Sobre os desafios postos à classe
médica, sente razões para ter esperança. “Concordo com a
associação, a colegialidade, o agrupamento das pessoas para
lidar com esta questão. Entendo que esta profissão é
particularmente mobilizada e reflexiva. E isso jogará sempre em
vosso favor.”
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de um médico. E temos de ser nós a avaliar
quais os bons critérios para o doente.”

A abordagem de grupos
Balint

A jornada vai longa mas frutífera. João
Marques Teixeira, psicólogo e presidente
da Direcção do Colégio de Psiquiatria da
OM, apresenta novos contributos para o
tema, com base em experiências práticas.
O primeiro resulta de uma constatação: é
preciso mais estudos que permitam ter
uma fotografia do país quanto ao
fenómeno. E também indexar todos os
trabalhos já existentes na área, para
permitir a fácil partilha, consulta e
comparação de dados que formem uma
base de conhecimento acumulado. No
entanto, a intervenção do psiquiatra cen-
tra-se no trabalho efectuado com grupos
Balint em centros de saúde, experiência
que permitiu entender “por um lado, a
exaustão emocional dos médicos, por
outro, a importância e eficácia desse
modelo de intervenção”. Antes dos
resultados, a explanação das caracte-
rísticas que tornam a profissão médica
particularmente vulnerável ao Burnout.
“Há aspectos relacionados com questões
institucionais – a organização dos serviços
é um dos factores fundamentais para isso
–, mas também aspectos de natureza
pessoal, o treino profissional, a possibi-
lidade das pessoas terem ou não super-
visão sobre os seus actos, a qualidade da
rede de interacções hierárquicas e inter-
pessoais que se desenvolve dentro de
uma instituição, o tipo de informações que
circulam.” Um quadro vasto e complexo,
sem dúvida. E em alguns casos com
limitações em termos de intervenção, como
são “a complexidade da tarefa e algumas
condições institucionais”. Por isso, nos
grupos Balint, a questão essencial passa
a ser a exaustão emocional, nas suas
diferentes dimensões. Por exemplo,
aspectos associados à tarefa que têm a ver
com altos níveis de expectativas em
relação ao sucesso terapêutico. Ou
aspectos do ponto de vista da instituição,
que deposita um grande nível de
expectativas sobre os seus técnicos; a
não resposta aos mesmos pode ser um
factor de tensão. “Do ponto de vista
institucional há vários aspectos que
podem constituir as fontes de stresse que
podem levar à exaustão. Lembro-me dos
conflitos de papéis, da direcção de
serviços com pouca democraticidade,
factores que podem provocar a descom-
pensação em indivíduos vulneráveis.”

Desta exaustão, João Marques Teixeira
destaca um aspecto que não costuma
ser muito falado: a problemática da morte.
“O médico lida permanentemente com a
questão da morte. E lidar com a morte do
outro é, no mínimo em termos incons-
cientes, lidar com a própria morte. Tenho
muitos colegas de outras especialidades
que vêm ter comigo porque não conse-
guem lidar com a morte dos doentes. E
entram em Burnout. A pergunta que
coloco é saber se há condições forma-
tivas suficientes, nas universidades e
nos primeiros anos de experiência profis-
sional, para que os jovens consigam ter
as competências psicológicas para lidar
com a questão da morte e o impacto que
pode ter em si próprios.”
O psicólogo aponta ainda o modo de se
lidar com o insucesso como outra área
de grande relevância. “O médico tem
este aspecto particular de ser um técnico
e um ser humano, que põe ao serviço do
doente competência técnico-científica
mas ao mesmo tempo tem de envolver-
se do ponto de vista pessoal e humano
numa relação de ajuda. Esta duplicidade
de papéis leva muitas vezes à fadiga da
compaixão, também ela um factor de
exaustão emocional.” A pergunta que se
segue é a que todos colocam: como
podemos intervir perante este quadro
traçado? Desde logo, no indivíduo. O
orador cita estudos que indicam a classe
médica como muito sujeita ao suicídio,
abuso de álcool e de drogas. “Quando
há sinais de que um médico não está a
conseguir lidar com a situação, não
podemos senão passar já para uma
terapia individual que possa intervir
rapidamente sobre essa patologia e evitar
que, pelo facto de estar assim, possa
cometer um número de erros elevado no
seu trabalho.” Trata-se de situações
extremas, onde o ensino de técnicas de
redução de stresse ou desenvolvimento
de atitudes adequadas, são possibili-
dades de intervenção.
Mudando de nível, é possível fazer-se
alguma coisa no plano grupal. “Nas

instituições onde se identificam focos de
Burnout, pode-se desenvolver por
exemplo acções de grupo, como sejam
grupos Balint. Sendo assim, podíamos
definir aquilo a que chamei um modelo
sistémico de Burnout, em que temos por
um lado a organização do sistema com os
vários stressores incluídos (desde número
de horas de trabalho, número de horas
facilitadas ao técnico para dormir, tipo de
relacionamentos que se estabelecem, se
há ou não supervisão ao seu trabalho,
número de mortes que o médico teve na
sua prática e se conseguiu ou não integrá-
las de forma adequada, o número de erros
que comete e como lida com eles, as
queixas que os utentes fazem do serviço
que lhes é prestado.” O descritivo é,
novamente, vasto e complexo. “Tudo isto
são factores de stresse que, naturalmente,
interferem directamente sobre a degra-
dação dos cuidados ao doente.” Quando
estes se queixam, retroagem sobre o
médico, fechando um ciclo e permitindo o
aparecimento de situações graves caso o
profissional “tenha personalidade frágil
ou ausência de mecanismos de coping”.
Segundo a experiência de João Marques
Teixeira, o grupo Balint tem um efeito
indirecto sobre a própria instituição e um
efeito directo sobre os sujeitos que for-
mam o grupo.

Não faltam razões para
o Burnout

Ainda assim, a receita não é única. “É
preciso categorizar o tipo de Burnout.
Não é igual para todos os médicos, não é
igual para todas as especialidades e não
é igual certamente para as diferentes
instituições em que se passa.” Apresen-
tados os resultados positivos da aplica-
ção do método em dois casos específicos
– um num centro de saúde que englobava
médicos de Clínica Geral / Medicina Fa-
miliar e outro num CAT que englobava
Clínicos Gerais e Psiquiatras – o pales-
trante enunciou as causas de exaustão
emocional que haviam sido apontadas
pelos membros dos grupos:

- excessivo número de doentes

- falta de recursos ou de instrumentos
para desenvolverem a tarefa (no CAT
os instrumentos era falta de preparação
em psicoterapia)

- falta de tempo para descansar

- falta de oportunidade para partilhar
sentimentos com os colegas (quando
um colega não está bem sobre o ponto
de vista emocional, ter alguém ao lado
com quem possa partilhar isso é um dos

João Marques Teixeira
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factores fundamentais para o reequi-
líbrio)

- falta de acesso ao sistema de supervisão

- falta de reconhecimento

- falta de confiança, de abertura e de
autonomia na instituição

- falta de clareza de papéis

- tendência institucional para culpa-
bilizar os técnicos em vez de encontrar as
soluções.

“As conclusões destes nossos 27 colegas
que compuseram os grupos Balint
traduzem aquilo que a literatura interna-
cional nos diz sobre as causas do Burn-
out”, evidencia o professor da Univer-
sidade do Porto. No final da intervenção,
os médicos participantes “tinham a
sensação de estarem em menos Burnout
e objectivamente estavam em menos
Burnout”. A grande maioria melhorou o
sentimento relativo às práticas profis-
sionais e às atitudes. O sentimento mais
difícil de resolver foi a culpa relativamente
ao modo como tratavam os doentes
(aspecto acentuado nos médicos do
centro de saúde).
A melhor forma de acabar o simpósio só
podia ser com uma nota de esperança.
“Esta forma de intervir pode beneficiar e
prevenir, ajudar os médicos das diferentes
instituições a poderem encontrar meca-
nismos pessoais para lidar com aquilo
que é inevitável: a qualidade e tipo da sua
tarefa e as condições de trabalho que, por
mais que queiramos, não vão mudar tanto
assim (pelo contrário, têm-se agravado).”
E é por isso que o médico considera que
o projecto que está em cima da mesa,
proposto pela SRS, vem no momento
certo. “Precisamos de saber qual é a
dimensão deste fenómeno nos médicos
portugueses. Quantos médicos estão em
Burnout? Quais as especialidades que
têm mais Burnout? Quais são as
instituições em que o Burnout se sente
mais?” A resposta a estas e outras
perguntas resultará de um inquérito
nacional a realizar aos médicos. Segue-se
a categorização e “já com os dados na
mão, a sensibilização dos médicos”. Nessa
altura, haverá condições para gritar alto:
“Vamos todos colaborar para resolver
isto.”

Por um futuro mais
saudável

Por vezes, um relator é mais do que isso,
lançando novas ideias para a assistência.
O cirurgião Paulo Simões assume
precisamente esse papel. “Há uma linha
comum que todos entendemos: neste

momento em Portugal, tal como no resto
do mundo, existe uma grande pressão
sobre os serviços de saúde. A saúde
custa cada vez mais dinheiro e os
Governos decidiram que é preciso
intervir. Estão a intervir de forma brutal,
como demonstrou Claude Wetzel com
exemplos em que se criaram estratégias
para isolar grupos profissionais uns dos
outros. Este é um problema actual, que
quase todos sentimos no dia-a-dia. Em
Portugal é um problema que vem apontar
algumas das questões sentidas entre
gestores e profissionais que trabalham
nas instituições de saúde.”
Cabe a Isabel Caixeiro a última palavra.
Primeiro de agradecimento ao staff que
programou o simpósio (Nídia Zózimo,
Paulo Coelho, Teresa Sousa). Depois de
agrado com os objectivos alcançados.
Afinal de contas, o simpósio serviu para
identificar vários colegas preocupados
com o tema. “Todos sabíamos que era
algo de latente entre nós; todos sentimos
que algo não está bem. Foi possível aqui
o encontro de colegas que, nos seus
locais, à sua medida, nas suas possi-
bilidades, vão fazendo alguma inves-
tigação.” O dia está no término. Ouviram-
se especialistas da área científica,
sindicalistas, comentadores numa prova
do “papel agregador de todos os médicos
que a OM deve ter”, bem como da função
de “intervenção junto da sociedade
civil”. Restam agradecimentos múltiplos
e uma expectativa: de que o próximo
passo – o programa de diagnóstico em
relação à situação do Burnout nos
médicos – possa ser um ponto de partida
para um futuro programa de apoio aos
médicos doentes. “Temos também de
aprender a lidar com a situação de termos
mecanismos de apoio aos profissionais
de saúde que adoecem. Temos de partir
para um espaço mais alargado de
intervenção: sabemos que médicos que
não estão bem, não podem prestar bons
cuidados de saúde. E é essa a nossa
preocupação.”

Paulo Simões

Simpósio
concentrou
atenções

O simpósio, que teve a presença de duas

das mais reconhecidas autoridades

mundiais na matéria (Christina Maslach e

Michael Leiter) suscitou grande interesse

da comunicação social, numa altura em

que o SNS enfrenta dificuldades que estão

também relacionadas com as más

condições de trabalho dos médicos e o nível

de exaustão geral.

Na verdade, na altura do Simpósio, o

Governo avançou com uma proposta de

criação de um regime especial para garantir

que os médicos que vinham solicitando a

reforma se mantivessem no Serviço

Nacional de Saúde.

A presidente do Conselho Regional do Sul,

que presidiu também ao Simpósio,

pronunciou-se sobre o assunto e assinalou

que a falta de condições de trabalho é um

dos principais factores que têm levado os

médicos a pedir a aposentação e que

contribui também para diversas situações

de exaustão.

Isabel Caixeiro recordou também que a

Ordem dos Médicos tinha já solicitado

medidas excepcionais para a contratação

de médicos reformados e aplaudiu desde

logo alguma medida que o Governo viesse

a tomar nesse sentido, uma vez que “a saída

de médicos precocemente para a reforma

iria enfraquecer ainda mais o trabalho dos

especialistas nos seus serviços” e conse-

quentemente exigir muito mais esforço dos

médicos que se mantêm.
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Nome:

Categoria profissional:

Actividade no âmbito da Formação:

Morada:

Cód. Postal: País: E-mail:

Telefone:  Telemóvel:   Fax:

Cédula Profissional da Ordem dos Médicos nº: Nº de Identificação Fiscal:

Assinatura: Data: _____/_____/_____

Curso EURACT para Professores e Orientadores de Medicina Geral e Familiar

Recorte pelo picote e envie juntamente com o cheque endereçado à Ordem dos Médicos – Secção Regional do Sul
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20 a 23 Outubro de 2010 – Casa do Médico de Sines

CURSO EURACT  PARA PROFESSORES
 E ORIENTADORES DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

Origem do Curso:

O Curso EURACT para Professores e Orientadores de Medicina
Geral e Familiar (MGF) foi desenhado e desenvolvido em
conjunto pelo EURACT (European Academy for Teachers in
General Practice) e pelo projecto Leonardo da Vinci “Towards
development of the European Network of Postgraduate and
Continuing Education for Family Physicians”, promovido pelo
Colégio Polaco de Médicos de Família.

Desde aí, o Curso vem-se desenvolvendo, tendo já sido
efectuadas quatro edições – na Polónia, na Turquia, em
Portugal e na Suíça.

Estas edições, no formato original e em Inglês, dirigiram-se a
equipas de formandos provenientes dos países anfitriões e
dos países limítrofes, posteriormente responsáveis pela
reedição do Curso nos seus países de origem.

Depois da edição nacional do Curso, em Maio de 2007,
no Porto, foi possível constituir equipas de Professores /
Orientadores portugueses de MGF; estas equipas

20 a 23 Outubro de 2010
Casa do Médico de Sines

encarregar-se-ão, agora, de reproduzir o Curso a nível
nacional, nas suas regiões.

Finalidade do Curso:

A finalidade geral do Curso é o incremento da qualidade
do ensino de MGF nos países europeus.

Objectivos do Curso:

· Incrementar as aptidões no âmbito da avaliação das
necessidades de aprendizagem.

· Aprender a identificar as necessidades sentidas
enquanto professores/orientadores.

· Incrementar o uso dos princípios da andragogia.

· Testar e rever os programas para o ensino de
Professores/Orientadores de MGF.

· Estabelecer contactos entre as instituições
envolvidas no ensino da MGF nos países da Europa.

Alojamento e refeições:

Os participantes responsabilizar-se-ão individualmente pelas despesas

respeitantes à estadia. Os custos relacionados com o alojamento deverão

ser saldados antes do início do Curso, directamente com a Casa do Médico de

São Rafael – Sines, ou noutra instalação hoteleira. Dado o limite de quartos

na Casa do Médico, sugere-se a utilização de quartos duplos.

A Organização responsabilizar-se-á pelos almoços de trabalho e pausas para

café, e convidará todos os participantes para os jantares de Quarta, Quinta

e Sexta-feiras.

Candidatura: Os candidatos deverão enviar a
Ficha de Inscrição até 1 de Outubro de 2010

O Curso terá um valor de inscrição de 250 € (150 € para membros do
EURACT e 200 € para membros da ADSO, com quotas em dia; descontos
não acumuláveis).

• 250 €    • 200 € (Membro da ADSO)     • 150 € (Membro do EURACT)

Inscrição:

Enviar a Ficha de Inscrição para:
Secção Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 6, rés do chão, letra C,
2900-328 Setúbal.

Para mais informações contacte-nos pelos:
Tel.: 265546830      Fax: 265546831         Correio Electrónico: omse@omsul.pt
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Durante o Curso os participantes terão a
oportunidade de adquirir conhecimentos e
aptidões didácticos específicos, e compreender
a sua importância para o ensino.

Audiência-alvo:
O Curso é dirigido a actuais ou futuros Professores
/ Orientadores de MGF envolvidos no ensino
ombro-a-ombro que pretendam incrementar os
seus conhecimentos, aptidões e competências.

Língua:
O Curso será totalmente falado em Português;
todos os materiais serão também providenciados
em Português.

Conteúdo do Curso:

O Curso está dividido em 11 sessões de
trabalho. Cada sessão contem vários módulos,
apresentando uma boa amostra de diferentes
estilos de trabalho.
A equipa de Formadores responsabilizar-se-á
por uma série de conferências; algumas delas
sumarizarão os actuais conhecimentos e o
“estado da arte” em campos específicos, outras
serão introdução de exercícios e de trabalhos
em pequenos grupos ou em plenário. A maior
parte destas actividades baseiam-se na
colaboração activa e interactiva de todos os
participantes.

Sessão 1: Introdução

Sessão 2: O que é um bom Orientador

Sessão 3: Organização do local de Consulta

Sessão 4: Teoria de Educação do Adulto

Sessão 5: Estilos de aprendizagem

Sessão 6: Plano Pessoal de Aprendizagem

Sessão 7: Métodos de Ensino

Sessão 8: Retroacção (feedback)

Sessão 9: Desenho de programas

Sessão 10:Avaliação

Sessão 11:Planos para concretização prática

Autores do Curso: Justin Allen (Reino Unido);
Athanasios Simeonidis (Grécia); Adam Windak
(Polónia); Yonah Yaphe (Israel); Egle Zebiene
(Lituânia).

Tradutores: Carlos Ceia, Manuela Cruz, Luis Filipe
Gomes, Helena Gonçalves, Silva Henriques,
Felisberta Leal, Maria José Ribas, Luiz Santiago,
José Augusto Simões, Fátima Teixeira.

Formadores:

Alberto Ferreira Carvalho - MF no C. S.
Norton de Matos (ACES do Baixo Mondego 1).
Orientador de Formação. Direct Member da
WONCA. Membro da EURACT. Membro da ADSO.
Docente da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra (dos 6º, 5º e 1º Anos
do MIM – Mestrado Integrado em Medicina). A
aguardar provas públicas para Mestre em Ciências
da Educação – Educação de Adultos e
Intervenção Comunitária.

Helder Sousa - MF na USF-Fânzeres. Membro
do Colégio de MGF da Ordem dos Médicos.
Orientador de Formação. Docente de Anatomia
e Fisiologia nas Escola Superior de Enfermagem
da Imaculada Conceição (2003-2006) e do 1º
Curso de Enfermagem da Universidade católica
Portuguesa.

José Augusto Simões - MF na USF Marquês
de Marialva, Cantanhede. Orientador de Forma-
ção. Membro do EURACT e da ADSO. Mestre
em Bioética. Doutorando em Ciências da Saúde.

Manuel Janeiro - Membro do EURACT. Tutor
do programa de Educação Médica Contínua do
Algarve. Orientador de Formação. Formador na
edição do Curso EURACT em Faro 2008 e Lisboa
2009. Licenciatura em Investigação Social. Pós-
graduação em Gestão e Economia da Saúde.
Terapeuta Familiar. Membro da ADSO.

Manuel Rodrigues Pereira – MF na USF
Forte (ACES da Grande Lisboa XII - Vila Franca
de Xira). Pós-Graduado em Medicina Desportiva
pela SPMD. Colaborador Científico do Centro
de Estudos de Medicina Baseada na Evidência.
Membro da APMCG, SPMD e Colégio de MGF da
OM. 1º Secretário da Assembleia Distrital de
Setúbal da OM.

Vítor Ramos - MF na USF Marginal (ACES da
Grande Lisboa IV - Oeiras). Professor convidado
da Escola Nacional de Saúde Pública / UNL.
Orientador de formação do internato de
especialidade de MGF. Foi membro do The New
Leeuwenhorst Group (precursor da EURACT)
de 1983 a 1991.

Organização:

EURACT – European
Academy of Teachers

in General Practice

ADSO – Associação
dos Docentes e

Orientadores de MGF

Distrito Médico de
Setúbal da Ordem dos

Médicos
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mão. João Trindade mora perto do Jardim da Estrela há mais de
20 anos. Já o fotografou dezenas de vezes. Voltara lá
recentemente. “Em uma hora e meia, fiz trezentas fotografias do
jardim. E quando lá voltar faço mais 300... Olho para uma coisa
e vejo-a de outra maneira. E vou disparando.”
Não se contém na quantidade de vezes que prime o botão da
máquina. Quando viaja mundo fora (a contabilidade dos países
visitados ia em 54 quando o entrevistámos), regressa com
cinco, seis, ou sete milhares de fotografias. “É fascinante
conhecer outras culturas, hábitos, vestes, maneiras de estar,
paisagens, habitações, meios de locomoção, rios...” As viagens
são feitas em pequenos grupos ou só com a mulher. Excursões
grandes e muito programadas deixam-no nervoso. “Eu preciso
de tempo para estar num lugar e dizer que quero gastar 40
minutos a fotografar. Se vou numa excursão, é tudo contado ao
minuto. Isso só dá para tirar três ou quatro bonecos e ir embora.”
Amador sim, mas com um toque de perfeccionismo. “É frequente
encontrar algo de que gosto, fotografar, voltar ao pôr-do-sol...
e depois no dia seguinte, de madrugada, para ver aquilo com a
primeira luz.”

Registar o instante

O trabalho meticuloso com a luminosidade não obscurece a
fotografia do momento. Na exposição que decorreu na galeria
da OM, reinava precisamente o instantâneo. No telão de
apresentação, João Trindade transpunha as intenções em
palavras: “A fotografia muitas vezes é um processo fugaz de
num momento ver, gostar e registar o instante. A fotografia é,
assim, a arte do instante e a arte da verdade do momento. E o

Assenta-lhe bem a expressão popular “tem olho clínico”. Não só no exercício da
profissão escolhida, mas também no hobby que o acompanha desde há 40 anos.
Deslumbrado pela tentativa de captar “a verdade do momento”, o médico aposentado
abraça agora a paixão da fotografia com dimensão e tempo renovados.

João Trindade é um homem feliz. Aos 69 anos,
aposentado desde 2006 das funções que exercia
como director clínico do sistema de saúde da
Caixa Geral de Depósitos (CGD), tem mais tempo
para fotografar. A vida médica passou-a de
braço dado à especialidade de Medicina Interna
com a valência de Endoscopia Digestiva.
Quando assumiu o cargo na direcção clínica de
um subsistema de saúde com quase 50 mil
beneficiários e oito postos médicos, teve de
deixar o contacto com os doentes. Mas foi
nesse lugar que semeou, sem querer, uma
abordagem mais penetrante à fotografia.
As exposições começaram precisamente na
CGD. Quando o director dos Serviços Sociais
da entidade colocou os olhos num conjunto de

fotografias impressas no formato 20x30, convenceu João
Trindade e mostrá-las a gente mais conhecedora da matéria.
Pedida a opinião a dois fotógrafos profissionais, ligados à
secção de fotografia da Caixa, surge o veredicto de que o
material é para mostrar. Em Março de 2008, o médico transmutava-
se em fotógrafo amador para a exposição “As Cores da
Memória”, dedicada à Guerra Colonial. Em Abril seguinte, era
a vez de mostrar os murais da época do 25 de Abril de 1974,
arquivados pelo médico em “centenas de imagens tiradas às
paredes e cartazes”. No total, incluindo a mostra decorrida na
sede da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos (OM),
em Lisboa, João Trindade já se aproxima das dez exposições.

A primeira câmara

Ainda guarda a Minolta SRT 101, companheira inicial de uma
paixão já com décadas. A câmara funciona, mas é “pesadíssima”.
Comprou-a em 1970, durante a viagem de final de curso a Nova
Iorque, caracterizada como “uma odisseia e um
deslumbramento...”. A Minolta passou a ser um órgão do corpo
de João Trindade. “Fiz guerra na Guiné durante dois anos,
sempre com a máquina a tiracolo. Ainda há muita gente que se
lembra do João Trindade, médico, como ‘aquele tipo que trazia
sempre a máquina fotográfica!´” Diz que quem via as fotografias,
gabava os enquadramentos.
Partamos à descoberta daquilo que o olhar clínico do doutor
enquadra pelo pequeno visor. “Vejo-me muito a fotografar
pessoas, paisagens com árvores e, sobretudo, qualquer coisa
que encante.” Um perigo esta definição, pois “quem gosta de
fotografia, encanta-se por tudo”. O exemplo está mesmo ali à

HOBBY
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tempo do momento é aquele instante.” Lá estava, uma mulher
a atravessar uma passadeira, “apanhada” com os dois pés no
ar. “Gosto muito de perceber que vai acontecer alguma coisa,
ficar a postos e disparar. Não são fotografias encenadas.”
Realizar uma exposição, pelo contrário, é empreitada que exige
preparação. A mostra na OM demorou oito horas a montar.
Antes disso, um moroso processo de escolha das fotografias
a apresentar. Auto-didacta, João Trindade sustenta-se na
opinião técnica de Elsa Vitorino, professora de fotografia que
colabora na secção de fotografia dos Serviços Sociais da CGD.
“É ela que olha a fotografia e decide que sim ou que não. Às
vezes temos divergências...”, confessa antes de acrescentar no
meio de uma risada: “Umas vezes ganha ela, outras eu!” Cabe
à professora editar as escolhas finais e prepará-las para o
laboratório profissional onde serão impressas. O
processo é demorado e caro. “Quem é principiante
e faz isto só por gosto... sai-lhe do bolso.” E
novamente o rosto se ilumina num sorriso para
largar a piada comum entre os amadores que fazem
exposições: “Costumamos dizer que as nossas
exposições vão subindo de técnica e a nossa conta
bancária vai descendo.”
Os auxílios estendem-se a Tiago Rodrigues,
arquitecto que é responsável pelo design dos
cartazes e convites. Ultimamente, João Trindade
tem procurado complementar as exposições com
algo que “possa melhorar um pouco o acto das
pessoas se reunirem para ver fotografias”. Em
Setembro de 2009, por exemplo, quando expôs sobre
Nova Iorque (“já lá fui 18 vezes e trago sempre cinco
mil fotografias de cada vez...”), convidou José
Carmona, médico e amigo, para uma palestra sobre
a Big Apple. Na mostra intitulada “Há Crianças sem
Natal”, rostos de meninos e meninas do Laos,
Vietname e Camboja, eram pretexto para um peditório
destinado a auxiliar a Casa de Acolhimento Mão
Amiga. E na exposição da OM, resolveu fazer uma
“maldade”. Distribuiu as fotografias por cinco

“queridos amigos e colegas” (Pereira Coelho, Germano do
Carmo, Jorge Rocha Mendes, José Pratas e José Carmona), aos
quais pediu que fizessem um título e um comentário para cada
imagem. O saldo destas interacções tem sido positivo. “Gostava
que se criasse o espírito de a fotografia servir para conversarmos
uns com os outros.”

Visão fotográfica

Quando está a seleccionar imagens e preparar uma exposição,
o médico-fotógrafo conversa muito com a mulher, rotulada
como um estímulo permanente. “Consegue ser muito crítica,
sobretudo com os textos que apresento. É uma ajuda preciosa
e uma mulher com uma grande disponibilidade. Nas nossas

CRISTO DA GUERRA

João Trindade não colecciona câmaras fotográficas como alguns
apaixonados por esta arte. Mas tem uma curioso ajuntamento de...
Cristos. Já são mais de 180, todos originais. “São Cristos de artesanato.
Desde corda a barro, passando por folha de milho, fósforo, vidro... tenho
Cristos por tudo quando é sítio da casa.” A devoção remonta ao tempo da
Guiné, mas tem génese anterior, num livro intitulado Mi Cristo Roto (Meu
Cristo Partido). Na obra, o padre sevilhano Ramon Cue relata o encontro
com um Cristo despedaçado e sem face, que jazia num antiquário. As
negociações entabuladas para adquirir a imagem, serviram de inspiração
para as páginas do livro, onde o clérigo glosa, por exemplo, ter regateado
o preço do Cristo, quando Cristo não tem preço.
“Um livro lindo”, recorda João Trindade. E só assim se entende a dimensão
emocional de um jovem médico, chegado há dois meses à Guiné, que no
rescaldo de um ataque mortífero ao seu quartel, pontapeia por acaso um
estilhaço de granada. “Percebi que tinha quase exactamente a imagem
do Cristo do livro. Fizeram-me uma cruz de madeira e transformei-o no
meu Cristo da guerra. Andei com ele na minha bagagem durante todo
o tempo e estive 72 vezes debaixo de fogo.” Há quem fale numa
coincidência. Cristão convicto, no sentido de prezar a personagem
histórica de Cristo, João Trindade não teve dúvidas de iniciar a colecção
quando regressou a Lisboa, “são e salvo, do corpo e da cabeça”.
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O Conselho Regional do Sul promove um
Curso de Iniciação à Fotografia, com início
previsto para o próximo dia 9 de
Setembro, com aulas teóricas que
decorrerão nas instalações da Avenida
Almirante Gago Coutinho, em Lisboa, ao
final da tarde.

A entidade formadora deste curso é o
Studio8 - com provas dadas no ensino da
fotografia desde 1995, em Portugal e em
Espanha - e os formadores serão Paulo
Roberto, Sérgio Jacques, Catarina Costa
Alves e Gastão Brito e Silva. a Studio8 já
organizou passeios fotográficos na Costa
da Morte (Galiza), Irlanda, Cuba e África do
Sul, para além do nosso país.

Os interessados podem obter
informações mais detalhadas através
do endereço de email
omsul@omsul.ptomsul@omsul.ptomsul@omsul.ptomsul@omsul.ptomsul@omsul.pt, indicando como
assunto “Curso de Fotografia”.

Curso de Iniciação à FCurso de Iniciação à FCurso de Iniciação à FCurso de Iniciação à FCurso de Iniciação à Fotografiaotografiaotografiaotografiaotografia

início dia 9 de Setembro

HOBBY
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viagens, admite pacientemente os longos
minutos que às vezes passo a fazer uma
fotografia. Devo-lhe muitíssimo desta minha
actividade que me dá muito gozo e prazer.”
João Trindade aprendeu fotografia de tanto
disparar. Também leu muito sobre o assunto
mas só recentemente resolveu tirar um curso,
precisamente na secção dos Serviços Sociais
da CGD. Queixa-se dos trabalhos de casa.
Mas cumpre o solicitado. “Vou fazendo porque
não tenho idade para ser mau aluno ou
desobediente...”, afirma com boa disposição.
No entanto, o amador sabe a importância do
conhecimento técnico. “Acontece a todos
comprar um aparelho topo de gama mas só
aproveitar dez por cento dele. É preciso saber
alguma coisa de fotografia. Por exemplo, sei
que há fotografias que só ficam bem com tripé,
mas já não tenho idade ou paciência para o
carregar. Eu sou um cidadão que anda com
uma máquina a tiracolo, que olha para as
coisas e, quando gosta, regista.”
Tal como no tempo da guerra na Guiné, onde
não largava a câmara, João Trindade continua
atento ao que o rodeia. Para ver o que todos
vêem e, se possível, captar também o que eles
não observam. “Já estive com pessoas que
fizeram as mesmas viagens que eu e perguntam-
me ‘Onde viste isto que eu não vi?!’” Não há
segredo técnico para revelar. Quando muito,
talvez o tal olhar clínico. “Fotografo muito.
Tenho a ideia de que quem pretende ter
fotografia de alguma qualidade, tem de ter
intuição e jeito. Se me disserem para fazer uma
música ao piano, não faço rigorosamente nada.
Não tenho ouvido para aquilo.” Mas com uma
câmara na mão, o mundo que circunda o
médico surge como uma ópera, repleta de
momentos dignos de ser perpetuados com um
clique. O primeiro passo é simples: despertar
o olhar. Afinal de contas, “o que são os
nossos olhos se não a mais extraordinária
máquina fotográfica?”

“...É preciso saber alguma coisa de
fotografia. Por exemplo, sei que há
fotografias que só ficam bem com
tripé, mas já não tenho idade ou
paciência para o carregar. Eu sou
um cidadão que anda com uma
máquina a tiracolo, que olha para
as coisas e, quando gosta, regista.
... o que são os nossos olhos se
não a mais extraordinária máquina
fotográfica?”
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A inscrição e pagamento

pode ser efectuada nas

instalações da Secção

Regional do Sul da Ordem

dos Médicos,

Av. Almirante Gago Coutinho,

151, 1749-084 Lisboa,

caso em que pode pagar

através do Multibanco;

 ou mediante o envio de

cheque passado à Secção

Regional do Sul,

acompanhado da ficha para o

efeito, disponível no site

www.omsul.pt

Inscrição: 50 euros, com almoço incluído.

Para informações mais detalhadas e inscrições, enviar nome

completo, morada e profissão para o endereço electrónico

teresa.sousa@omsul.pt.

Cheque emitido à ordem da Secção Regional do Sul da Ordem dos

Médicos, com a inscrição a ser validada após boa recepção do

pagamento.

Destinatários

Médicos,

outros profissionais

de saúde,

jornalistas

Comissão Organizadora

Isabel Caixeiro

Edgar Ferreira

L. Filipe Gomes

Manuela Santos

Horário

Das 09h00 às 12h00

e das 14h00 às 17h00

Local

Sede

da Secção Regional do Sul

da Ordem dos Médicos

Lisboa

WORKSHOP
“Disease-mongering”

Com Ray Moynihan

27 e 28 de Setembro 2010

Ray Moynihan

Jornalista, autor e investigador

respeitado internacionalmente,

publicou extensamente

sobre marketing farmacêutico,

relação entre médicos e indústria,

decisão informada baseada na

evidência e “disease mongering”

Objectivos

Aumentar a capacidade crítica

dos médicos, farmacêuticos

e outros profissionais

Interessados em conhecer

ou aprofundar o seu

conhecimento do fenómeno

de “disease mongering”

Entidade Promotora



INFORMAÇÃODES

É Médico de Família, Research Fellow da cadeira de Medicina Geral e Familiar da
Universidade de Adelaide, na Austrália.
Foi o fundador e é Director da organização internacional Healthy Skepticism Inc,
que visa promover a saúde através da redução dos danos causados pela informação
enganosa da indústria farmacêutica. Esta organização conta com a presença de
inúmeros médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.

. Os médicos e farmacêuticos são influenciados pela promoção da indústria farmacêutica?

· Como é que funciona a promoção da indústria farmacêutica?

· A promoção da indústria farmacêutica é mais benéfica que lesiva?

· Quais são os recursos de formação contínua melhores e mais adequados que os médicos e farmacêuticos portugueses podem utilizar?

. O que é que são boletins farmacoterapêuticos independentes e porque é que Portugal deve criar os seus próprios boletins?

· O dinheiro da indústria farmacêutica é importante e vital para a investigação médica?

· As relações entre médicos/ farmacêuticos e a indústria são sempre más ou promíscuas?

· Como é que podemos aprender a ser críticos se não tivermos sido ensinados a sê-lo?

· Como é que podemos tornar estas relações melhores para a ciência e, principalmente, para os nossos utentes?

Isabel Caixeiro

Manuela Santos

Edgar Ferreira

L. Filipe Gomes

T. Villanueva
SECÇÃO REGIONAL DO SUL

ORDEM DOS MÉDICOS 

COMISSÃO ORGANIZADORA ENTIDADES PROMOTORASDATA
9 de Outubro 2010

HORÁRIO
17h00 às 20h00

LOCAL
Auditório da Secção Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos

DESTINATÁRIOS
Médicos e outros profissionais de 
saúde 

INSCRIÇÃO
Gratuita através do envio  do nome 
completo, profissão e local de 
trabalho para o email 
teresa.sousa@omsul.pt
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I N F O R M A Ç Ã O

DEPARTAMENTO JURÍDICO

COMPETÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE ACTOS MÉDICOS

O consulente pretende saber se um médico de clínica geral pode declarar/atestar, por escrito, da capacidade mental de um
seu doente ou se pelo contrário tal acto médico está reservado a especialistas em psiquiatria.
Vejamos, sinteticamente, o que nos parece ser útil referir.
O paradigma da medicina actual é o da coabitação de especialidades, o da articulação e interacção de conhecimentos das
inúmeras diferenciações que a ciência médica tem criado.
De facto não faz qualquer sentido a abordagem compartimentada do doente quando a prática médica é cada vez mais
efectuada em equipa e quando os avanços tecnológicos permitem que os mais diferentes especialistas tenham acesso a
meios de diagnóstico e tratamento que há poucos anos estavam confinados a um número limitado de especialistas.
Não obstante, esta interacção de áreas de conhecimento entre diversas especialidades justificante de que duas ou mais
delas pratiquem actos e utilizem meios comuns de tratamento não pode ser entendida como prejudicial à sua própria
autonomização, designadamente no que atine aos programas de formação dos seus especialistas.
É, exactamente, em razão desta evolução que os preceitos deontológicos têm uma enorme abertura e a lei não delimita
genericamente a prática de actos médicos a uma certa especialidade.
Ou seja, todos os médicos inscritos na Ordem dos Médicos1 podem, nos termos da lei, praticar qualquer acto médico,
independentemente de serem ou não especialistas ou de o acto ser tecnicamente susceptível de ser considerado próprio
de uma especialidade.
Tal conclusão não obsta a que o intérprete e aplicador da lei possa ponderar a responsabilidade do exercício de determi-
nados actos médicos, tendo em conta, por um lado, a formação do médico em concreto e por outro, a especial diferenci-
ação que as leges artis exigem na prática de certos actos, sem prejuízo da interacção entre especialidades acima referida.
Numa perspectiva ética e deontológica, releva sublinhar que o médico tem o dever de só praticar actos para os quais se
sinta devidamente habilitado.
Ou seja, à ampla liberdade e autonomia que é conferida ao médico no exercício técnico de determinados actos corresponde
a respectiva responsabilidade.
Em termos genéricos deve dizer-se que quem, sem deter formação e experiência diferenciada numa área da medicina,
praticar actos próprios da mesma assume uma acrescida responsabilidade perante o resultado da sua actividade.
Respondendo, em concreto, às questões que nos foram colocadas diremos, em síntese:

- Um médico de clínica geral está apto a atestar/declarar se um doente seu apresenta ou não capacidade mental para
a prática de certos e determinados actos;

- O que se exige técnica e deontologicamente é que o médico atestante efectue um exame objectivo sob ponto de vista
clínico que lhe permita sustentar tecnicamente a referida declaração;

- Da declaração sobre o estado de saúde do doente terá de constar a identificação do médico e do doente, a assinatura
do primeiro com a menção à sua cédula profissional e de que o mesmo foi emitido a pedido do interessado.

É esta, salvo melhor, a nossa opinião.

O Consultor Jurídico

Paulo Sancho

2010-04-05

1. Vide art.º 8.º do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo D.L. 282/77, de 5 de Julho, onde se refere que o exercício da medicina depende
da inscrição na Ordem dos Médicos.

Foi solicitada ao Departamento Jurídico informação sobre a abordagem éti-

co legal da prática de determinados actos médicos.



16 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Maio/Junho 2010

A Comissão de Competência em Acupunctura Médica pre-
tende rever os critérios de reconhecimento dos Cursos de
Pós-Graduação em Acupunctura Médica realizados em Por-
tugal, tendo como objectivo a uniformização da formação
médica nesta área, promovendo a Acupunctura como téc-
nica terapêutica válida e enquadrada na prática da Medici-
na, de acordo com os conhecimentos científicos actuais e
na defesa da qualidade assistencial.
Os Cursos de Pós-Graduação em Acupunctura Médica
deverão cumprir o objectivo de formar médicos para a práti-
ca segura, eficaz e baseada em evidência científica e clínica,
segundo a leges artes desta técnica terapêutica, asseguran-
do que os formandos se encontram aptos para a prática da
Acupunctura no final da realização dos mesmos.

1 – Critérios para reconhecimento dos Cursos de
Pós-Graduação em Acupunctura Médica
Assim, a Comissão de Competência em Acupunctura Médi-
ca, considera que para terem o reconhecimento da Ordem
dos Médicos, os Cursos de Pós-Graduação em Acupunctura
Médica a serem realizados em Portugal deverão cumprir os
seguintes critérios:
a) – Local de realização dos Cursos: os Cursos de Pós-
Graduação em Acupunctura Médica deverão realizar-se em
Universidades Públicas ou Privadas com idoneidade reco-
nhecida legalmente, preferencialmente ligadas ao ensino das
Ciências da Saúde,
b) – Critérios de admissão aos Cursos: todos os alunos dos
Cursos deverão ser médicos legalmente habilitados ao exer-
cício da medicina.
c) – Carga Horária: os Cursos de Pós-Graduação deverão
ter uma carga horária mínima de 300 horas de formação,
das quais pelo menos 150 horas serão horas de contacto
em presença física,
De forma a assegurar a qualidade do ensino desta técnica
terapêutica, o programa de formação deverá contemplar
um período mínimo de 40 horas em presença física dedi-
cadas à prática de técnicas de punctura, sob supervisão
dos docentes,
d) – Conteúdos obrigatórios dos Cursos: o programa dos
Cursos deve ter em atenção a evolução que a Acupunctura
tem tido nas últimas décadas, quanto ao conhecimento dos
seus mecanismos de acção, não esquecendo a história mile-
nar e experiência desta técnica terapêutica.
Assim todos os seguintes temas deverão estar obrigatoria-

I N F O R M A Ç Ã O

O Conselho Nacional Executivo aprovou na sua reunião de 01 de Junho de

2010 os critérios de reconhecimento de cursos de pós-graduação em

acupunctura médica e obtenção da Competência em Acupunctura Médica

que passamos a publicar.
mente incluídos no programa de formação dos Cursos:
- Bases neuro-anatómicas e neuro-fisiológicas da Acu-
punctura,
- Investigação e Medicina Baseada na Evidência,
- Indicações, contra-indicações e efeitos adversos da Acupunctura,
- Bases teóricas da Medicina Tradicional Chinesa,
- Nomenclatura, topografia e anatomia dos meridianos e
pontos,
e) – Corpo docente: todo o corpo docente deve ser consti-
tuído exclusivamente por Médicos, privilegiando os que
possuem Competência em Acupunctura no que respeita à
formação específica nesta técnica terapêutica; poderão fa-
zer parte do corpo docente médicos com formação especí-
fica em outras áreas do conhecimento médico, sempre que
tal se justifique,
f) – Metodologia de Avaliação: a aprendizagem de cada aluno
deve ser avaliada através de exame teórico final ou exames
realizados ao longo do Curso. Também será obrigatória a
realização de um ou mais exames práticos, sendo este(s)
exame(s) focado(s) na técnica de punctura, de forma a asse-
gurar que no final do Curso todos os alunos se encontram
aptos para a prática segura da Acupunctura. Os alunos de-
verão ter aprovação em cada uma destas formas de avalia-
ção. Outras formas de avaliação serão opcionais.

2 – Reconhecimento dos Cursos pela Ordem
O reconhecimento dos Cursos pela Ordem dos Médicos
deverá ser requerido ao Conselho Nacional Executivo, con-
forme o Regulamento da Avaliação da Formação do CNAF
da Ordem dos Médicos.

3 – Entrada em vigor dos Critérios de Reconheci-
mento pela Ordem dos Médicos de Cursos de For-
mação Pós-graduada em Acupunctura Médica
a) Os Critérios de reconhecimento pela Ordem dos Médi-
cos dos Cursos de Formação Pós-Graduada em Acupunc-
tura Médica apresentados neste documento deverão ser
aplicados a todos os Cursos de Formação Pós-Graduada
que se iniciem após 6 meses da sua aprovação pelo Conse-
lho nacional Executivo da Ordem dos Médicos,

4 – Regime de transição
a) Até à entrada em vigor destes Critérios, médicos que se
candidatem à Competência em Acupunctura Médica sem
serem titulares de um Curso reconhecido pela Ordem dos

Cursos de Pós-Graduação em Acupunctura Médica
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Médicos devem submeter o seu currículo onde constem a
estrutura curricular, corpo docente e metodologia de avali-
ação do Curso de que são titulares, bem como relatório da
sua prática clínica de Acupunctura Médica. Após a avalia-
ção do currículo do Curso, a Comissão da Competência
decidirá:
1) – se o currículo do Curso de que o candidato é titular
corresponder aos critérios aprovados para a formação Pós-
Graduada em Acupunctura Médica, o candidato deverá cum-
prir o processo de formação continuada, da mesma forma
que os médicos titulares de um dos Cursos de Formação
Pós-Graduada reconhecidos pela Ordem dos Médicos e
submeter-se no final desse período a avaliação curricular;
2) – se o currículo do Curso de que o candidato é titular
for insuficiente para aprovação, a Comissão de Competên-
cia decidirá que valências o candidato deverá frequentar e
obter aprovação antes de se candidatar para a atribuição
da Competência em Acupunctura Médica. Após ter apro-
vação nestas valências, deverá cumprir o processo de forma-
ção continuada, da mesma forma que os médicos titulares
de um dos Cursos de Formação Pós-Graduada reconheci-
dos pela Ordem dos Médicos e submeter-se no final desse
período a avaliação curricular;
3) – se o currículo do Curso de que o candidato é titular
for considerado inadequado para a atribuição da Compe-
tência em Acupunctura Médica, o candidato que queira
obter essa Competência deverá frequentar um dos Cursos
de Pós-Graduação reconhecidos pela Ordem dos Médicos
e realizar posteriormente o Programa de Formação Conti-
nuada com o período mínimo de 12 meses, após o que se
submeterá a avaliação curricular.

5 – Acesso à Competência em Acupunctura Médica
após entrada em vigor dos Critérios:
a) Após a frequência com aproveitamento de um Curso de
Formação Pós-Graduada em Acupunctura Médica previa-
mente reconhecido pela Ordem dos Médicos, todos os mé-
dicos que desejem ser-lhes atribuída a Competência deve-
rão obrigatoriamente cumprir os seguintes requisitos:
1) – Período de formação continuada de pelo menos 12
meses, durante o qual todas as actividades listadas abaixas
serão valorizadas na avaliação curricular:
- publicação de artigos sobre Acupunctura Médica, em re-
vistas médicas ou apresentações oral ou escrita em reu-
niões científicas Médicas,

- participação como formadores em Cursos de Formação
Pós-Graduada em Acupunctura Médica,
- frequência de acções de formação continuada,
- participação em outras acções relevantes para a prática e
divulgação da Acupunctura Médica.
2) – Elaboração de um relatório com a descrição sumária do
tratamento efectuado a 10 doentes (diagnóstico, esquema
terapêutico detalhado, resultado do tratamento e follow-up),
3) – Durante o período de 12 meses até à realização da
avaliação curricular, a prática poderá ser tutelada por mé-
dico com Competência Médica em Acupunctura. No final
deste período de formação o tutor poderá redigir uma in-
formação acerca do progresso do seu tutorando, que será
incluída na avaliação curricular.
b) Terminado este período, deverão requerer a avaliação
curricular, onde conste a sua formação e prática de Acupunctura
Médica e o relatório referido no ponto 5, alínea a) 2).

6 – Atribuição da Competência em Acupunctura
Médica a Médicos que tenham realizado a formação
Pós-Graduada em Acupunctura fora de Portugal.
a) Médicos portugueses ou estrangeiros que tenham realizado
formação com aproveitamento em outros países em que exis-
ta regulação da formação e prática da Acupunctura Médica,
tendo-lhes sido reconhecida a capacidade para a prática da
Acupunctura Médica nesse país, e estando em condições le-
gais para o exercício da Medicina em Portugal, poderão re-
querer à Ordem dos Médicos a atribuição da Competência
em Acupunctura Médica, tendo para o efeito que submeter o
seu Curriculum Vitae, onde deverão constar as informações
referentes à estrutura curricular do Curso de Formação Pós-
Graduada de que são titulares, como definido em 1,
b) após avaliação do Currículo Vitae, a Comissão de Com-
petência decidirá em que situação se encontra o candidato,
tal como definido em 4 a),
c) caso seja considerado que a estrutura curricular do Curso
de que é titular é adequada para a formação Pós-Graduada
em Acupunctura Médica, e tendo o candidato prática de
Acupunctura Médica, poderá a Comissão conceder a Com-
petência Médica em Acupunctura, dispensando o período
de formação continuada de 12 meses.

Coordenador: Dr. João Manuel Pires da Silva
Vogais: Dr. António Manuel Almeida Ferreira, Dr. António

Paulo Martins da Encarnação

I N F O R M A Ç Ã O
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Segurança dos Cuidados de Saúde versus
Sustentabilidade do Sistema de Saúde

Encontro organizado no dia 2 de Junho pelas quatro ordens profissionais da

área da Saúde – enfermeiros, farmacêuticos, médicos e médicos dentistas –

reuniu no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian várias individualida-

des com responsabilidades no sector. Nas várias conferências e debates que

decorreram ao longo do dia foram analisados temas como a capacidade de

resposta do Sistema Nacional de Saúde às necessidades dos cidadãos, bem

como os aspectos ligados à sua sustentabilidade e regulação.
Os objectivos deste evento consisti-
ram em identificar potencialidades e
constrangimentos nas respostas orga-

nizadas em cuidados de saúde, num
sistema centrado no cidadão, e o apro-
fundamento da relação entre sus-

tentabilidade e regulação em Saúde.
A sessão de abertura contou com a
presença de Ana Jorge, Ministra da
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do melhor que há em todo o mundo».
«Conseguimos, a partir de hospitais
carecidos de modernização técnica e
de uma frágil rede de cuidados de saúde
primários, organizar em menos de trin-
ta anos uma rede articulada de cuida-
dos de saúde», o que tem como coro-
lário o atingir da universalidade: «hoje
todas e todos os portugueses têm aces-
so a cuidados de saúde». «Ou seja, em
30 anos, conseguimos construir um
modelo de serviço público de saúde
que é, seguramente, uma das maiores
marcas de sucesso da democracia por-
tuguesa».
Apesar do contexto de crise financei-
ra, económica e social, Ana Jorge aler-
tou: «quem ache que os problemas do
país se resolvem – ou se ajudam a resol-
ver – pondo em causa o serviço públi-
co de saúde, não compreende o alcan-
ce do Serviço Nacional de Saúde en-
quanto instrumento poderoso de coe-
são social. Disse-o recentemente e que-
ro repetir: nestes tempos difíceis, a res-
posta não é desmantelar o SNS. A res-
posta é reforçar o Serviço Nacional de
Saúde, respondendo, de forma ainda mais
exigente, aos desafios da qualidade».
A Ministra da Saúde defendeu a ne-
cessidade de continuar a apostar na
investigação e na inovação tecnológica
e novos equipamentos, novos medica-
mentos, novas técnicas com vista a
uma melhoria contínua da qualidade
na prestação de serviços. Além das
questões técnicas, referiu igualmente
a necessidade de «continuar a apostar
na melhoria do acesso dos portugue-
ses a cuidados de saúde, continuar a
diminuir os tempos de espera para
consulta e para intervenções cirúrgi-
cas, diminuir o preço dos medicamen-
tos para os utentes e apostar, cada vez
mais, na relação interpessoal entre os
profissionais de saúde e os doentes»,
não esquecendo as questões relacio-

nadas com a gestão e com a impor-
tância de «melhorar a eficiência de ges-
tão do Serviço Nacional de Saúde». É
precisamente na questão da gestão que,
segundo a Ministra da Saúde, «e con-
centram aqueles que, não tendo cora-
gem de assumir que querem acabar
com o acesso universal aos cuidados
de saúde, escondem-se atrás de um
conceito vago de livre escolha, com o
Estado a pagar», referiu, acrescentan-
do a sua recusa em aceitar a opinião
de quem diz que o SNS é mal gerido.
Sobre as medidas que o Governo está
a tomar no sentido de potenciar uma
maior eficiência na gestão do SNS, Ana
Jorge assegurou que «nenhuma das
medidas que estão a ser ponderadas
ou pensadas coloca em causa o leque
e a qualidade dos cuidados de saúde
que prestamos». A Ministra terminou
a sua intervenção lançando um apelo
aos profissionais de saúde: «Temos hoje
novos desafios no SNS, que vão desde
a adaptação aos novos padrões de
doença ao alargar do leque de respos-
tas do SNS e ao combate às desigual-
dades ainda existentes no sistema. Te-
mos margem para uma maior eficiên-
cia na gestão do SNS. Mas os Portu-
gueses continuam a contar com o SNS.

Saúde, bem como dos bastonários das
ordens profissionais organizadoras:
Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos
Farmacêuticos, Ordem dos Médicos e
Ordem dos Médicos Dentistas.
Este encontro teve na plateia membros
das ordens profissionais, associações
de utentes/doentes, administradores e
gestores de unidades de saúde bem
como responsáveis políticos da Saúde,
nomeadamente Óscar Gaspar, Secre-
tário de Estado da Saúde que recor-
dou que os gastos com a Saúde têm
tendência a aumentar devido a um
conjunto de factores «que tem à cabe-
ça o envelhecimento da população»
mas que sublinhou que o acesso aos
cuidados de saúde é um direito funda-
mental e que a sustentabilidade do Ser-
viço Nacional de Saúde não pode ser
esquecida, tendo recordado as medi-
das que Ministério e Governo têm vin-
do a tomar nas últimas semanas – co-
mo o novo pacote do medicamento, a
central de compras e as medidas do
plano de austeridade para o sector.
Igualmente presente, em representação
do partido socialista, esteve Ana Re-
belo, que sublinhou a importância da
temática e a necessidade de fomentar
boas relações entre os vários profissi-
onais de saúde.

Na abertura deste encontro Ana Jorge
referiu o momento fulcral em que vi-
vemos: «Este é um momento em que
muitos questionam se é possível ter-
mos segurança nos cuidados de saúde
e, ao mesmo tempo, um sistema de saú-
de sustentável», realçando nesse con-
texto a importância desta iniciativa e
explicitando que, no seu ponto de vis-
ta, «não existe qualquer tensão dia-
léctica entre Segurança dos Cuidados
de Saúde e Sustentabilidade do Servi-
ço Nacional de Saúde».
Considerando que a qualidade inclui
«a melhor resposta técnica dos profis-
sionais, o desempenho das organizações
e as amenidades oferecidas aos doen-
tes», a Ministra defendeu que «a quali-
dade, na sua tripla vertente, foi e tem
sido, ao longo de mais de três décadas,
a marca do Serviço Nacional de Saú-
de» e que Portugal tem «profissionais

A C T U A L I D A D E

«A resposta é reforçar o Serviço Nacional de
Saúde, respondendo, de forma ainda mais

exigente, aos desafios da qualidade» – Ana Jorge
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E nós temos de ser capazes de corres-
ponder às suas expectativas, manten-
do um Serviço Nacional de Saúde sus-
tentável e de qualidade. E este é um
desafio que cabe, a cada um de nós, e
a todos em conjunto, agarrar e vencer.
Pelas Pessoas, que são a razão de ser
da nossa actuação».

Segurança dos doentes

O painel sobre Patient Safety, modera-
do pelo médico Vasco Maria, foi cons-
tituído por Pedro Nunes, bastonário
da Ordem dos Médicos (OM), pela
enfermeira Lucília Nunes, em represen-
tação de Maria Augusta Sousa, basto-
nária da Ordem dos Enfermeiros (OE),
Carlos Maurício Barbosa, bastonário da
Ordem dos Farmacêuticos (OF) e

Orlando Monteiro da Silva, bastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD).
Na breve introdução que fez a este pai-
nel, Vasco Maria referiu que segurança
dos cuidados de saúde e sustentabili-
dade do sistema de saúde, são aspec-
tos que podem ser conciliados.
Lucília Nunes, presidente do Conse-
lho de Enfermagem da OE, remeteu o
enquadramento da sua intervenção
para a tomada de posição oficial da
Ordem dos Enfermeiros sobre «segu-
rança do cliente» referindo que é es-
sencial que a cultura sobre segurança
seja «ancorada em guias de boas prá-
ticas». Para que tal possa suceder «é
fundamental regular a segurança dos
procedimentos e dos processos».
Quanto aos princípios Lucília Nunes
considera que todas as partes envolvi-
das estão de acordo, mas não deixou
de referir que «é preciso definir para
onde queremos ir: profissionais, políti-
cos e cidadãos» no que se refere a me-
lhorar a sustentabilidade de um siste-

ma que se quer seguro mas também
justo. Considerando que uma «visão
centrada na doença prejudica o futu-
ro», Lucília Simões frisou a necessida-
de de «direccionar a segurança tam-
bém para a promoção da saúde» num
contexto que resumiu como de «tra-
balho de equipa», algo que é «tão fácil
como difícil de fazer»: «ou respeitamos
as competências uns dos outros e tra-
balhamos em equipa ou não consegui-
remos dar uma resposta equitativa e
justa».
Carlos Maurício Barbosa, bastonário da
OF, começou por realçar «o dever de,
como profissionais de saúde, manter-
mos o cidadão no centro das nossas
preocupações», sempre com o objec-
tivo de melhorar o sistema de saúde.
«A Ordem dos Farmacêuticos está
mandatada pelo Estado para co-pro-
teger a saúde pública». Exemplificando
a importância dos farmacêuticos nes-
te contexto, Carlos Maurício Barbosa
referiu a promoção da adesão à tera-
pêutica como uma forma essencial de

A C T U A L I D A D E

«É preciso definir para onde queremos ir:
profissionais, políticos e cidadãos» no que se
refere a melhorar a sustentabilidade de um

sistema que se quer seguro mas também justo –
Lucília Nunes
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combater o desperdício, bem como a
capacidade destes profissionais para
actualizarem bases de dados com po-
sologias, interacções medicamentosas
e efeitos adversos, tarefa que tem que
ser executada «em moldes quase diá-
rios». Referiu igualmente o papel im-
portante a desempenhar pelos farma-
cêuticos em campanhas de promoção
da saúde e uso racional do medica-
mento e advogou que, sendo os farma-
cêuticos os primeiros profissionais a
serem contactados e muitas vezes os
últimos, «desempenham um papel im-
portante na segurança dos doentes».
Considerando que há pouca comuni-
cação entre profissionais de saúde, o
bastonário da OF defendeu o aumen-
to e melhoria da dessa inter-relação.
«A cooperação é essencial para a segu-
rança». «Devia existir uma terceira lis-
ta de medicamentos que, não sendo
sujeitos a receita médica, só se deviam
poder ser dispensados na farmácia co-
munitária. (…) Só quatro países da
União Europeia não têm essa terceira
lista, sendo um deles Portugal», con-
cluiu alertando para o perigo da bana-
lização do mercado do medicamento
quando é colocado acessível nas gran-
des superfícies.
Pedro Nunes, bastonário da OM, ini-
ciou a sua intervenção referindo que
«a segurança está na génese da pro-
fissão médica». Restringindo-se ao
conceito de médico como «individuo
que trata doentes», realçou que hoje
em dia não será nunca apenas uma
pessoa a fazê-lo mas sim «uma equi-
pa de profissionais que engloba to-
das as Ordens presentes neste encon-
tro». Referindo que a realidade eco-

nómica é incontornável como é
incontornável a vigilância sobre os
profissionais e as suas tarefas, Pedro
Nunes referiu a necessidade de «quem
presta apoio ter cada vez maior dife-
renciação técnica» e salientou que os
cidadãos são cada vez mais conscien-
tes e «assumem o poder sobre a sua
saúde» e que não se pode sequer pen-
sar no «exagero paternalista» do pas-
sado em que «se corria riscos sem
sequer perguntar a opinião do doen-
te». Mas, no que se refere à prescri-
ção, Pedro Nunes é peremptório re-
ferindo que não se deve, em nome de
uma alegada protecção dos doentes,
eliminar o agente comprador do me-
dicamento, o médico. «Ao doente as-
siste o direito de substituir o médico,
não o de substituir o medicamento».
Diferenciando devidamente as situa-
ções em que, reunidas as melhores
condições, algo corre mal de forma
inexorável, daquelas em que há falhas
devido a falta de meios técnicos ou a
distracções, Pedro Nunes alertou ain-
da para os perigos de uma medicina
defensiva em que o médico «não as-
sume um risco necessário ou multi-
plica os exames não em busca de um
diagnóstico mas porque deseja estar
protegido e ter argumentos para uma
eventual defesa em tribunal». «Quem
sente medo de ser responsabilizado
acaba por não reportar erros ou si-
tuações que deviam ser analisadas
para evitar casos idênticos futuros»,
rematou, salientando a necessidade de
se implementar um «sistema em que
os profissionais sejam levados a re-
portar, não punitivo mas consequen-
te». O bastonário da OM defendeu

dessa forma que «não se procurem
culpados» mas que, ainda assim, se
«crie um sistema de segurança para
os doentes».
Orlando Monteiro da Silva, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos Dentis-
tas, enquadrou o início da sua inter-
venção referindo a veemência com
que a Comissão Europeia introduziu
a segurança do doente como temá-
tica de discussão. «Na União Euro-
peia há um paradoxo que só terá re-
solução por via política», referiu ex-
plicando que havendo liberdade de
livre circulação de pessoas, bens e
serviços, é preciso criar-se um siste-
ma de saúde transversal que supor-
te essa liberdade e a torne eficaz,
«limbo difícil de ultrapassar» onde
conforme referiu «esbarram os tra-
tamentos transfronteiriços». No que
se refere a mecanismos de reportar
erros, Orlando Monteiro da Silva pre-
conizou um sistema de anonimato
por ser mais eficaz, não pondo em
causa os devidos mecanismos indem-
nizatórios em caso de dolo ou negli-
gência. «É essencial para a seguran-
ça identificar as ocorrências adversas
mais comuns». O bastonário da OMD
preconizou na sua intervenção que
todos os profissionais de saúde de-
vem contribuir nas áreas da qualida-
de e segurança mas defendeu igual-
mente a responsabilização crescente
do doente no que se refere às deci-
sões que têm a ver com a sua saúde.

A C T U A L I D A D E

Pedro Nunes alertou para os perigos de uma
medicina defensiva em que o médico «não

assume um risco necessário ou multiplica os
exames não em busca de um diagnóstico mas

porque deseja estar protegido e ter argumentos
para uma eventual defesa em tribunal»

colégios@omcne.pt
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Sustentabilidade em saúde

Já no âmbito do painel de discussão
sobre sustentabilidade em saúde, Or-
lando Monteiro da Silva iniciou a sua
intervenção analisando o conteúdo do
art. 64º da Constituição da República
Portuguesa (ver caixa) o qual consi-
dera excessivamente detalhado, defen-
dendo a sua revisão nomeadamente no
que se refere à «gratuitidade tenden-
cial» pois «não se pode pagar tudo a
todas as pessoas», voltando a realçar
a necessidade de introduzir um «fac-
tor de auto-responsabilização dos pro-
fissionais e da população». «É preciso
descentralizar e enquadrar outros sec-
tores: o sector da saúde trabalha ‘de
costas voltadas’ para a educação e a
prevenção», afirmou, concluindo que
os sistemas de saúde devem liderar
aspectos sociais, empresariais, educa-
cionais, etc. «Em termos de regulação
há uma grande confusão, com falta de
responsabilidade política, com uma en-
tidade reguladora da saúde na depen-
dência do Governo, ‘sobreposição de
regulações’, etc.», concluiu o basto-
nário da OMD.
A propósito da sustentabilidade do sis-
tema, Pedro Nunes analisou a respec-
tiva organização referindo que os seus
comentários «não têm a ver com os
EPE’s mas com uma cultura em que o
cerne passa a ser a relação cliente/hos-
pital e a produtividade em vez do de-
senvolvimento dos cuidados a prestar

ao doente», numa lógica que conside-
ra deturpada e que comparou à pro-
dutividade de uma fábrica. «É preciso
estruturar e maximizar a intervenção
de cada um», referiu, defendendo o tra-
balho em equipa. Reconhecendo que
a cultura implementada pode colocar
problemas aos médicos mais novos, o
bastonário da Ordem dos Médicos ex-
plicitou o seu ponto de vista e a sua
forma de estar na profissão, referindo
a recusa em discutir objectivos: «En-
tro e saio à hora própria e dou o meu
melhor; se tiver um interno ao meu
lado, o meu dever é não estar preocu-
pado com os índices de produtivida-
de, mas sim com ensiná-lo; Quando en-
tro para uma sala de operações para
efectuar uma cirurgia recuso-me a pen-
sar que contratei com a minha admi-
nistração um número determinado de
cirurgias diárias». Realista quanto à ne-
cessidade de enquadramento econó-
mico em termos de sustentabilidade,
Pedro Nunes considera que os profis-
sionais de saúde devem ter assessores
economistas que os ajudem a compre-
ender as consequências das suas ac-
ções. «Os profissionais de saúde, no-
meadamente os médicos, ao trabalha-
rem mais horas do que era devido, acei-
taram ganhar menos do que em qual-
quer outro país», uma realidade que
também aconteceu em Inglaterra, com
os enfermeiros, por haver falta de pro-
fissionais dessa área. «A função das Or-
dens profissionais é defender o inte-
resse público», função que em seu en-
tender tem que ser constantemente
mantida. Pedro Nunes concorda com
a necessidade de se criar uma agência
de escolha de inovação tecnológica no-
meadamente porque «o profissional de

saúde não pode nem deve ser o decisor
à cabeceira do doente quanto a ques-
tões de aquisição de novas tecnolo-
gias». «A alocação de recursos deve
ser feita por um organismo indepen-
dente; uma verdadeira agência de es-
colha tecnológica, suficientemente dis-
tanciada e conhecedora dos avanços
e das implicações financeiras que de-
termine o que o país deve ou não pa-
gar». Em conclusão, Pedro Nunes re-
alçou a necessidade dos profissionais
de saúde continuarem a debater entre
si as questões desta área e de não ab-
dicarem das competências que as or-
dens profissionais têm.
Carlos Maurício Barbosa referiu que,
tendo em conta que os recursos não
são ilimitados, «deve fazer-se uma ges-
tão racional dos mesmos». Consideran-
do que a existência de medicamentos
genéricos «permite libertar recursos
para, por exemplo, campanhas de pre-
venção da doença e educação para a
saúde», defendeu que se «confira ao
doente o poder de optar por um me-
dicamento mais barato». O bastonário
da OF considera que se faz «pouco
aproveitamento das capacidades téc-
nicas dos farmacêuticos» e que estes
profissionais podem, por exemplo, «ser
aproveitados para acompanhar a ade-
são terapêutica». «Nem só de cortes
orçamentais se faz a sustentabilidade
dos sistemas de saúde; há questões es-
truturais a ter em conta». «As autorida-
des podem e devem encarar as despe-
sas como um investimento quer na pro-
moção da saúde da população quer
na melhoria da sua qualidade de vida».
«Quem, como nós, visa defender a saú-
de, tem que se preocupar com a sus-
tentabilidade do sistema e colocar-se

«Em termos de regulação há uma grande
confusão, com falta de responsabilidade política,

com uma entidade reguladora da saúde na
dependência do Governo, ‘sobreposição de

regulações’, etc.» – Orlando Monteiro da Silva
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as seguintes questões: os cuidados de
saúde prestados são tão bons como
deviam ser? E são tão sustentáveis
como devem ser?», concluiu. Na inter-
venção final, Carlos Maurício Barbosa
congratulou-se com o debate estrutu-
rado sobre saúde que teve lugar neste
encontro e defendeu a continuidade
da iniciativa.
A propósito da sustentabilidade do sis-
tema, Maria Augusta Sousa, bastonária
da Ordem dos Enfermeiros, afirmou
que é preciso ter em conta que a saú-
de «não é um bem de consumo mas
sim um bem social» e que os utilizado-
res desse bem «não são detentores das
suas escolhas», embora enquanto «cli-
entes dos cuidados de saúde e utentes
dos serviços, em última análise, sejam
senhores de si próprios» – uma trian-
gulação de factores que a bastonária
da OE reconhece não ser fácil de equi-
librar. «Simultaneamente, os cidadãos
são cada vez mais informados». O fac-
to de parecer que se quer tornar a
saúde num bem de consumo é, segun-
do a enfermeira Maria Augusta Sousa,
«algo muito perigoso», tendo citado
como exemplo os anúncios aos medi-
camentos: «o paracetamol não é pro-
priamente um detergente para lavar a
roupa», referiu, frisando a necessidade
de, na área da saúde, haver um com-
portamento ético elevado. Outra ques-
tão referida como prejudicial foi a «ba-

nalização das competências»: «parece
que hoje em dia toda a gente pode
fazer tudo». Mais do que o resultado
imediato de quaisquer medidas, para
a bastonária da OE, o desafio é anali-
sar se, a longo prazo, as medidas de
hoje, permitirão a sustentabilidade do
sistema. Maria Augusta Sousa falou ain-
da da necessidade de combater «lógi-
cas de produtividade baseadas exclu-
sivamente em números» e defendeu
que a aplicabilidade de uma agência
de escolha tecnológica se faça não ape-
nas para a grande tecnologia mas tam-
bém para as pequenas coisas. «Há da-
dos objectivos que demonstram que
há investimento público que não está
devidamente rentabilizado. Defende-
mos que deveria existir um PEC para
a saúde», medida que a bastonária da
OE considera essencial para o devido
conhecimento dos desperdícios exis-
tentes e, consequentemente, para um
combate eficaz esse mesmo desperdí-
cio. Outra medida que referiu como
essencial é o desenvolvimento de um
sistema de informação que contemple
de forma exaustiva os dados referen-
tes ao que é oferecido aos cidadãos
pelo Serviço Nacional de Saúde portu-
guês. Especificamente sobre o grupo
profissional que representa, Maria Au-
gusta Sousa referiu que existe um cam-
po vasto onde a intervenção dos enfer-
meiros pode e deve ser significativa,

«As autoridades podem e devem encarar as
despesas como um investimento quer na
promoção da saúde da população quer na

melhoria da sua qualidade de vida» – Carlos
Maurício Barbosa

tendo exemplificado com o «suporte
a cidadãos com doença crónica» e ten-
do defendido a complementaridade
num trabalho que se quer interdisci-
plinar e interprofissional, sublinhando
que qualquer «invasão das competên-
cias de outras profissões» é um cami-
nho errado e que deve, a todo o cus-
to, ser evitado. Considerando que as
ordens profissionais de saúde saíram
deste encontro com responsabilidades
acrescidas no que se refere ao dever
de contribuir para um Serviço Nacio-
nal de Saúde que garanta a universali-
dade e o acesso dos cidadãos, a basto-
nária da OE concluiu: «será sob a égide
da ética e da deontologia das nossas
profissões que continuaremos a desen-
volver este trabalho».

«O paracetamol não é propriamente um
detergente para lavar a roupa» – Maria Augusta

Sousa
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Artigo 64.º Saúde

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover.
2. O direito à protecção da saúde é realizado:

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e
sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;
b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a
protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho,
bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da
educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.

3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da
medicina preventiva, curativa e de reabilitação;
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde;
c) Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos;
d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional
de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência
e de qualidade;
e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológi-
cos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico;
f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.
O texto actual da Constituição da República Portuguesa foi aprovado pela Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12 de
Dezembro.

A C T U A L I D A D E
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Pedro Nunes, presidente da OM e
do CEOM, iniciou o encontro real-
çando a importância do Conselho
Europeu das Ordens dos Médicos.
Um dos vice-presidentes do CEOM,
Gheorghe Borcean, da delegação ro-

Conselho Europeu das Ordens dos
Médicos reúne em Lisboa
Teve lugar em Lisboa, no dia 11 de Junho, a assembleia geral do CEOM –

Conselho Europeu das Ordens dos Médicos. Foram debatidos vários temas,

nomeadamente o plano de acção sobre doação e transplante de órgãos, con-

senso europeu sobre princípios éticos, mobilidade dos profissionais e livre

prestação de serviços. Esta assembleia geral decorreu no âmbito de uma

série de iniciativas desenvolvidas pela Ordem dos Médicos (OM) portuguesa

que incluiu igualmente uma reunião dos presidentes das associações nacio-

nais médicas europeias e dos presidentes das organizações médicas europeias.

A C T U A L I D A D E

mena, apresentou os resultados do
trabalho elaborado pelo grupo que
se dedicou à elaboração da propos-
ta de estatutos do CEOM. As ques-
tões fundamentais levantadas pren-
dem-se com a definição de quem

poderá futuramente ser membro da
organização e em que condições,
quais as fontes de financiamento,
definição de tipo de interacção
(apenas entre membros ou com re-
flexos exteriores e socialmente

Pedro Nunes, presidente do CEOM, Gordana Zivcec e Gheorghe Borcean, vice-presidentes
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interventiva), entre outras. Os mem-
bros do CEOM terão agora que ana-
lisar o texto e propostas apresenta-
das para que sejam debatidas em De-
zembro.

Segurança e qualidade no trans-
plante e doação de órgãos
A delegação de Espanha apresentou
um relatório sobre o plano de acção
de doação e transplante de órgãos.
Rafael Matesanz, que em 1989 criou
a Associação Nacional de Transplan-
tes espanhola, foi o orador que ex-
plicou as implicações da Directiva de
qualidade e segurança para o trans-
plante de órgãos e a forma como a
mesma se reflecte na realidade do
país vizinho. Dados do registo mun-
dial indicam que se efectuam 100.000
transplantes por ano. As taxas de so-
brevivência têm aumentado mas man-
têm-se problemas de falta de órgãos,
rejeição, bem como questões direc-
tamente relacionadas com a qualida-
de e segurança. Conforme foi expli-
cado, a questão da rejeição melho-
rou substancialmente com a intro-
dução de novos medicamentos, mas
nunca será totalmente eliminada. Já
a escassez é um problema mundial
que afecta todos os países. Rafael
Matesanz apresentou dados que in-
dicavam o número de dadores por
milhão de habitantes apresentava
melhores indicadores nos países la-
tinos: Portugal surgia com 26,7,
Espanha com 34,2, já Inglaterra ape-
nas 14,7 e a Bulgária com 1,1, por
exemplo. Quanto a qualidade e se-
gurança o que se pretende é que
estes indicadores sejam iguais em to-
dos os países da União Europeia o
que melhorará os índices de inter-
câmbio de órgãos. Existem algumas
dificuldades na implementação da
Directiva e dos planos de acção vis-
to que as leis de doação de órgãos
variam: alguns países têm um institu-
to que organiza os transplantes que
é dependente da tutela, no centro da
Europa é uma instituição privada que
organiza os transplantes, há inclusiva-
mente países em que não existe qual-
quer organização centralizada. Dados

de um inquérito apresentados por
Rafael Matesanz revelam que não
existe qualquer relação entre a pre-
disposição da população para doar
órgãos e as doações efectivas que
ocorrem. Reconhecendo o muito tra-
balho, nomeadamente ao nível da
necessária harmonização, desenvol-
vido pelo Conselho da Europa, o
orador referiu que «há ainda um lon-
go caminho a percorrer», nomeada-
mente para tornar a comunicação
mais eficaz e, portanto, o intercâm-
bio mais seguro e mais célere. A Di-
rectiva, que foi aprovada no dia 19
de Maio de 2010 com 96,4% dos vo-
tos da Comissão Europeia, regula pre-
cisamente a cadeia de transplante que
começa quando, numa unidade de
cuidados intensivos, alguém está em
condição de morte cerebral e quali-
fica-se para ser dador. Estabelecem-
se nessa normativa os standards de
qualidade e segurança, nomeadamen-
te no que se refere a análises neces-
sárias, processos de obtenção do
órgão e o próprio transplante. «Cada
país, cada hospital, tem que conhe-
cer os protocolos; os testes têm que
ser estandardizados», explicou Rafael
Matesanz, realçando que a Directiva
é suficientemente flexível para que
não se percam órgãos para transplan-
te e que «esta directiva une princípi-
os de altruísmo, qualidade e seguran-
ça, protecção do dador, tudo isto me-

diante uma boa organização». A nor-
mativa europeia acautela várias ques-
tões de ordem ética ao proibir qual-
quer tipo de compensação económi-
ca e exigindo a protecção de dados
pessoais. Rafael Matesanz defendeu
que estamos perante uma excelente
oportunidade de avançar neste cam-
po pois a Directiva será acompanha-
da por um plano de acção que está
a ser elaborado com o objectivo de
aumentar as doações e chegar à auto-
suficiência. Seguiu-se um debate em
que Rafael Matesanz foi felicitado pelo
excelente trabalho desenvolvido, ten-
do vários colegas, nomeadamente o
presidente do CEOM, salientando as
dificuldades implícitas à garantia da
segurança e qualidade de órgãos e
tecidos quando vêm de fora da União
Europeia. «Mesmo quando vêm dos
Estados Unidos, por vezes, a verda-
deira origem é a China. Essa área é
difícil de controlar em termos de qua-
lidade e segurança porque há diver-
sas fraudes», concordou Rafael Mate-
sanz.

Código Deontológico Europeu
Quanto à definição de um código
deontológico europeu comum Fran-
cesco Alberti apresentou as conclu-
sões dos trabalhos de San Remo que
decorreram nos dias 12 e 13 de Mar-
ço. Nesse encontro os representan-
tes das Ordens e Associações profis-

Rafael Matesanz
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sionais representadas no CEOM, por
referência ao processo actual de ela-
boração dos Princípios Éticos Médi-
cos Europeus confirmaram a sua von-
tade de participar activamente para
a concretização de uma Europa «uni-
da», sublinhando o elevado perfil so-
cial e civil dos princípios deontoló-
gicos que norteiam o exercício da
profissão médica e que garantem a
salvaguarda dos direitos dos cida-
dãos. Francesco Alberti referiu con-
siderar necessário definir conceitos
que permitam procurar consensos e
pôr em prática um conjunto de prin-

cípios éticos comuns. Informação e
consentimento, segredo profissional
e protecção de dados sensíveis/confi-
dencialidade são algumas das áreas
em que poderia procurar-se esse con-
senso. Sobre a informação sanitária,
defendeu que os médicos têm que
garantir que se produz uma comuni-
cação eficaz e transparente aos cida-
dãos e que a mesma respeite critéri-
os de objectividade, veracidade,
transparência, responsabilidade, con-
formidade com a dignidade profissi-
onal, interdição de publicidade pro-
mocional e comparativa e interdição
de publicidade comercial, entre ou-
tros. Nas relações entre profissionais,
o representante da delegação italia-
na, referiu como provável consenso
deontológico o respeito recíproco
entre profissionais.
Pierre Hecquard, da delegação fran-
cesa, referiu a necessidade de sepa-
rar claramente a ética da deontologia.
Sendo que o contexto para este de-
bate é a livre circulação de profissi-
onais de saúde e de doentes, Hec-
quard sublinhou a importância de
estabelecer consensos a nível deon-
tológico, mas acrescentou «se não
concordarmos nos conceitos e não
fizermos a devida separação entre
ética, deontologia e lei, o que possa-
mos vir a definir não terá credibi-
lidade nem qualquer validade junto

do legislador». «O que se encontra
por trás do termo ética, no contexto
médico?» Como resposta a esta per-
gunta basilar, Hecquard referiu a
autonomia e o consentimento escla-
recido, a confidencialidade e o res-
peito pela pessoa, a não comercia-
lização do corpo humano e o respei-
to pela vida, a dignidade do homem
e a recusa do eugenismo, recusa da
instrumentalização do homem (quer
do doente, quer do médico), respei-
to pela beneficência e evitar ao má-
ximo a maleficência, em resumo «fa-
zer o bem, não fazer o mal». «Os prin-
cípios éticos precedem a acção, e ‘ali-
mentam’ os códigos e não o contrá-
rio», realçou. Sobre a Deontologia,
Hecquard explicou tratar-se de uma
palavra de formação recente, que
etimologicamente tem origem no gre-
go deontos, o que deve ser feito. A
deontologia aplicada à prática pro-
fissional implica o julgamento entre
pares. «A Deontologia inscreve-se na
prática profissional, num contexto
regulamentar, adaptada a um deter-
minado país, numa dada época», re-
feriu salientando que a deontologia
evolui. «Os códigos deontológicos
não são necessariamente transponí-
veis de um país para outro porque
têm em conta contextos específicos».
«Enquanto que a ética é o pensamen-
to moral que sustenta a acção, a
deontologia é a acção codificada, ins-
pirada no pensamento moral», con-
cluiu como forma de explicar a pro-
posta apresentada no sentido de cri-
ar uma etapa intermédia com reco-
mendações deontológicas, antes de
se passar para a elaboração de um
código deontológico europeu. «Um
código que não pode ser aplicado
não tem utilidade razão pela qual é
importante introduzir recomenda-
ções que, após alguns anos, poderão
passar a princípios consensuais apli-
cados».
Francesco Alberti concordou com a
dificuldade em elaborar um código
deontológico comum mas defendeu
a possibilidade e utilidade de criar
um documento comum «com dis-
tanciamento dos condicionalismos de

Francesco Alberti

Pierre Hecquard
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cada país». Foi criado um grupo de
delegações voluntárias para, na reu-
nião do CEOM que irá realizar-se no
dia 3 de Dezembro em Paris, ser
apresentado um texto com vista à
obtenção de consensos.

Livre prestação de serviços
Francis Montané delegado geral para
assuntos europeus e internacionais
da Ordem dos Médicos francesa e
um dos vice-presidentes do CEOM,
apresentou nesta assembleia geral
um relatório sobre a livre prestação
de serviços dos médicos na Europa
tendo começado por distinguir a li-
berdade de estabelecimento da li-
vre prestação de serviços (que se
refere ao exercício temporário ou
esporádico) e questionando em que
momento cessa a livre prestação de
serviços e entramos no campo do
estabelecimento profissional. Francis
Montané explicou que em França
para o exercício temporário ou oca-
sional não é exigida a inscrição na
Ordem dos Médicos. Os requisitos
que o médico tem que cumprir para
esse exercício são apenas: ser origi-
nário de um estado Membro da
União Europeia ou parte do ‘acor-
do sobre o espaço económico eu-
ropeu’ e ser detentor de diplomas,
certificados ou outros títulos obti-
dos num desses Estados Membros;
Estar legalmente estabelecido como
médico num Estado Membro; diri-
gir ao Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos francês, previamente ao
exercício temporário ou ocasional,
uma declaração acompanhada dos
documentos justificativos, declara-
ção essa que deve ser renovada anu-
almente; e provar, por qualquer
meio, que tem suficiente conheci-
mento da língua francesa. É ainda
possível que a declaração seja, por
razões de urgência, efectuada à
posteriori. Contudo há dificuldades
quanto à aferição dessa ‘urgência’.
Para conhecer as condições exigi-
das para o exercício ocasional ou
temporário em Portugal vide Revis-
ta da Ordem dos Médicos n.º 109
(página 18).

Reconhecimento das qualifica-
ções profissionais
Tanja Schubert, do General Medical
Council, fez uma intervenção sobre
a Directiva 2005/36/EC relativa ao
reconhecimento das qualificações
profissionais e a possibilidade da Co-
missão estar a preparar a sua revi-
são. Conforme foi referido, o facto
da Comissão Europeia estar a anali-
sar a directiva segundo critérios de
coerência e eficácia não implica ne-
cessariamente que a mesma será re-
vista. Referindo a dificuldade que
existe para análise de dados pois, ou
não existem dados suficientes ou os

dados existentes são tratados de for-
ma diferente pelos diversos países,
Tanja Schubert explicou que a Co-
missão desenvolveu questionários
que se destinam às organizações pro-
fissionais e a autoridades competen-
tes e que esta é «uma óptima opor-
tunidade para dizer à comissão o que
está a funcionar bem e o que não
está, e que dificuldades de implemen-
tação se têm sentido quanto a esta
Directiva». Os questionários em cau-
sa focam os procedimentos de reco-
nhecimento, a mobilidade temporá-
ria e os requisitos mínimos de quali-
ficação, explicou acentuando a im-

Francis Montané

Tanja Schubert

colégios@omcne.pt
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portância de participação mais ele-
vada nos inquéritos para uma me-
lhor partilha de experiências práti-
cas no âmbito da implementação da
Directiva. O CEOM respondeu a um
destes questionários tendo aborda-
do questões de comparação da for-
mação médica, conhecimentos lin-
guísticos, segurança dos doentes,
telemedicina e cartão de identidade
profissional, entre outros assuntos.
Os questionários focam estes pon-
tos mas também incluem: procedi-
mento de reconhecimento, mobilida-
de temporária, requisitos mínimos,
acreditação, cooperação administra-
tiva, etc.
Isabel Caixeiro, presidente da UEMO,
explicou aos restantes membros do
CEOM o que foi decidido e já está a
ser aplicado em Portugal no que se
refere a estabelecimento temporário.
A lista de declarações aplicáveis a
médicos da União Europeia que pre-
tendam exercer temporária e ocasio-

nalmente a profissão em Portugal in-
clui uma declaração indicando o tem-
po, o lugar e as circunstâncias da
prestação de serviços, título de for-
mação, certificado de inscrição num
congénere europeu, certificado de
idoneidade profissional, certificado
do registo criminal, prova da nacio-
nalidade. Embora estes médicos não
fiquem inscritos na Ordem dos Mé-
dicos, ficam sujeitos à sua jurisdição
relativamente aos actos praticados
em Portugal. Por prestação tempo-
rária e/ou ocasional ficou definida
aquela que seja inferior a quatro se-
manas. «Relativamente à Directiva, a
UEMO tem defendido a inserção da
especialidade de Medicina Geral e Fa-
miliar no anexo, juntamente com as
restantes especialidades». «Defende-
mos que, mais do que o reconheci-
mento automático baseado no tem-
po mínimo de formação, o que devia
ser implementado era um sistema de
competências mínimas para o reco-
nhecimento automático».

Realçando o valor do International
Market Information System, foi refe-
rido que quando se trata de situa-
ções mais complicadas em que o mé-
dico se formou num país de fora da
União Europeia a utilidade desse sis-
tema já não é a mesma (por exem-
plo: um médico brasileiro reconhe-
cido em Portugal que vai para Fran-
ça, tem ou não reconhecimento au-
tomático?).
Pedro Nunes, presidente do CEOM,
referiu a este propósito que «a livre
circulação de profissionais e doen-
tes está na ordem do dia e é uma
questão de extrema importância, a
curto prazo, no futuro da saúde na
Europa. É importante tratar das
questões da regularização da livre cir-
culação». Exemplificando a urgência
de definir essa regularização, acres-
centou: «No Brasil há das faculdades
de medicina melhores do mundo, mas
também há institutos em que a qua-
lidade do ensino é muito má», ques-
tões que têm, naturalmente, que ser

A C T U A L I D A D E

Isabel Caixeiro

Claude Wetzel
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José Ramón Huerta Blancoacauteladas para evitar «problemas
graves no futuro».

Tempos de trabalho
A intervenção de Claude Wetzel, pre-
sidente da FEMS – Federação Euro-
peia dos Médicos Assalariados cen-
trou-se na directiva dos tempos de
trabalho. O presidente da FEMS re-
feriu a manutenção do opt-out, a con-
tagem do tempo de trabalho on call
e a possibilidade de adiamento do
descanso compensatório depois de
um turno nocturno, como questões
essenciais no contexto desta directiva
e explicou o processo de lobbying
que foi necessário para promover a
revisão da Directiva. Referindo-se es-
pecificamente ao adiamento do des-
canso compensatório, Claude Wetzel
não hesitou em afirmar que «um mé-
dico cansado é um médico perigoso,
para si próprio e para os doentes».
«Os médicos experienciam os seus
erros de forma muito intensa: os er-
ros podem levar a uma distorção per-
manente da auto-imagem; depois de
um erro grave os médicos têm sinto-
mas de depressão e burnout o que
origina um circulo vicioso onde se
verifica uma maior possibilidade de
ocorrência de novos erros», explicou,
referindo-se aos médicos como «as
segundas vítimas do erro médico».
No dia 24 de Março foi relançada a

consulta aos parceiros sociais para
análise da revisão da Directiva dos
Tempos de Trabalho e as organiza-
ções médicas fizeram uma resposta
comum a essa consulta (ver declara-
ção no final deste texto). A proposta
de Claude Wetzel é que as associa-
ções médicas nacionais e as organi-
zações médicas europeias trabalhem
em conjunto pois «só seremos efi-
cazes se trabalharmos juntos» com
um mesmo objectivo pois, como foi
referido por Pedro Nunes, «um pro-
cesso de revisão desta Directiva
pode introduzir elementos inaceitá-
veis».

Informação ao público sobre
MSRM
José Ramón Huerta Blanco, vice-pre-
sidente do CEOM, pronunciou-se so-
bre a possibilidade da indústria far-
macêutica prestar informação direc-
ta aos doentes no que se refere a me-
dicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM). Quanto aos argumentos de,
com essa medida, eventualmente me-
lhorar a segurança para os doentes,
controlar a contrafacção de medica-
mentos e aumentar a farmacovigilân-
cia, Hurta Blanco considerou serem
pretextos para permitir que a indús-
tria passe a informar directamente a
população. Essa ‘ligação directa’ é
algo que em sua opinião põe em cau-

sa a objectividade da informação
prestada e não há nenhuma razão
médica que o justifique. A informa-
ção deve ser prestada por médicos
– que estão sujeitos a normas éticas
e deontológicas – e outros profissio-
nais de saúde devidamente qualifica-
dos (farmacêuticos e enfermeiros) ou
pelas autoridades sanitárias. Defen-
deu ainda que o CEOM se deve pro-
nunciar com urgência contra uma
iniciativa que abre uma via directa
de informação ao doente através de
meios que em nada se distinguem da
publicidade, assunto que ficou agen-
dado.
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Resposta conjunta das organizações
médicas europeias à revisão da

Directiva dos Tempos de Trabalho
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Questions and Answers: 

(a) How could we develop balanced and innovative proposals regarding the organisation of working 
time that move beyond t he unsuccessfu l debates of the last conciliation process? What is your long-t erm 
vision for the organisation of working t ime in a modern set ting? 

Under the concept of "diagnosis before treatment" we urge the Commission to analyse the 
existing materia l on the conflicting issues of 'protection' and 'flexibi lity' before starting further 
Communication processes. There is no further need for communication and discussion. ln the 
context of workers' protection and the EWTD everything has been said already. The facts are 
known. The refusa l of the European Parliament to follow the flexibility- lines of the Commission 
and the fina l defeat of the last Commission proposal have to be considered under this light. 

(b) What impact do you think that changes in working patterns and practices have had on the 
application of the Directive? H ave any particular provisions become obsolete, or more difficult to apply? 

ln the health care sector the EWTD has had substantial impact on the improvement of working 
conditions. Many of the reported problems (SIMAP-Jaeger-Del las cases) arise rather from an 
insufficient or inappropriate implementation of the Directive into national law by the Member 
States. ln these cases Individuais had to seek the support of the ECJ and received it. lt is natural 
that enhancing workers' rights leads to reactions of employers and a cry for more flexibility. 
However- the exploitation of flexibility was the spurring impulse for the Commission to formulate 
and pass the EWTD in 1990 - 1993. Therefore the ECJ rulings should be seen as a positive 
endorsement of the original position of the Commission in passing the EWTD and not as an 
impulse to change it. 

However t here is a clear indication that the 'opt out 'derogation is a severe problem for workers in 
many Member States and would therefore be supported by the European Medical Organisations. 
ln the light of the fundament al politicai problem which were encountered during the discussion of 
this proposal in t he past, we see however lit tle chance for such a proposal. 

(c) What is your experience to date on the overall functioning of the Working Time Directive? What 
has been your experience regarding t he key issues ident ified in section 5 of this pape r? 

As said before the EWTD has indeed improved the situation - although in many countries we are 
far from optimal working conditions. The individual 'opt-out' is seen as an instrument to bypass 
workers protection and it is exploited massively in many Member States. On the other hand the 
definition of "working time" and "rest period" have proven successful in bringing down overall 
working times and in promoting a better reconciliation of private-life and work-life. 

(d) Do you agree with the analysis contained in t his paper as regards the organisation and the 
regulation of working time in the EU? Are t here any furt her issues which you consider should be added? 

The Commission ana lysis of t he key issues gives a correct overview of the discussion and the 
concerns as they are formulated by the Member States and the EU institutions. lt is however 
rather one-sided in an attempt to overemphasize problems and support the employers' views on 
enhanced flexibi lity. Therefore t he question needs to be asked, whether this discussion should be 
continued. The European Medical Organisations see the main motive being the desire to reduce 
workforce protection and the protection levei under the pretext of "flexibility" in arder to alleviate 
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the employers' position. lt therefore turns the scope of the EWTD from a protective one to an 
economic one. This will be strongly opposed by the European Medical Organisations. 

(e) Do you consider that the Commission should launch an initiative to amend the Directive? lf so, 
do you agree with the objectives of a review as set out in this pape r? What do you consider should be its 
scope? 

No, instead the Commission should enforce the implementation of the existing EWTD. 

(f) Do you think that, apart from legislative measures, other action at European Union levei would 
merit consideration? lf so, what form of action should be taken, and on which issues? 

The EWTD was formulated in a Europe of 15 countries. With now 27 members not ali of the new 
Member States comply fully with the rules. The Commission should therefore consider a process 
of bringing these countries up to standard through means of information, assistance and 
persuasion. The European Medical Organisations are not convinced that the prosecution of 
Member States before the ECJ is a positive solution to a politicai problem. 

(g) Do you w ish to consider initiating a dialogue under Article 155 TFEU on any of the issues 
identified in this consultation? lf so, on which ones? 

No, not at the present time. But if it carne to a dialogue under Art. 155 we would however insist on 
taking part in it. 
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Chefe de Serviço de Medicina Interna
Coordenador do Gabinete da Junta

Médica da CGA

Estamos em 2010.
Vivendo circunstâncias sociais bizarras
em termos de futuro colectivo.
E uma das bizarrias mais surpreenden-
tes é a procura estranhamente eleva-
da de reformas antecipadas por gru-
pos profissionais que, pelo menos apa-
rentemente, ainda teriam muito para
dar às instituições de que se afastam.
Este «movimento», chamemos-lhe as-
sim, iniciou-se de forma mais evidente
com os Professores que se sentiram
colectivamente desvalorizados como
grupo social na sequência de altera-
ções políticas às regras do seu labor.
Porque acharam, porque continuam
a achar, que lhes retiraram o que en-
tendem como mínimo para o exercí-
cio de funções pedagógicas de forma
pacífica; porque entendem que vivem
um contexto profissional de sistemá-
tica perda de autoridade técnica e so-
cial; porque as políticas de educação
lhes parecem desadequadas ao seu
propósito de bem transmitirem co-
nhecimentos.
(Já reflecti sobre este assunto num pe-
queno texto de opinião publicado no
«Escola Informação» a que chamei
«Aposentados à força!»).
Mas o referido «movimento» depressa
se alastrou a outros grupos profissio-
nais, entre os quais o nosso, o dos Mé-
dicos do Serviço Nacional de Saúde.
A razão desta «contaminação», preten-
dem alguns, será a perspectiva de me-
lhores condições de trabalho no mer-
cado florescente da saúde hospitalar
privada.
O que é surpreendente porque está lon-
ge de estar provado que este nóvel mer-
cado de trabalho seja uma alternativa
melhor do que a do Serviço público.

Consequências sociais perversas
da aposentação precoce

Reconheço, porém, que existirão mui-
tos Médicos que acreditarão nisso.
Mas mais consensual é o afirmar-se que
são as cada vez mais degradantes con-
dições de trabalho no Serviço Nacio-
nal de Saúde que «empurram» os Mé-
dicos para a reforma antecipada.
Por falta de investimentos na qualifi-
cação hoteleira, na qualificação e diver-
sificação das técnicas complementares
e na formação dos profissionais.
E, principalmente, porque será a res-
posta que julgam adequada a medidas
de gestão tidas como indignas porque
não se destinam ao benefício do doente,
que continua a ser «o» objecto basilar
de todo o sistema assistencial, pare-
cendo apenas destinadas a maltratar a
dignidade e o sentido de responsabili-
dade dos profissionais.
No caso, dos Médicos.
Também se referencia como potencial
agente causal importante as alterações
legislativas às regras da aposentação
por criarem novos modelos de penali-
zação tidos como inaceitáveis na fase
etária e de carreira em que se encon-
tra a maioria dos que estão a pedir a
aposentação antecipada.
(No entanto e em aparente contradi-
ção com esta atitude há Médicos que
assumem o pedido de reforma por via
administrativa na expectativa de serem
contratados pelas instituições que
abandonam… para colmatarem as suas
próprias ausências!!! – Parece kafquia-
no mas trata-se apenas de um fruto
do nosso tempo.
«Abandona-se o trabalho para se continu-
ar  com ele… mas com direito a dois
vencimentos»).
São actos de gestão.

Para lá dos motivos
Mas sejam estas ou outras as razões
deste abandono precoce do Serviço
público o que é significativo é a circuns-
tância de, de um momento para o ou-

tro, uma percentagem elevadíssima de
profissionais, Médicos e outros, decidi-
rem interromper a sua actividade nu-
ma idade que varia entre os 55 e os
58 anos.
Que é, também, a idade média de apo-
sentação por doença dos funcionários
públicos activos.
Ou seja, está a formar-se um grupo de
pessoas, em número ainda indetermi-
nado, que se afastou do mundo do tra-
balho por vontade própria quando a
sua expectativa de vida é de cerca de
25 anos.
E que o faz porque quer acreditar que
as condições económicas que actual-
mente possui se irão manter durante
esse período sem alteração significa-
tiva.
O que, numa comunidade que está a
envelhecer, com poucos nascimentos
e com um mercado do trabalho em
retracção me parece ideia pouco ama-
durecida.
Entre outros motivos, e procurando
dramatizar esta opinião, porque os seus
filhos, quando se confrontarem com o
peso das pensões dos pais que terão
de pagar com o seu trabalho e reflecti-
rem sobre o que definirão como a «pre-
guiça» dos mesmos na idade adulta,
seguramente que farão contas aos con-
dicionamentos que essa realidade co-
locará ao que desejam que seja o
seu próprio amanhã.
E receio que talvez entendam que
não lhes cabe o dever de manter um
nível de vida dos reformados que em
alguns casos será melhor do que o
que eles mesmos estarão a construir
para si.
Com um inevitável, e dramático, con-
flito social.
Porque temos de ter presente que es-
tes aposentados de menos de 60 anos
hoje, serão voto activo durante um lon-
go período de tempo.
Que terão interesses comuns durante
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vários anos, pelo menos quanto à ma-
nutenção de direitos, que considera-
rão intocáveis.
E que, se se organizarem como cor-
rente de opinião, serão factor relevan-
te como força manipuladora dos ges-
tores «da coisa pública».
Mas também, e esta é a parte mais pe-
rigosa, serão uma força significativa fa-
cilmente manipulável por agentes que,
explorando os seus eventuais descon-
tentamentos, pretendam desestabilizar
a sociedade.
Podendo vir a ser «marionetas» de inte-
resses marginais aos seus mas que, por
equívoco político quanto à oportuni-
dade, apoiarão no imediato por neles
quererem ver os defensores de direi-
tos seus que não podem deixar per-
der-se.
E o descontentamento pode surgir em
apenas uma década.
Ainda antes de atingirem os 70 anos,
quando perceberem que a sua auto-
nomia financeira se foi degradando
regularmente através da redução de
ganhos ou, talvez antes, do aumento
dos descontos ordinários ou impostos
indirectos.
Esta possibilidade parece-me bem real
face à redução da riqueza colectiva, ao
acentuado crescimento da população
dependente pela idade e pela falta de
trabalho continuado e ao menor peso
que a solidariedade social terá no fu-
turo breve.

Como será o futuro?
No contexto referido incomoda-me
pensar o que poderá ser o final de vida
desta população de antigos trabalha-
dores da função pública 20 anos de-
pois da sua reforma antecipada.
Admito, ou talvez mais correctamente,
receio que de degradação em degrada-
ção da sua capacidade económica ao
longo dos anos atinjam essa fase das
suas vidas, quando o seu poder como
grupo já se reduziu pela morte de al-
guns, pela doença de outros ou pela
pura e simples perda de estatuto de
todos, sem condição para subsistirem
de forma autónoma e com o respecti-
vo e inevitável manancial de sofrimen-
to associado, sem qualquer alternativa.

Claro que pode acontecer que tudo
isto seja pura linguagem de «Velho do
Restelo» sem qualquer sentido e que
o futuro seja brilhante, rico e continua-
damente feliz.
Claro que pode.
Mas alguém acredita nisso neste mo-
mento da nossa vida colectiva?
E se, como parece razoável acreditar
pelo murmurar gritante dos indicado-
res económicos, não se confiar nesse
futuro radioso como é que podemos
explicar esta «fuga» para a reforma tão
cedo?
Precisamente quando se possuem
competência profissional e autoridade
argumentativa assentes numa experiên-
cia de vida que, por exemplo, os mais
novos não podem oferecer e que, vale
sempre a pena recordá-lo, quando
eram mais novos os que se vêem «ve-
lhos» hoje também não possuíam?
Sou dos que não acreditam no argu-
mento, que tenho mesmo como hipó-
crita, de se estar a procurar dar lugar
aos novos.
Porque, muito principalmente no caso
dos Médicos, o abandono do Serviço
público também é o abandono do de-
ver de colaborar na formação desses
mais novos em condições, de tempo
por exemplo, que as regras do priva-
do não aceitarão facilmente.
E também não aceito a interpretação
deste afastamento como prova do ca-
rácter mercenário dos Médicos.
Claro que tenho como certo que os
Médicos querem ganhar dinheiro e
que pretendem ter um estatuto finan-
ceiro e social que lhes permita fruir o
que de bom a vida oferece.
No que, aliás, não somos diferentes das
outras pessoas.
Mas acho absurdo pretender-se que
esse é o único motivo ou o motivo prin-
cipal do seu interesse profissional.
Mesmo que existam colegas que te-
nham essa perspectiva exclusiva julgo
que é correcto acreditar que para a
grande maioria a convicção de se po-
der fazer de alguém que sofre uma pes-
soa feliz ainda é o motivo primeiro de
escolha desta actividade laboral.
(E como não há estudos fiáveis que o
demonstrem é perfeitamente legítimo

que cada um de nós julgue os outros
pelo seu próprio sentimento).
É esta dificuldade em encontrar uma
explicação razoável para este «movi-
mento» de abandono antecipado e pre-
coce do Serviço assistencial público
que nos obriga a pensar em hipóteses
muito menos equilibradas.

Razões pouco razoáveis
Que, por não serem equilibradas, nos
não dão qualquer conforto quanto ao
potencial sentido útil que a importante
decisão da aposentação deve acarretar.
Será uma «moda», um «ir atrás dos ou-
tros» assente numa ausência de críti-
ca em relação ao futuro próprio e às
consequências para o próprio e para
terceiros dessa decisão?
Será um «saltar para a frente» por re-
ceio de uma perda de autonomia do
País e consequente incapacidade futu-
ra em pagar o trabalho dos seus servi-
dores?
Será um «salve-se quem puder», indi-
vidualista, perante o receio de um ama-
nhã com dificuldades financeiras onde,
ao se tentar encontrar um local para
trabalhar, este já não esteja tão dispo-
nível como se julga ainda estar hoje?
Todas estas possibilidades poderão ter
motivado uma ou outra procura da re-
forma antecipada.
Mas não parece que tenham expres-
são suficiente para serem exibidas co-
mo justificação predominante.
Infelizmente sou levado a acreditar que
o descontentamento com as condições
de trabalho e a sensação de «fim de
um tempo» que se associa ao propósi-
to, que parece óbvio, de destruição do
Serviço Nacional de Saúde ainda será
a razão mais significativa desta «corri-
da à reforma».
E digo infelizmente porque esta atitu-
de pressupõe a convicção dos «corre-
dores» da inevitabilidade daquela des-
truição.
Esquecendo-se que cada um que sai é
um a menos para por ele lutar.
Porque uma parte importante da sua
defesa tem de ser orquestrada dentro
do próprio Serviço.
E lutar por ele é insistir na defesa do
que de melhor se pode oferecer aos
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doentes (mesmo que estes o não per-
cebam) e em seu nome ser-se, em per-
feita consciência, agente de dificultação
das acções político-administrativas dos
que se assumem como a sua mão des-
truidora.
E quantos menos estivermos «dentro
do barco» mais difícil será defendê-lo.
E até o desespero que muitos Médicos
experimentam por não terem o apoio
da sociedade dos doentes na defesa
do Serviço Nacional de Saúde também
não é desculpa para o deixarmos cair.
Porque em relação à ilusão dos doen-
tes sobre as vantagens dos sistemas
privados de saúde, dos seguros e afins,
mesmo contra a sua intransigência,
nunca será demais dizer-lhes que o seu
direito nesses circuitos assistenciais
apenas tem o tamanho dos pagamen-
tos que forem acordados.
Que terão os «xécapes» que quiserem
enquanto tiverem saúde.
Mas que, quando estiverem doentes com

doença grave ou prolongada, ou pagam
o que necessitam com o dinheiro que
não têm ou… terão de ser tratados nos
malfadados Serviços públicos.
E será nessa altura que perceberão que
estes Serviços para continuarem a ser
o que têm sido e para poderem tratá-
los com o dinheiro que tiverem care-
cem absolutamente do trabalho dos
Médicos que formaram.
Que agora se mostram tão descrentes
no seu futuro.
Que agora parecem acreditar que tais
Serviços já não têm futuro.
Como se amanhã não fossem eles mes-
mos doentes.
Um amanhã que chegará em breve e
que os encontrará realmente velhos,
com pensões de aposentação ridícu-
las, com o seu potencial de influência
política  anulado e, principalmente, com
o seu estatuto social a pertencer ao
passado.
E vale a pena recordar que em Portu-
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gal «reformado» é um estatuto profis-
sional. Não se é «Médico aposentado»,
«Marceneiro aposentado» ou «Cartei-
ro aposentado».
É-se simplesmente «reformado».
Todos nós.
Com excepção, talvez, dos Magistrados
que transformaram a sua aposentação
em jubilação e dos Professores Univer-
sitários que, ao atingirem o limite de
idade, passam a Professores Jubilados.
Mas estas serão as excepções que, como
costumamos dizer, apenas servem para
confirmar a regra.

(Pensar alto).
Foi o que fiz enquanto escrevi este
texto.
Propu-lo para publicação porque acho
razoável pedir aos seus eventuais lei-
tores que se interroguem, cada um a
si mesmo, sobre se não existirão con-
sequências sociais perversas na apo-
sentação precoce dos Médicos…
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Os actos médicos quantificados, para
avaliação da produtividade, são: a con-
sulta e as cirurgias, umas e outras tão
complicadas e complexas, que, só
quem não faz ideia dessa complexida-
de, se atreve a reduzi-los à dimensão
dum dado contabilístico, para um qual-
quer fim.
Abordarei a consulta médica, como acto
médico por excelência, e que deve ser
entendida, como um encontro, entre dois
protagonistas, duas pessoas; uma, que
sofre e pede ajuda, e outra, que pelo seu
estatuto, é suposto, prestar-lha.
É neste «encontro», que se vai criar (ou
não), uma relação médico/doente, onde
a intersubjectividade adquire uma im-
portância enorme, na definição da qua-
lidade dessa relação, que, como é sabi-
do (apenas por quem a pratica) pode
ter uma grande importância terapêuti-
ca, mas, também, pode ser altamente
patogénica, e ocasião de muito sofri-
mento, iatrogenia e custos financeiros.
Uma consulta médica, não tem oportu-
nidade de ser inútil; ou é útil, ou é pre-
judicial, e a margem de manobra, entre
as duas possibilidades, é estreita.
Os senhores gestores e políticos, isto é,

Produtividade em saúde
Como é sabido, a produtividade em saúde, é avaliada em função da quantidade

de «alguns actos médicos» praticados, por médico, numa qualquer medida de

tempo, tal qual, como a produtividade dum proletário, é avaliada em função,

por exemplo, do número de rolhas, ou tijolos, que produz, durante o seu turno.

os «novos senhores do mundo», deviam
saber, que o papel do médico, não é
fazer consultas; é tratar doentes. Evi-
dentemente que, para tratar doentes,
terá que fazer consultas, mas é igual-
mente evidente, que pode fazer muitas
consultas, sem tratar nenhum doente.
É neste encontro/consulta, – relação
de ajuda – que o médico toma deci-
sões, baseadas em probabilidades, e
não em certezas nem evidências, das
quais depende, em grande parte, a evo-
lução da doença, os custos humanos e
financeiros da mesma, e a humanização
no atendimento.
Como é possível banalizar este acto,
desvalorizando-o, e reduzindo-o à di-
mensão dum dado estatístico, para efei-
to de avaliação da produtividade, da
fixação de incentivos financeiros, da fi-
xação dos orçamentos dos serviços de
saúde, de bandeira abonatória de de-
terminado modelo de gestão dos ser-
viços de saúde, ou da avaliação da qua-
lidade e competência dos gestores?
Avaliar a produtividade dum médico,
pela quantidade de actos médicos pra-
ticados, ignorando, descaradamente, a
qualidade dos mesmos, é, de facto, um
convite à irresponsabilidade e à medio-
cridade.
Onde está o controlador da qualidade?
Na minha terra, diz-se que muito e
bem, há pouco quem, e eu diria, que
na praxis médica não há ninguém.
Imagine-se uma primeira consulta, mal
feita; todos os actos médicos que se lhe
seguem, estão errados, tal qual como
acontece, quando se aperta, no lugar
errado, o primeiro botão dum colete;
todos os que se lhe seguem, ficam no
lugar errado. Imaginem os custos hu-
manos e financeiros, daí resultantes.
Claro, que aos «novos senhores do

mundo», políticos e gestores ou eco-
nomistas, basta-lhes a quantidade, e,
por isso, são lestos a anunciarem ao
povo, as virtudes de determinado mo-
delo de gestão, ou dum qualquer des-
pacho da tutela, confirmada pelo au-
mento do número de actos médicos
praticados, por muito pouca credibili-
dade que mereçam.
Ficam, no entanto, por avaliar, os ver-
dadeiros custos, nomeadamente, huma-
nos, deste aumento de produtividade.
Não são, só, as sofisticadas tecnologias
naturalistas e a indústria farmacêuti-
ca, que oneram os custos com a doen-
ça. São, também, e significativamente:

1. A banalização do acto médico, por
excelência;

2. A funcionalização e proletarização
do médico, em prejuízo da sua profis-
sionalização;

3. A prática da medicina preventiva e
veterinária, em prejuízo da medicina
clínica, humana e científica;

4. Ser o sintoma, e não a pessoa doen-
te, o alvo terapêutico, donde, para cada
sintoma, sua pastilha;

5. O desprezo pela comunicação e suas
regras, na relação de ajuda (consulta),
instrumento barato e eficaz, na elabo-
ração do diagnóstico diferencial, e na
terapêutica, e a sua substituição pelo
recurso anárquico, oneroso e muitas
vezes iatrogénico, aos exames subsidi-
ários, que, frequentemente deixaram de
o ser, para servirem de meros expedi-
entes dilatórios, para contentamento
do doente e defesa do médico, «não
vá o diabo tecê-Ias»;
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6. A desvalorização da disponibilida-
de, do empenho, do saber, do saber-
fazer, do saber-estar, do médico, requi-
sitos sem os quais não há acto médico
que valha, pela pressão exercida, so-
bre o médico, pelos doentes, pela co-
municação social, pelos gestores e po-
líticos, em nome da produtividade;

7. A exclusão dos médicos (todos os
médicos), que são quem, verdadeira-
mente, determina os custos com a saú-
de, da gestão do sistema, em prejuízo
do seu envolvimento responsável.

É o sintoma ou queixa, que leva o do-
ente ao médico, mas é tarefa do médi-
co, investigar o que está por detrás do
sintoma ou queixa. Aqui, se põe à pro-
va (ou devia pôr), a arte e competên-
cia do médico, através da entrevista
(consulta), respeitando as regras da
comunicação, na relação de ajuda, re-
conhecendo-lhe o significativo valor
terapêutico (ou iatrogénico), e impor-
tância, como instrumento útil, na ela-
boração do diagnóstico diferencial.
Tendo em conta, que a consulta médica,
tem como finalidade, a elaboração do
diagnóstico, da terapêutica, do prognós-
tico, para além de prestar informação
ao doente, negociar, com ele, o programa
terapêutico a ser cumprido, e
responsabilizá-lo pelo desempenho do
papel que lhe cabe, como doente, ten-
do, para o efeito que valorizar o quadro
sintomatológico, a expressão biológica,
psíquica e cultural da pessoa doente,
bem como as suas circunstâncias, soci-
ais, culturais e económicas, sou de opi-
nião, que tão complexo, difícil e respon-
sável, acto, não pode estar sujeita a qual-
quer tipo de pressão, tendo como ob-
jectivo, a produtividade. A única pres-
são, admissível e desejável, é a que vise a
qualidade, e não a quantidade.

A banalização da consulta (acto médi-
co por excelência) como consequência
directa, da aplicação à gestão dos ser-
viços de saúde, das regras empresari-
ais, nomeadamente a da produtivida-
de, imposta pela tutela, e aceite pela
classe médica (individual e colectiva-
mente), atingiu proporções preocu-
pantes a todos os níveis, sobretudo:

1. Degradação do estatuto do médico,
na relação médico/doente, desqualifi-
cando-o, e atribuindo-lhe o papel de
«instrumento servil do doente», a quem
tem de atender:

• Quando está doente, de facto;
• Quando, estando doente, hiper-
valoriza as suas queixas, a fim de
obter um benefício, isto é: põe a
doença ao ser serviço;
• Quando, simula a doença, a fim
de obter um benefício;

2. Onera os custos com a saúde, na
medida em que implica tempos míni-
mos em consulta, e, consequentemente,
valores máximos em medicamentos e
exames subsidiários;

3. Degradação da qualidade de assis-
tência médica, o que, de resto, vem
sendo denunciado, por todo o lado;

4. Desumanização no atendimento;

5. No limite, o médico, muitas vezes, já
nem pergunta ao doente, do que se
queixa, pergunta-lhe o que quer.

Nos Hospitais Ingleses, calcula-se que
10% dos doentes são vítimas de má
prática médica. Presume-se que, meta-
de seriam evitáveis.
Estamos a falar de má prática, ou seja,
erros médicos, provavelmente em Hos-
pitais/Empresas, de grande produtivi-

dade e competitividade, que, de facto,
devem ser imputados, aos médicos (in-
dividual e colectivamente), aos gesto-
res, às instituições, e aos responsáveis
pela política de saúde.
Também, por cá, foi, recentemente, cri-
ado o Departamento da Qualidade na
Saúde, que vai avançar com o registo
de erros médicos, e criar um Sistema
Nacional de Acreditação das Unida-
des de Saúde.
Será mais uma Entidade para «Inglês
ver».
A aplicação, pelos «novos senhores
do mundo», os gestores, dos princípi-
os da economia e gestão, à saúde, terá
que ser condicionada por princípios
de natureza ética, tendo em conta a
delicadeza da «fazenda» em questão,
sob pena de reduzirmos, o ser huma-
no, à sua dimensão biológica, ficando
equiparado a um electrodoméstico, o
hospital equiparado a uma oficina de
reparações, e o médico equiparado a
um reparador de avarias. É ignorada,
portanto, a sua dimensão psíquica,
social e cultural, o que constitui uma
grave amputação, da sua natureza
humana.
Parafraseando uma conceituada ges-
tora, na área da saúde, que aconselha
os médicos a «desempoeirarem», eu
aproveito a sugestão para aconselhar
aos gestores da saúde a «desemproa-
rem».
Alguém disse, e eu subscrevo, que a
saúde e a agricultura, não podem ser
trabalhadas, por trabalhadores com o
estatuto de funcionários públicos.
Sou de opinião, que o médico do Ser-
viço Nacional de Saúde, deveria ganhar
o dobro, produzir (?) metade, embora
trabalhando mais horas, o que reduzi-
ria os custos com a doença, seria gra-
tificante para o médico, e saudável para
o doente.
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Mas de que desperdício estamos a fa-
lar? Os americanos são conhecidos por
fazerem contas: calcularam eles que
40% do orçamento da Saúde nos EUA
vai unicamente para o sector adminis-
trativo e não para tratar doentes. E que
esse gasto financeiro se traduz sobre-
tudo em tentar impedir os médicos de
gastarem dinheiro com os doentes. Nos
Estados Unidos da América; e em Por-
tugal?
Sendo desejável que os médicos gas-
tem com os doentes apenas o que for
necessário e não mais nem menos, não
parece que seja o pessoal administra-
tivo que pode conseguir esse objecti-
vo. Por isso na América se considera
aquela sobrecarga financeira como um
desperdício.
Em Portugal, os hospitais passaram a
estar sob a tutela da gestão adminis-

DESPERDÍCIOS
Ouve-se dizer que na Saúde há 15 a 20 % de desperdício. Não sei como chega-

ram a esse número, e queira Deus que ele não se venha a revelar como outros

que por aí circularam como verdadeiros e absolutos, que até levaram a deci-

sões políticas, tais como o número de médicos no País e o número de habitan-

tes por médico, e que afinal parece que não eram bem assim… Mas também

não interessa muito. Em Portugal não interessa todo aquele rigor matemático

que, aliás, habitualmente se começa logo por pôr em causa (saber de experiên-

cia feito…), como eu próprio agora fiz. Acredito que haja desperdício, pronto.
trativa, sobrepondo-se esta em abso-
luto à clínica. Foram, por isso, invadi-
dos por multidões de administradores
e administradores-like, o que, obviamen-
te, veio onerar significativamente o seu
funcionamento, não só pelos vencimen-
tos-base e horas extraordinárias des-
tes (o que não será despiciendo), mas
também por toda a sua actividade. Co-
mo a função do hospital continua a
ser tratar doentes, tudo o que for para
além disso poderá ser considerado um
desperdício em época de aperto finan-
ceiro. A poupar, que se poupe no farelo,
deixando ficar a farinha.
Em França, na primeira linha de reac-
ção às dificuldades económicas do mo-
mento estiveram cortes em pessoal ad-
ministrativo nos hospitais. Em médicos
e enfermeiros não se mexeu.
A modificação introduzida na gestão
hospitalar teve como objectivo decla-
rado a redução dos custos com a Saú-
de, que na altura se considerava esta-
rem a tornar-se incomportáveis. Pois
bem, ao fim de alguns anos da nova
gestão, com aumentos de prejuízo de
40% ao ano, com 39 milhões de euros
de despesa a mais do previsto só no
primeiro trimestre deste ano, como a
poderemos classificar? Só duma manei-
ra: fracasso.
Fracasso económico, com certeza. Mas
mais do que isso, e pior do que isso:
fracasso no funcionamento dos hospi-
tais sob vários aspectos, em que avul-

ta a incapacidade de gestão da quali-
dade clínica, do seu fomento concer-
tado e sustentado e a sua avaliação
contínua.
E este é o fracasso maior, sem dúvida.
E que ocasiona, e vai ocasionar, mais
desperdício. Porque a medicina mais
barata é a boa medicina, e essa só se
consegue com bons médicos, não com
vigilantes administrativos. Não se con-
segue recusando adquirir os melhores
medicamentos porque são caros, nem
impedindo os médicos ou os enfermei-
ros de trabalhar porque não se lhes
quer pagar trabalho extraordinário, ou
desperdiçando balúrdios na instalação
de métodos electrónicos de registo de
assiduidade (porque o papel é antigo,
e os administrativos modernos fazem
tudo no computador, sem papel), que
vai acima de tudo limitar a actividade
clínica a um espaço temporal. Bom, se
calhar um objectivo colateral será pre-
cisamente este: menos trabalho médi-
co, menos despesa com doentes…
A desestruturação que a implemen-
tação da nova era de gestão produziu
nos hospitais, juntamente com a saída
em massa dos mais velhos e mais gra-
duados, perturbou seriamente o seu
funcionamento clínico, e a formação
contínua dos profissionais médicos,
sem estarem instalados, ou sequer pre-
vistos, mecanismos intra-hospitalares
que possam a breve trecho recuperar
o equilíbrio perdido. Nesse aspecto, a
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situação configura muito um beco sem
saída.
Médicos contratados (às vezes a peso
de ouro) à peça, à hora, ao banco, ao
serviço, à função, não são com certeza
garantia de qualidade, se não forçosa-
mente individual, seguramente institu-
cional. Medicina, por isso, baseada em
maior número de exames auxiliares de
diagnóstico, muitos deles repetidos inu-
tilmente, maior permanência dos do-
entes no hospital à espera duma solu-
ção, passando de médico para médi-
co, quando nem a triagem inicial para
a especialidade adequada é muitas ve-
zes correctamente feita. Quer dizer,
muito maior despesa. Desperdício em
relação ao que poderia, e deveria, ser.
E já foi.
Toda a modificação que levou a isto
teve autores. Não são muitos, são ape-

nas alguns, sempre os mesmos, e são
eles os verdadeiros responsáveis por
grande parte destes desperdícios. Al-
guns deles continuam a falar, a tentar
explicar o que correu mal, a culpa não
foi deles, a culpa é de todos os outros.
E então aparecem as inevitáveis solu-
ções das outras empresas «à portugue-
sa»: quando a empresa está mal des-
pedem-se empregados, deixa de se pa-
gar o ordenado aos outros e limitam-
se-lhes as horas de trabalho (para re-
duzir horas extraordinárias), não se
compra matéria prima para poupar di-
nheiro, fecham-se instalações, aliena-
se património da empresa… e, final-
mente, abre-se a falência que desse
modo se tornou inevitável.
Encerram-se centros de saúde, urgên-
cias, serviços hospitalares, consultas,
hospitais, limita-se o trabalho extra-

ordinário e de prevenção, dificulta-se
o tratamento de algumas patologias,
reduz-se o tratamento doutras a pou-
cos centros, eliminando todos os ou-
tros, mandam-se doentes para Espa-
nha. E os verdadeiros problemas, que
foram criados e que levaram a esta
despesa imensa com resultados de tal
modo problemáticos e sem futuro, fi-
cam por discutir. Porque quem os
criou, ou apoiou a sua criação, conti-
nua a falar e a ser ouvido. Isso é que
se calhar é outro desperdício. Será
altura de quem de direito reconhe-
cer o que foi mal feito e partir para
outra, com outros projectos e outros
intervenientes, deixando de ouvir uns
e passando a ouvir outros, sobretudo
os que de há muito vêm apontando o
que agora se tornou por demais evi-
dente.
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Recicle hoje
«Recicle Hoje» é o conceito da nova campanha de comunicação integrada da Valormed - Sociedade portuguesa
responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso -, que tem como objectivo levar
os portugueses às farmácias para reciclar os medicamentos fora de uso. Uma acção de sensibilização da Valormed
que visa contribuir para a promoção de boas práticas de reciclagem e para combater a colocação dos medicamen-
tos fora de uso no lixo orgânico. Com a finalidade de sensibilizar um número alargado de portugueses para a
reciclagem de medicamentos, a campanha de comunicação teve início no dia 30 de Maio, prolongando-se até ao
final do ano. Apesar de o sector do Medicamento representar cerca de 0,5% dos Resíduos Sólidos Urbanos, em
termos de saúde pública e ambiental a Valormed assegura o cumprimento dos cuidados especiais exigidos na
manipulação de medicamentos, bem como que os respectivos resíduos tenham um sistema seguro de recolha, em
contentores devidamente identificados e invioláveis. O material recolhido nas farmácias pela Valormed é objecto de
um processo de triagem, sendo reencaminhado posteriormente para reciclagem todo o material de embalagem
susceptível deste tipo de tratamento ambiental.
Em 2009 foram recolhidas 716 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, representando
um acréscimo de 1,3% relativamente a 2008, ano em que foram recolhidas cerca de 703 toneladas. Destas 716
toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, cerca de 55% foram objecto de reciclagem.
Actualmente, a Valormed conta com a adesão de mais de 2758 farmácias como locais de recolha de medicamentos
e de aconselhamento ao público. Destas, 2656 encontram-se no continente, 44 na Região Autónoma dos Açores e
58 na Região Autónoma da Madeira.
Em 2009, a Valormed alargou o seu âmbito de intervenção à recolha e tratamento de resíduos de embalagens e
produtos de uso veterinário.
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Porém, apesar de óbvias, estas conclu-
sões não colhem aceitação generaliza-
da e a razão é simples: são conclusões
tão importantes e cheias de implica-
ções que os indivíduos têm medo de
olhar de frente para a verdade e pre-
ferem ignorá-la, continuando com as
suas vidas fundadas em ilusões. No
entanto, são vidas confortáveis e segu-
ras, sem turbulências, sem sofrimentos
ou inquietações... vidas fáceis (ou nem
tanto!) portanto. Poderemos falar em
cobardia generalizada? Talvez seja o
caso.
Temos que ser capazes, tal como gran-
des Homens antes de nós, de olhar o
abismo de frente, sem refúgios, para
podermos construir a nossa vida em

Respondendo ao desafio de Nietzsche:
Que Valores abraçar num Mundo sem Deus?

(parte 1 de 3)

Neste momento da compreensão humana do Mundo e de si mesma existem

duas conclusões imensas, que sobressaem pelo seu imenso significado e im-

portância para o Homem. Estas conclusões apesar de não se apresentarem

como absolutas, pois estão, como todo o conhecimento humano (ciência,

filosofia, religião, etc.) sujeitas a possível revisão, apresentam uma força e

solidez sem rival.

alicerces verdadeiramente sólidos. Te-
mos que tomar consciência que olhar
o abismo pode acarretar muito sofri-
mento ou muito prazer (ninguém sa-
berá antes de olhar de frente para a
verdade), mas que, nos tornará mais
humanos.
Com esta reflexão, não pretendo de-
monstrar a força das conclusões, vis-
to que outros o fizeram de forma bri-
lhante, mas antes, dar um passo em
frente e derivar as implicações últi-
mas e totais destas para a vida do
Homem!
As grandes e importantíssimas conclu-
sões a que me refiro são: inexistência
de Deus e ausência de Livre Arbítrio.

INEXISTÊNCIA DE DEUS

Desde sempre, o Homem tentou com-
preender e ordenar o meio que o cir-
cundava, a fim de reduzir o medo e a
ansiedade que a ignorância, a impre-
visibilidade e violência da natureza lhe
causavam. Assim, num tempo «inici-
al» surgiu a «religião» ou «proto-reli-
gião», que consistia num conjunto de
conhecimentos que tentavam explicar
o Mundo que o Homem experimen-
tava. Este tipo de modelo explicativo,
o primeiro, deu lugar, mais tarde, a
um modelo explicativo do Mundo e

do Homem muito mais completo e ri-
goroso. Foi o aparecimento da filoso-
fia. Posteriormente, surge o modelo
explicativo a que chamámos ciência
(ciência moderna), que se apresenta
como o modelo explicativo mais sóli-
do e rigoroso. De facto, a ciência (ac-
tual) é o modelo explicativo mais fi-
dedigno que possuímos.
Importa referir que o conceito de Deus
se encontrava nos modelos explicati-
vos mais arcaicos, onde a ignorância
reinava, e que o modelo mais podero-
so que possuímos não apresenta o
conceito de Deus para explicar o Mun-
do e o Homem. Não necessita dessa
hipótese para fazer o seu trabalho!
Além disso explica, pelos modelos da
evolução natural, as razões do surgi-
mento da religião (e crença na existên-
cia de Deus) na história humana (so-
ciobiologia).
Assim, o nosso melhor modelo não vis-
lumbra argumentos válidos ou pode-
rosos para considerar sequer, seria-
mente, a inclusão do conceito de Deus
na sua trama explicativa da existência.
Desta forma, devemos olhar para o
conceito como uma curiosidade his-
tórica, sem suporte (actualmente) e sem
os elementos de «verdade» que a ci-
ência confere. Aquele que não acredi-
ta na existência de Deus denomina-se
ateu.
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AUSÊNCIA DE LIVRE ARBÍTRIO

Para abordar a temática anterior foi
necessária coragem, para reflectir acer-
ca da ausência de Livre Arbítrio será
preciso realizar um maior esforço. É
tal o medo e o negrume que adivinhá-
mos num olhar de relance e fugidio
do Abismo, na mancha desfigurada que
se apresenta na periferia do nosso cam-
po visual que corremos com a vista
para bem longe, sem olharmos a meios
para nos colocarmos, de novo, em vi-
sões mais luminosas, conhecidas e tran-
quilizadoras. Somos até capazes de ne-
gar o fenómeno para nos convencer-
mos a nós e aos outros, para nos pou-
parmos da vergonha da fuga. Qual pac-
to de silêncio! Qual deturpação cons-
ciente ou inconsciente da verdade. É
o chamado fenómeno de negação. Tudo
isto acontece pois se trata, realmente,
de algo muito importante e precioso,
para nós, seres humanos – a nossa
liberdade! Liberdade essa da qual não
estamos dispostos a abdicar facilmen-
te, porque consideramo-la um dado e
um direito adquirido, uma verdade in-
tuitiva ou uma verdade que nos con-
taram quando éramos novos e na qual
não mais deixámos de acreditar. Con-
siderámo-la desde sempre como uma
característica definidora do Ser Huma-
no e da sua condição no Universo!
Porém, a ciência actual não pode con-
tinuar a suportar um tal privilégio hu-
mano face ao restante Mundo Físico
(como astros, satélites naturais, plane-
tas, átomos, electrões, protões, rochas,
casas, pontes...). A ciência não pode
continuar a permitir uma dualidade da
condição humana e da liberdade hu-
mana, baseada na matéria e no espíri-
to (ou alma) de forma a libertar o Ho-
mem das leis físicas que regem totali-
tariamente a matéria e o Mundo Físico
e a justificar o carácter de excepção
do Homem face ao restante Universo.
Ou seja, todos os fenómenos que nós
experimentamos na nossa consciência
(pensamentos, sensações, percepções,
etc.) têm uma base material (activida-
de dos neurónios no cérebro) e é essa
base material que determina o que se
passa na nossa consciência.

Assim, o que dita ou determina a mi-
nha consciência, as minhas emoções,
pensamentos ou escolhas, é o objecto
físico (tal como as pedras, as casas, os
astros...) denominado cérebro. Esse ob-
jecto determina totalmente a minha
consciência (e «liberdade») e não ape-
nas parcialmente. Desta feita, e sendo
o cérebro um objecto físico, limita-se
como qualquer corpo físico a obede-
cer estritamente e de forma total às
leis da Física, que regem o Universo e
todos os corpos nele presentes, de for-
ma «monótona» e total. Tal como qual-
quer corpo físico, o cérebro obedece
às quatro forças fundamentais da Físi-
ca, como sejam a força gravítica, a for-
ça electro-magnética, a força forte e a
força fraca.
Portanto, podemos constatar que o li-
vre arbítrio, ou seja, a real possibilida-
de de escolha, não existe, pois somos
tão livres nos nossos pensamentos e
escolhas como um planeta é livre ao
percorrer a sua órbita em torno do
sol. O planeta limita-se a obedecer de
forma total às leis básicas da física (não
tendo nenhuma escolha face à trajectó-
ria que percorre), da mesma forma que
a «trajectória» do nosso pensamento
é determinada de forma total por es-
sas mesmas leis básicas da física, não
deixando qualquer espaço para uma
REAL possibilidade de escolha e para
nos considerarmos livres, face à ausên-
cia de verdadeira liberdade dos restan-
tes corpos físicos do Universo. A nos-
sa pretensão de verdadeiros (e únicos
no Mundo) possuidores de Livre Arbí-
trio é infundada e falsa!
De facto, seríamos incapazes de cul-
par um planeta por chocar com a Ter-
ra e provocar milhões de mortos (ac-
tualmente o mais provável seria a extin-
ção da espécie humana), pois o plane-
ta não tem capacidade de escolha, nem
liberdade. No entanto, se fosse um ho-
mem a provocar essa mortandade já o
culparíamos, pois o homem, ao contrá-
rio do planeta, possui a verdadeira ca-
pacidade de escolha e liberdade (livre
arbítrio). Porém, devemos desculpabili-
zar da mesma forma o Homem e o pla-
neta, já que, na realidade, nenhum dos
dois é livre: ambos obedecem de for-

ma total (e inelutável) às leis que re-
gem o Universo. Desse modo, torna-
se claro que a ideia de que somos se-
res livres, ou seja, os verdadeiros auto-
res das nossas escolhas, é uma ilusão.
Esta é a ilusão que nós temos (pela
nossa consciência) e que o planeta não
terá, apesar de objectivamente sermos
detentores do mesmo nível fundamen-
tal de liberdade. E acresce a isto dizer
(pensando que não será necessário di-
zê-lo) que não fomos nós a escolher
as Leis Físicas Universais que regem o
Homem e todas as coisas.

Para tornar mais nítido o meu discur-
so, observemos uma imagem puramen-
te abstracta:

Imaginemos que dotávamos o plane-
ta de consciência semelhante à nos-
sa. Em cada momento, este astro iria
escolher o movimento que faria a se-
guir e a trajectória do seu orbital em
torno do Sol. Portanto, não veríamos
qualquer diferença no comportamento
(trajectória) do planeta. Assim, este
teria a ilusão subjectiva de que esta-
ria a escolher e de que seria livre para
percorrer qualquer trajectória, ape-
sar de escolher constantemente a tra-
jectória que nós sabíamos ele iria
percorrer. Desse modo, nós iríamos
fundamentar que o planeta não seria
livre, mas que se limitava a seguir a
sua trajectória. O planeta teria uma
opinião totalmente diferente; diria: eu
sou livre e escolhi esta trajectória. Este
astro sofre de uma ilusão que nós
sabemos ser infundada. Ele não tem
escolha. Objectivamente nós sabemos
que ele não tem escolha! Ele nunca
foi livre para escolher outro caminho
que não a sua trajectória na orbital à
volta do Sol. Porém ele «pensa» ou
«sente» que sim!
Assim se passa connosco: temos a ilu-
são de que realmente escolhemos e
de que somos realmente livres, mas
tal não passa de uma ilusão, sem su-
porte válido.
Resta agora, e face à enormidade de
tais conclusões, decifrar as implicações
que estas têm para nós, seres huma-
nos.
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INEXISTÊNCIA DE DEUS
– IMPLICAÇÕES

Friedrich Nietzsche, filósofo alemão
(1844-1900), realizou reflexões acer-
ca das implicações e soluções para uma
existência sem Deus.
Assim, em relação ao sentido ou signi-
ficado de uma vida sem Deus, a res-
posta é a seguinte: o sentido ou signi-
ficado não provem de fontes externas
a si mesma (Deus), mas tem que valer
a pena ser vivida pelos seus próprios
termos, ou seja, tem que dar prazer; o
somatório global da vida tem que ser
positivo. Não podemos ficar à espera
de uma recompensa celeste no paraí-
so. Temos que lutar! A recompensa tem
que ser obtida nesta vida, na Terra! Te-
mos de tornar as nossas vidas auto-
suficientes ou auto-sustentadas em ter-
mos de satisfação, sentido, significado
e recompensa (cf. Magee B. 1999:175).
Outra das implicações é a de que so-
mos senhores da nossa vida, portanto,
podemos escolher seja o que for, in-
clusive pôr fim à vida, quando esta só
nos trouxer sofrimento, descrença no
futuro, não trouxer prazer ou satisfa-
ção! Passamos, de facto, a ser os ver-
dadeiros e últimos senhores de nós
mesmos.
Mas claro que representa um grande
choque, impacto e tristeza, a perda de
Deus para um crente. Sei que se fica
um pouco desnorteado. É necessária
uma enorme restruturação, força e per-
sistência. É a passagem de governados
a governantes, uma mudança que as-
susta pela responsabilidade que acar-
reta, pelo medo de falhar e ter que vi-
ver com as consequências... É a passa-
gem de filhos a pais, a senhores de nós
mesmos.

É Nietzsche que nos diz que o sistema
de valores que possuímos na nossa so-
ciedade, se baseia em pressupostos vá-
lidos em sociedades passadas, como a
crença em Deus, e que, se deixamos
de acreditar n’Ele, esses Valores que
herdámos do passado, deixam de fa-
zer sentido, pois deixam de ter uma
justificação (cf. Magee B. 1999: 172-
173). Assim, por exemplo, não mais po-

deremos dizer: cometer adultério é
mau (Mal vs Bem), pois Deus assim o
disse, quando entregou as Tábuas da
Lei a Moisés! Ou então: temos que so-
frer pelos outros, viver uma vida de
pobreza, não devemos ser egoístas, de-
vemos viver a vida ao serviço dos ou-
tros e saber dar a outra face quando
nos agridem, devemos dar a nossa vida
(literalmente) para salvar a vida de ou-
tra pessoa, etc; tudo isto se quisermos
alcançar o reino de Deus, e sermos
amplamente recompensados!
Nietzsche continua dizendo que temos
que repensar os nossos Valores, que
devemos proceder a uma restrutura-
ção radical da Moral com base nas
crenças que realmente defendemos (cf.
Magee B. 1999: 172-173).
Este desafio que Nietzsche nos lança
permanece hoje como um dos gran-
des problemas a resolver pela Filoso-
fia (cf. Magee B. 1999: 177). Quais os
Valores aos quais podemos aderir com
confiança para basear a nossa vida?
Mais à frente tentarei responder a esta
questão.

AUSÊNCIA DE LIVRE ARBÍTRIO
– IMPLICAÇÕES

As implicações desta conclusão são
bem mais corrosivas...
Antes de tudo, o Homem sofre imenso
com esta conclusão. É um choque e
impacto tremendo! É uma perda tre-
menda...
A questão que surge logo de seguida
é se devemos ou não suicidarmo-nos
[reflexão que Albert Camus, em O Mito
de Sísifo –1942,  coloca como a princi-
pal questão a que deve responder a
filosofia (cf. Magee B. 1999: 217)].
É importante obter uma resposta ob-
jectiva, pela Razão e pela Lógica com
validade Universal.

A resposta é a seguinte:

No momento em que o Homem, o so-
nho do Homem, o senhor de si, o Se-
nhor que decide na grandeza do seu
lugar (no lugar daquele que escolhe)
se apercebe da ausência de Livre Ar-

bítrio, ausenta-se (quem sabe se para
sempre) e deixa no seu lugar um fan-
tasma, uma ruína e réplica daquele Ho-
mem que existira no passado. Não mais
pode uma «escolha» resolver o pro-
blema do Homem, senhor de si, aque-
le que escolhe na soberania da sua Li-
berdade. Assim, o suicídio ou não sui-
cídio não serão respostas ao proble-
ma, pois não existe verdadeiramente
escolha entre suicidarmo-nos ou não.
O problema não tem solução pela es-
colha, pois é a escolha o próprio pro-
blema!
O Homem, senhor de si, livre na esco-
lha, de facto deliberava e escolhia para
resolver os seus problemas, sendo a
escolha a única possibilidade de os re-
solver. Porém, sem liberdade e sem es-
colha, o Homem Soberano nada pode
fazer para resolver o problema. Assim
suicidarmo-nos ou não, é uma respos-
ta que nada faz para solucionar o Pro-
blema. É daqueles problemas que não
admitem resposta. É por essa razão que
o Homem Soberano se ausenta no mo-
mento da tomada de consciência da
ausência de Livre Arbítrio, não perma-
necendo para nenhuma outra delibe-
ração (inclusive se nos devemos ou não
suicidar). De facto ao ausentar-se, o
Homem Soberano, o sonho do Homem,
o senhor de si, leva consigo o proble-
ma, pois o fantasma ou ruína que fica
nada quer saber de verdadeira Liberda-
de, de verdadeira capacidade de esco-
lha. Desse modo, a ilusão da escolha
tem que lhe servir e serve, pois foi essa
a pena a que foi obrigado e à qual não
pode fugir. A ruína ou fantasma que
resta admite o prazer e a dor, a emo-
ção (positiva ou negativa) como o úni-
co e último guia da «escolha» e esco-
lhe pelo prazer e ausência de dor! De
facto o que não tem remédio, remedia-
do está.

Outra resposta é a seguinte:

A Razão e a Lógica não poderão con-
cluir pelo suicídio de forma universal,
pois o suicídio depende em última aná-
lise de uma subjectividade (de emo-
ção), que a Razão não transporta (a
Razão é neutra). Portanto o máximo
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que a Razão pode fazer é apresentar-
se como conclusão, à apreciação emo-
cional de um sujeito. Haverá sujeitos
que sofrerão de uma forma paroxística
face à inexistência de Livre Arbítrio,
decidindo fazer cessar o sofrimento in-
suportável através do suicídio, enquan-
to outros, expostos à mesma proble-
mática, não sofrerão com a mesma in-
tensidade e não se suicidarão. Não rea-
gimos emocionalmente da mesma for-
ma face a um mesmo estímulo. Não
existe nenhum estímulo que provoque,
de forma universal, a mesma resposta
emocional de dor/prazer com o mes-
mo nível de intensidade. Por vezes,
acontece que determinado estímulo
provoca dor num sujeito e prazer num
outro!

Em resumo, podemos dizer que se tra-
ta de uma conclusão (inexistência de
livre arbítrio) sem sentido ou significa-
do para o Homem, pois é impossível
para este entrar em coerência com a
mesma. A coerência seria deixar de
«escolher» no momento em que nos
apercebêssemos da ausência de Livre

Arbítrio, ou deixarmos de nos impor-
tar com ABSOLUTAMENTE TUDO
nesse mesmo momento. Porém, a con-
dição Humana, a natureza humana, a
«prisão» humana, não permite que tal
aconteça. Estamos irremediavelmente
condenados a voltar a «escolher» no
momento a seguir a termos descober-
to esta conclusão, estamos condena-
dos a importarmo-nos com o que nos
rodeia e connosco. Somos escravos des-
ta Mentira! E não há nada que possa-
mos fazer em relação a isso! E o que
não tem solução, solucionado está!
É certo que criámos grandes aspira-
ções para nós mesmos, porém, as nos-
sas asas foram cortadas, e temos que
reaprender a caminhar sobre a Terra,
cientes das nossas limitações.
De facto, temos novamente que admi-
tir que, apesar de termos assimilado
muitas verdades (como a inexistência
de Deus), existem outras que nos es-
capam, tornando assim as nossas fun-
dações, um misto de Rocha sólida com
barro...
Porém temos que admitir que o objec-
tivo principal da nossa vida é a busca

da felicidade, e, nesse sentido, não tem
lógica, passar a vida inteira a pensar
nesta desilusão, visto que nos afasta
da felicidade e é um nó que não pode
ser desatado... É como o matemático
que se entrega totalmente à loucura e
desespero, quando tenta domar o infi-
nito. É uma vida desperdiçada, quan-
do bastaria admitir a finitude da sua
pessoa!
Portanto, temos que viver como vivía-
mos antes de chegar a esta conclusão
(Ausência de Livre Arbítrio), pois ne-
nhuma alteração à forma como vivía-
mos antes, nos aproxima mais da assi-
milação ou coerência desta conclusão.
Sem dúvida que esta problemática não
nos fecha a porta, quanto à possibili-
dade de sermos felizes...
Como qualquer desilusão magoa no
momento, acaba por passar ou dimi-
nuir de intensidade, a não ser que quei-
ramos mantermo-nos nesse sítio, com
essa dor, por lealdade a essa dor. Em-
bora pense que isso não faça sentido!
Temos que aprender a admitir a nossa
pequenez e a nossa grandiosidade e
viver em conformidade.
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José Luís Castanheira, médico e José Martins,
antropólogo

Direcção-Geral de Saúde – Direcção de Serviços de
Epidemiologia e Estatísticas de Saúde

Vemos, ouvimos e lemos…

Os cidadãos, em qualquer tempo e espaço, desejam melho-
res cuidados de saúde a custos reduzidos: a política de
saúde desejada é a que revela melhores resultados com
investimentos mais baixos. Na prática, as escolhas são limi-
tadas, todavia, no discurso e em teoria, as opções afiguram-
se quase ilimitadas. No ajuizar das necessidades e das po-
tencialidades para intervir e ainda na compreensão do que
são evoluções realistas, importa ter expectativas devida-
mente fundamentadas e compreender os constrangimentos
que as condicionam.
Não é fácil comparar países, regiões ou mesmo analisar
evoluções cronológicas. É difícil seleccionar os indicadores
a adoptar e quando tal se consegue, a sua comparabilidade,
por muitas e variadas razões, pode ser limitada. Porém, para
fundamentar opções estratégicas há quem se aventure em
benchmarking e comparações, sem conhecer os riscos exis-
tentes e a complexidade dos fenómenos.
Nos media é frequente encontrar comparações estatísticas
(quase sempre desfavoráveis), que justificam críticas aos cui-
dados de saúde e à medicina que se pratica. Alguns, por-
ventura, por ingenuidade, limitam-se a servir interesses mer-
cantilistas de alguns sectores da indústria, outros, fazem
coro com os profetas da desgraça ou com os encantadores
de utopias. É lamentável verificar que, por vezes, tais conside-
rações são veiculadas ou secundadas por médicos, nuns
casos por ignorância nua e crua, noutros, movidos por inte-
resses que julgam ser os dos doentes, pois, ao darem visibi-
lidade às suas necessidades estariam a proporcionar-lhes
maiores investimentos sociais e consequentemente melho-
res cuidados.

A inevitabilidade de comparar

No mundo actual, perante a quantidade de informação
disponibilizada, de formas cada vez mais sofisticadas e aces-
síveis, as comparações tornam-se inevitáveis. Porém, se medir
saúde exige competências delicadas, proceder a compara-
ções é ainda mais difícil.
Desde a sua fundação, a Organização Mundial das Saúde
(OMS) tem um longo trajecto e capital de experiência na
divulgação de dados sobre saúde, particularmente na área
da mortalidade e do controlo de doenças transmissíveis.

As coisas são o que somos!
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nómico (OCDE) divulga estatísticas de forma rigorosa e
sistemática que têm o mérito de terem comparabilidade
acrescida, pois os dados, voluntariamente disponibilizados
pelos estados-membros, são sujeitos a processos de garan-
tia de qualidade. Apesar disso, a Organização não prescin-
de de chamar, em permanência, a atenção para o risco de
comparar (ver www.oecd.org). A disponibilização anual de
uma base de dados sobre saúde, em constante actualização
e revisão, com centenas de indicadores, em que uma parte
significativa das entradas das séries temporais tem início
em 1960, ilustra a importância desta fonte para o estabele-
cimento de comparações internacionais. É sobretudo de
realçar o esforço no sentido da obtenção de dados nas
áreas da despesa e financiamento da saúde. Deste modo,
tem sido possível conhecer valores para um vasto conjunto
de variáveis, relativamente às quais, e até anos recentes,
não existia informação. Referimo-nos nomeadamente a toda
a área da despesa, podendo na actualidade, dispor-se de
elementos como sejam os montantes gastos em saúde, por
patologias ou por grupos etários. Também em relação às
fontes de financiamento da saúde, tem sido possível um
aperfeiçoamento dos instrumentos metodológicos e a imple-
mentação de circuitos que permitem quantificar com ele-
vado rigor o peso de cada sector nos sistemas de saúde.
O esforço feito pelo EUROSTAT, o Sistema Estatístico da
União Europeia quer no volume da informação que dispo-
nibiliza quer na introdução de mecanismos de qualidade
que a tornam cada vez mais segura e fidedigna, reforça a
indispensabilidade da sua utilização. A iniciativa EUGLOREH
– Global report on the Health Status in the European Union –
The Status of the Health in the European Union: Towards a
Healthier Europe1, o projecto mais recente no que respeita à
caracterização do estado de saúde dos Estados-membros
que integram a União Europeia, merece ser destacado. A
versão final foi ultimada em 2008 e publicitada em Março
de 2009. Ao longo de anos, uma extensa equipa de peritos,
seleccionou a informação considerada pertinente e disponí-
vel na União Europeia; apreciou a qualidade e a comparabili-
dade dos indicadores; seleccionou aqueles cuja qualidade
o justificava; analisou-os e divulgou-os. Trata-se de um re-
portório exaustivo e compreensivo de dados sobre a saú-
de, enquadrados por informação que faculta conhecer tan-
to a sua origem como as metodologias de recolha e trata-
mento. Pretende fundamentalmente proporcionar um qua-
dro fiável e de carácter científico sobre o estado de saúde
na União Europeia, a natureza dos determinantes da saúde
e as lacunas de informação mais relevantes, as principais
políticas e mecanismos de controlo adoptados até ao mo-

1. Ver em www.eugloreh.it onde se poderá aceder à versão integral do relatório e aos respectivos sumários.
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mento e, sempre que possível, a dimensão do seu sucesso
ou insucesso. O relatório contém um manancial de infor-
mação que merece análise criteriosa, pois embora a sua
qualidade e comparabilidade sejam deveras diversificadas,
os dados apresentados suscitam comparações que devem
ser feitas com as cautelas devidas.
Perante tanta diversidade de dados e indicadores, a tenta-
ção de fazer leituras comparativas torna-se quase incon-
trolável. Satisfeitos os requisitos essenciais – garantir que
as definições estão harmonizadas e que as metodologias
(de recolha e de amostragem) foram idênticas –, é possível
proceder a comparações com os cuidados necessários. Po-
rém, dever-se-á ter sempre presente que estamos a apreciar
realidades reportadas a um tempo pretérito – a informação
refere-se a anos anteriores –; e que as situações de saúde
resultam de factores multidimensionais com repercussões
sistémicas, portanto, relações de causa-efeito, que só por
simplificação excessiva podem ser tacitamente aceites. Por
sua vez, qualquer dos termos de comparação é expressão
de uma realidade heterogénea e polimorfa. Quantas vezes,
semelhanças entre estados-membros escamoteiam desigual-
dades profundas ou mesmo iniquidades no seio de cada
um?

Cuidados com as comparações

Na área da saúde, como em outras, nem todos os indicado-
res são recolhidos com igual rigor, e muito menos permitem
qualquer tipo de comparações. Mesmo no caso de indica-
dores aparentemente simples (por exemplo, o número de
camas hospitalares por milhar de habitantes ou o número
de médicos ou enfermeiros existentes) podem ser inúteis
ou mesmo prejudiciais quando os conceitos operacionais
não estão harmonizados.
Na escolha dos indicadores a utilizar, os critérios a adoptar
dependem dos objectivos prosseguidos. De uma forma ge-
ral, quando se pretende descrever o estado de saúde de
uma população, recorre-se privilegiadamente ao compor-
tamento da mortalidade infantil e suas componentes ou à
esperança de vida. A estes, acrescentam-se habitualmente
indicadores que caracterizam os problemas de saúde exis-
tentes – as principais causas de morte e a sua tendência –
e necessariamente indicadores que reflictam os factores de
risco associados a estilos de vida. Por vezes, há tendência
para utilizar indicadores que propiciam uma leitura indi-
recta sobre o estado de saúde, por exemplo, temáticas como
a acessibilidade aos cuidados de saúde e a sua utilização ou
a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Definidos os paí-
ses a comparar, facilmente se constrói um quadro ilustrativo.
As estatísticas de saúde têm geralmente um comportamen-
to «conservador», isto é, apropriam-se de tendências cro-
nológicas, condicionadas por factores diversos, que perdu-

ram para além de mudanças sociais e políticas. Cada um
dos interventores gostaria de poder reconhecer mudanças,
positivas ou negativas, no curto prazo. Mas, tal é impossível.
Para além da importância de se compreender a complexi-
dade dos fenómenos, é preciso respeitar a sua evolução
temporal.
Quantas vezes desenvolvemos esforços para comparar
correctamente e com o máximo rigor possível, e caímos
em erros clamorosos, por se tratar de realidades desi-
guais? Ou, quantas vezes se fazem comparações errón-
eas a partir de situações realmente semelhantes? Os obs-
táculos às comparações são inúmeros. Mesmo quando
os dados possibilitam descrever as realidades de forma
sensível e rigorosa, as similitudes e as discrepâncias en-
contradas deveriam apelar à realização de estudos apro-
priados para se descortinarem as suas causas. A epide-
miologia é uma ciência de imprevisibilidade: em qual-
quer estudo, a única conclusão omnipresente é ser neces-
sário continuar a estudar…
Resistir à tentação de interpretar e justificar de forma pre-
cipitada, é outro risco a evitar. É humano o desejo de enal-
tecer protagonistas ou protagonismos que estão por detrás
da bondade verificada nos resultados. Estamos confronta-
dos com realidades complexas e sistémicas. Colocada uma
hipótese justificativa, é imprescindível procurar estudar a
sua congruência. É preciso valorizar os determinantes es-
senciais, avaliar a pertinência e a qualidade dos indicadores
e naturalmente privilegiar a evolução à comparação instan-
tânea.
Mas, o escolho mais perigoso será sempre comparar alhos
com bugalhos… E, mesmo quando todos os procedimentos
foram tecnicamente correctos, porque em saúde lida-se
habitualmente com indicadores que são modelados cultu-
ralmente, corre-se frequentemente esse perigo. Este, é acres-
cido quando se trata de indicadores que provêm de inqué-
ritos populacionais em que a compreensão das questões
colocadas e a capacidade de responder às mesmas, estão
condicionadas por factores culturais e sociais, ainda que os
mesmos sejam realizados por profissionais experientes,
Os obstáculos mais comuns ao estabelecimento rigoroso
de comparações circunscrevem-se às diferenças verificadas
a nível dos conceitos estatísticos utilizados; aos processos
de recolha e tratamento de dados; às diferenças quanto à
representatividade dos dados; às referências temporais ou
ainda quanto ao espaço geográfico. Como salvaguarda, é
de referir que, presentemente, um conjunto de instrumen-
tos na área da meta-informação estatística, – seja em rela-
ção à normalização de conceitos, à especificação detalhada
dos processos de recolha de dados ou ainda a adopção de
normas comuns (caso do Códigos de conduta para as esta-
tísticas europeias2), – minimizam os efeitos negativos do exer-
cício que é comparar dados estatísticos.

2. Baseado na «Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 25 de Maio de 2005, sobre a independência, a
integridade e a responsabilidade das autoridades estatísticas nacionais e comunitária».

O P I N I Ã O



50 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Maio/Junho 2010

Contexto que condiciona a saúde

Nas últimas décadas, na União Europeia, a esperança de
vida à nascença, indicador global de saúde, tem progredido
embora as discrepâncias entre géneros se mantenham. Por-
tugal não é excepção. A confrontação da esperança de vida
à nascença no ano em que o PIB per capita em PPP (parida-
des de poder de compra), ultrapassou os 20.000 USD é
sugestiva da relevância do SNS enquanto factor de desen-
volvimento (quadro 1):
Tornou-se consensual que o estado de saúde da população é
influenciado pelo nível educacional, particularmente das
mulheres e pela riqueza produzida. Porém, existem outras
variáveis em jogo, entre as quais se destacam a equidade e a
coesão social, o acesso à educação e a prestações sociais, o
suporte familiar e social e as condições climáticas e geográfi-
cas. A vasta literatura existente sugere o que o senso comum
reconhece: apesar da influência do bem-estar económico, não
basta ser-se mais rico para se ter melhor saúde. Porém, ter
rendimentos mais elevados – pessoas, grupos ou comunida-
des – para além do acesso atempado a cuidados médicos
proporciona estilos de vida mais saudáveis e comportamen-

tos relacionados com a saúde mais apropriados. Por outro
lado, também aqueles que estão mais capacitados para uma
cidadania saudável acabam por conseguir maior riqueza, pois
a saúde é também fonte de capital social.
Com as precauções apropriadas, quais as variáveis contex-
tuais que devem enquadrar as comparações a fazer:

- Desenvolvimento económico?

- Níveis educacionais?

O nível de educação formal atingido é um indicador com
um forte impacto. É aceite que as qualificações mais eleva-
das indiciam uma participação mais activa na vida econó-
mica e social. O quadro abaixo mostra-nos a percentagem
da população adulta (25-64 anos) que concluiu o ensino
secundário. Refira-se que, para a conclusão deste nível de
ensino pode ser necessária a frequência de um número

síaP onA snemoH serehluM

ogrubmexuL 7891 8,76 8,77

airtsuÁ 1991 3,27 9,87

acigléB 2991 1,37 8,97

adnaloH 2991 3,47 3,08

acramaniD 3991 6,27 8,77

aicéuS 4991 2,67 4,18

odinUonieR 4991 1,47 3,97

açnarF 4991 7,37 8,18

ailátI 4991 6,47 0,18

aidnâlniF 6991 0,37 5,08

ahnamelA 7991 0,47 3,08

adnalrI 7991 3,37 6,18

ahnapsE 0002 8,57 5,28

aicérG 3002 5,67 3,18

LAGUTROP 5002 9,47 4,18

Quadro 1 – Esperança de vida à nascença quando o PIB
ultrapassou os 20.000 USD

Fonte: OCDE Health Data 2009

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

LAGUTROP 4,91 2,02 7,02 8,22 2,52 5,62 6,72

ahnapsE 6,83 4,04 7,14 2,34 54 5,84 4,94

açnarF 2,26 2,36 1,46 8.46 4,56 4,66 9,66

acilbúpeR
acehC

1,68 3,68 9,78 5,88 1,98 9,98 3,09

72-UE 4,46 9,46 8,56 76 3,86 3,96 07

Quadro 4 – População (%) que completou pelo menos o ensino
secundário

Fonte EUROSTAT
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1891 1991 1002 6002

LAGUTROP 3875 24711 09771 15802

ahnapsE 5447 74141 43322 00472

açnarF 16401 22081 25662 84013

Quadro 2 – PIB per capita em USD ppp

Fonte: OCDE Health Data 2009

9891 1991 1002 4002

LAGUTROP 6,19 8,58 0,08 8,47

ahnapsE 0,08 2,87 7,95 6,45

açnarF 0,05 2,94 1,63 7,43

Quadro 3 – População (%) com apenas 6 anos ou menos
de escolaridade

Fonte: OCDE Health Data 2009



51Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Maio/Junho 2010

diferente de anos lectivos, de acordo com os diversos siste-
mas nacionais de educação.
Ao compararmos as despesas globais com a educação (qua-
dro 5), percebem-se novos desafios: Estados-Membros com
valores próximos de Portugal revelam resultados discrepan-
tes. São exemplos de questões que se nos colocam, as quais
exigem explicações plausíveis, recorrendo necessariamente
a informação adicional. Estes elementos, comparam indica-
dores, os quais nem sempre surgem associados a questões
de saúde. É contudo evidente que quando estes indicadores
são favoráveis, o estado de saúde da respectiva população/
comunidade é beneficiado. Obviamente, os desperdícios na
Educação terão repercussões negativas na Saúde.
A estrutura etária condiciona as despesas com a saúde: aos 65
anos e sobretudo aos 80 anos, a esperança de vida reflecte o
suporte social, incluindo os cuidados médicos que a socieda-
de presta aos seus cidadãos seniores e às suas famílias.

0002 5002

acramaniD 6,6 4,7

aicéuS 3,6 4,6

acigléB 1,6 0,6

açnarF 4,6 0,6

aidnâlniF 6,5 0,6

ainóloP 6,5 9,5

airtsuÁ 5,5 5,5

LAGUTROP 4,5 7,5

ahnamelA 1,5 1,5

odinUonieR 0,5

airgnuH 9,4 6,5

ahnapsE 8,4 6,4

ailátI 8,4 7,4

adnaloH 5,4 0,5

adnalrI 5,4 6,4

aiuqávolsE 0,4 4,4

acehCacilbupeR 2,4 6,4

aicérG 6,3 2,4

Quadro 5 – Despesas totais (públicas e privadas com a
educação (% do PIB)

Conclusões

Em Portugal, uma sociedade que envelhece mais depressa
que outras no contexto da OCDE; com uma desvalorização
inequívoca da importância da escolaridade; em período de
abrandamento do crescimento económico e que tem des-
prezado múltiplas oportunidades de educar para a saúde e
de promover cidadanias saudáveis, as comparações em saú-
de tornam-se particularmente melindrosas, e dificilmente nos
serão favoráveis. Com realismo, poder-se-á mesmo esperar
que a tendência seja para se tornarem cada vez mais gravosas.
A população envelhece, as tecnologias médicas evoluem, a
morbilidade dos cidadãos aumenta e a necessidade de conter
as despesas com a prestação de cuidados de saúde impõe-se.
Antevêem-se tempos difíceis para decisores e para políticos.
O que fazer? Persistir em modelos ultrapassados (por exem-
plo a nacionalização das actividades do sector)? Entrar em
aventuras futuristas, mais ou menos neo-liberais (por exem-
plo, o alargamento das parcerias em que são públicas as des-
pesas e privados os lucros)? Mudar alguma coisa para que
tudo fique na mesma e apontar o Ministro das Finanças como
o inimigo e os médicos e enfermeiros como os culpados?
Precisamos de consensualizar uma prática social que promo-
va ambientes sustentáveis e saudáveis, de facilitar uma cidada-
nia solidária e equitativa em favor da saúde e de preservar
aspectos culturais que nos têm sido favoráveis dentre os quais
se destaca a conservação da matriz familiar ainda que recons-
truída. Vale a pena arriscar fazer comparações quando o ob-
jectivo é procurar identificar formas mais eficientes para pro-
mover a nossa saúde. Para tal importa dar atenção aos estilos
de vida (dieta alimentar, hábitos de exercício físico, exposição
ao risco de acidentes, gestão de stress, consumos nocivos....) e
não apenas ao dispêndio em cuidados ou bens médicos.
Enquanto se atribuírem ao Ministério da Saúde e aos pro-
fissionais de saúde, particularmente aos médicos, as res-
ponsabilidades pelos sucessos e insucessos relativos ao ajus-
tamento dos nossos indicadores de saúde aos valores mé-
dios europeus, estamos no caminho certo para fazer op-
ções estratégicas erradas! Cada vez, a chave para a resolu-
ção de múltiplas questões reside nas políticas intersectoriais
Nunca esquecer que qualquer comparação tanto pode ser
uma quimera que desmotiva como uma ilusão que aliena.
As coisas são o que somos!Fonte: OCDE Health Data 2009

sona56soA sona08soA

H M H M

6891 8,31 0,71 6,5 8,6

1991 1,41 3,71 9,5 0,7

6991 6,41 1,81 1,6 4,7

1002 7,51 4,91 8,6 2,8

6002 6,61 2,02 3,7 7,8

Quadro 6 – PORTUGAL – população de 65 e de 80 anos,
segundo o sexo, (%)

Fonte: OCDE Health Data 2009
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VII CONGRESSO da UMEAL
– União dos Médicos Escritores e Artistas Lusófonos

Lisboa, Setembro de 2010

TEMA – A FOME
O tema não é vinculativo, serão aceitos temas livres à escolha dos participantes desde que não excedam 10 minutos de
apresentação oral.
Informações: SOPEAM Ordem dos MédicosAv. Gago Coutinho 151, 1749-084 Lisboa • sopeam@gmail.com

Programa provisório
15 de Setembro – 4ª feira – 17h Cocktail de Boas Vindas – 19h Visita ao Museu do Fado – 20.30h Jantar Fadista no
Restaurante do Museu do Fado
16 de Setembro – 5ª feira – 10h Visita guiada ao Museu de Arte Antiga – 12.30h Almoço livre – 14h Transporte para a
Ordem dos Médicos – 14.30h Sessão de Trabalhos na Biblioteca da Ordem dos Médicos Comunicações Prosa (1) – 20h
Jantar de Poesia no Restaurante da Ordem dos Médicos
17 de Setembro – 6ª feira – 9h Sessão de Trabalhos – Comunicações Prosa (2)Hotel Vip Éden – 12.30h Almoço livre-
14.30h Sessão de Trabalhos – Comunicações Prosa (3) – 20h Jantar de Poesia no Grémio Literário
18 de Setembro – Sábado – 10h Visita guiada à Quinta da Regaleira – 12.30h Almoço livre – 14.30h Visita guiada ao Palácio
Nacional de Mafra – 20h Jantar de Poesia no Restaurante Martinho da Arcada Encerramento do VII Congresso da UMEAL
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H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A

De entre os documentos que consti-
tuem o espólio de um médico que fez
toda a sua vida profissional em África,
de 1924 a 1960, muitos dos quais no
mato, isto é, em pequenas povoações
isoladas, longe da «civilização», há al-
guns manuscritos que li e que aqui re-
cordo com natural interesse. Os pri-
meiros em data descrevem a sua ida
para Angola, em 1924, dois anos após
a formatura, para cumprir o contracto
de médico na Companhia dos Dia-
mantes de Angola (Diamang), na Lun-
da, vasta região no interior de Angola
com fronteiras com a actual Repúbli-
ca Democrática do Congo, o antigo
Congo Belga. Outros relatam as mis-
sões sanitárias realizadas na província
do Niassa, em Moçambique, nos anos
de 1935 e 1936, já como médico do
Quadro de Saúde das Colónias, nas
missões de combate à tripanosomiase
ou, mais vulgarmente, «doença do so-
no». Estes últimos contem apontamen-
tos que constituíram a base de relatóri-
os oficiais que eram obrigatoriamente
elaborados e apresentados. Contudo há
numerosos dados pessoais, de nature-
za privada, que consideramos de parti-
cular interesse, pois deles podemos in-
ferir as difíceis condições de vida e de
trabalho naquelas regiões isoladas de-
nominadas vulgarmente de mato.

Creio bem que estes médicos do Qua-
dro de Saúde das Colónias ou do Ul-
tramar estão hoje injustamente esque-
cidos. Não só os que devemos conside-
rar como verdadeiros pioneiros, os que
por lá labutaram penosamente no de-
curso do século XIX, sobretudo na se-
gunda metade, na época do inicio das
politicas de ocupação militares e admi-

Um médico no mato
nistrativas dos territórios africanos pe-
los países europeus, mas também os
da primeira metade do século XX. To-
memos alguns exemplos, de entre mui-
tos outros, do âmbito médico-sanitá-
rio: – o relato, publicado em 1939, do
médico militar Bernardo F. Bruto da
Costa,1 , sobre as enormes dificulda-
des médicas, sanitárias, sociais e pes-
soais na sua actividade em S. Tomé e
Príncipe, de Março de 1905 a 1922,
no combate a várias doenças tropicais,
em especial a doença do sono; – o «Es-
tudo da Doença do Sono», por Ayres
Kopke (1915)2; os extensos e pormeno-
rizados relatórios sobre as missões de
estudo sobre a «tripanossomose» em
Angola, pelos médicos L.B. de Assun-
ção Velho3, Carlos de Almeida4 e Fre-
derico Rebelo5, publicados na «Revis-
ta Médica de Angola» em 1921 e 1927.
Na realidade, as condições materiais,
assistenciais, sanitárias, sociais, e ou-
tras nos períodos acima referidos, alia-
das aos ainda poucos conhecimentos
científicos e às reduzidas possibilida-
des terapêuticas de então, exigiam que
a actividade dos médicos das colónias
fosse exercida com entusiasmo, persis-
tência, sacrifício e também com um cer-
to gosto pela aventura.
Os jovens médicos, após o curso de
Medicina Tropical, iniciavam a sua car-
reira como médicos de 2ª classe sen-
do colocados nos postos isolados, lá
permanecendo vários anos. Acrescen-
temos que a população era essencial-
mente indígena, que o número de colo-
nos era restrito, formado sobretudo
pelo administrador, pelo médico e por
alguns raros comerciantes, que as co-
municações eram por caminhos  difí-
ceis, as chamadas «picadas», pouco pró-

prios aos raros automóveis existentes,
que a grande maioria das habitações
não eram de alvenaria e que estas eram
bem simples, rudimentares, em regra
com telhados de folhas de zinco que
ampliavam o ruído das chuvas tropi-
cais e o calor, que a mobília era reduzida
à expressão mais simples, que a ilumi-
nação eléctrica era um privilégio sen-
do essencialmente feita por candeei-
ros de petróleo, os conhecidos e famo-
sos «petromax», que a alimentação era
pouco variada, etc., etc. É certo tam-
bém que nessa época o desenvolvimen-
to civilizacional das nossas colónias (e
até de muitas aldeias de Portugal...) não
era de entusiasmar mesmo nos maio-
res centros, nas chamadas «cidades»,
cujas condições não eram muito su-
periores às das povoações do interi-
or...
Não será pois displicente relembrar e
render homenagem a estes médicos
que trabalharam toda uma vida nas co-
lónias, muitas vezes durante anos afas-
tados da família, e que lá realizaram
um trabalho que incontestavelmente
deve constituir um orgulho da Medici-
na Portuguesa. Aos médicos devemos
associar, com inteira justiça, os enfer-
meiros, aliados indispensáveis na ac-
ção médica e assistencial.
Daqui a razão deste meu escrito, numa
muito simples mas muito sentida ho-
menagem as estes colegas.

*****

C.M.B., filho de um pequeno agricul-
tor da região da Bairrada, formou-se
em 1922 em Lisboa embora tenha fre-
quentado a quase totalidade do curso
em Coimbra6. Durante cerca de 2 anos

1. Bruto da Costa, B.F. – «Vinte e três anos ao serviço do país no combate às doenças em África» – Livraria Portugália, Lisboa, 1939.
2. Ayres Kopke – «Estudo da Doença do Sono.» Memória premiada no concurso de 1915. – Sociedade de Geografia de Lisboa, 1916
3. Assunção Velho, L. B. – «A tripanossomose humana em Angola» – Revista Médica de Angola (pág. 7-196), nº 2, Novembro de 1921
4. Carlos de Almeida – «Os trabalhos das missões do sono estabelecidas nos distritos do Congo em 1923. Relatório referente ao triénio 1923-1924,
1924-1925, 1925-1926» – Revista Médica de Angola (pág.11-77), n.º 5, Janeiro de 1927
5. Frederico Rebelo – «Os trabalhos das missões do sono estabelecidas nos distritos do Zaire em 1923». Relatório referente ao período Agosto de
1923 a Setembro de 1924» – Revista Médica de Angola (pág. 78-91), n.º 5, Janeiro de 1927.
6. Poiares Baptista, A – «Um plágio – uma greve. A greve do curso do 5º ano da Faculdade de Medicina de Coimbra (1920-1921)» – Revista da
Ordem dos Médicos, Ano 20, n.º 47, 49-54, 2004
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exerceu perto de Coimbra. Porém nes-
sa época, após a primeira guerra mun-
dial, os jovens eram com relativa fre-
quência atraídos a tentarem o futuro
nas colónias. Os médicos, depois de
frequentarem a Escola de Medicina Tro-
pical, em Lisboa, candidatavam-se ao
Quadro de Saúde das Colónias, mais
tarde denominado do Ultramar. Ingres-
savam como médicos de 2º classe ou
eram contratados pelas companhias
privadas nacionais ou estrangeiras lá
instaladas. E assim o jovem C.M.B. fez
um contracto por um período de 30
meses, com a Companhia dos Diaman-
tes de Angola, a bem conhecida Dia-
mang, tendo sido colocado na Lunda,
região do interior de Angola, junto ao
ex-Congo Belga, hoje Republica do
Congo. Nos primeiros dias de Janeiro
de 1924, uma semana depois de casa-
do, parte sozinho, no vapor «Angola».
Após 15 dias de viagem chega a Luan-
da, com «saudades, muitas saudades» da
sua «querida mulher». Esperando pelo
comboio semanal para Malange e de-
pois por camionete para a Lunda, vai
visitar o hospital de Luanda «que é bas-
tante grande mas apresenta-se muito po-
bre e muito porco, ficando-se com uma
impressão muito desagradável». Entretan-
to há a noticia de que o caminho-de-
ferro estava interrompido por 15 dias;
decide então viajar de barco subindo
o rio Zaire, passando por Ambriz e
Cabinda e depois, já no Congo Belga,
por Matadi, Kinshasa e outras povoa-

ções. Kinshasa era uma cidade com
muita vida comercial, animada, pouco
recomendável «para um rapaz novo que
venha directamente para África pois de
certo perde-se». Após 4 semanas de vi-
agem acidentada, com várias paragens
de 2 a 3 dias, por avarias na maquina-
ria e nos raios das rodas locomotoras
(depreende-se que os barcos eram do
tipo dos conhecidos barcos do Missis-
sípi), com mudança de barco, e após o
trajecto final em camionete Dodge, «fi-
cando numa casa quase abandonada e
onde havia bicharada de toda a raça», che-
ga ao destino, ao Dundo. Foi bem re-
cebido pelos funcionários da Compa-
nhia, cujo director geral era america-
no, bastante simpático, falando um pou-
co português. Os colegas, os Drs Gillet
e Almeida mostram-lhe o hospital, com
boas instalações para África. No de-
curso das suas funções ia com frequên-
cia aos vários postos sanitários existen-
tes que na sua quase totalidade esta-
vam sob a responsabilidade de enfer-
meiros nativos. Alguns destes postos
tinham instalações deploráveis. Assim,
descreve alguns exemplos observados
em Cassenguide, Maludi, Luaco, etc.
– «uma casa velha que serve de habita-
ção ao enfermeiro e ao mesmo tempo
de enfermaria onde trata os doentes. Não
há cubatas ou qualquer casa para os do-
entes»; – «Aqui o serviço sanitário está
igualmente na miséria. Uma casa de bar-
ro para o enfermeiro, um pequeno dispen-
sário que não pode ser mais pobre e qual-

quer habitação para os doentes é coisa
que não existe pois cubatas de 1 metro
de altura não são habitações para pretos
nem mesmo para cães. No entanto havia
5 doentes de varíola, 2 ou 3 em mísero
estado, julgo que por falta de cuidados do
enfermeiro»; – «aqui existe um pequeno
hospital que julgo quase abandonado, não
sei se por má vontade da parte da Compa-
nhia se do enfermeiro»; – «fiz uma visita
aos medicamentos aqui existentes e que
estão uma perfeita miséria. Tudo sujo, tudo
abandonado». A este propósito devo
recordar semelhante descrição efectua-
da pelo Dr. Bruto da Costa, no livro
acima mencionado, sobre o Hospital
Militar e Civil em S.Tomé no ano de
1905, caracterizado pelo «desleixo e in-
diferença pelos mais basilares princípios
de higiene dentro daquele estabelecimen-
to de assistência que chocavam a minha
sensibilidade de homem e o meu brio pro-
fissional», pelo que reclamou a «benefi-
ciação da enfermaria das doenças comuns,
com obras de limpeza das paredes, por-
tas e janelas e inutilização completa pelo
fogo, do pavilhão de isolamento que de
forma alguma se podia aproveitar. Mas
nada disso se fez». Mais nos diz que
neste hospital trabalhavam «três médi-
cos, incluindo o Director, dois segundos-
sargentos, um deles arvorado em enfer-
meiro-mor, dois enfermeiros indígenas e
vários ajudantes»... Refere que o Gover-
nador da colónia nada podia fazer por
falta de «disponibilidades». Só em 1922
é que foi construído um novo hospi-
tal.7 Tal descrição assemelha-se pois à
que o Dr CMB faz sobre o hospital de
Luanda e dalguns postos na Lunda, de-
corridos 19 anos! O que é de admirar
é que no ano anterior, de 16 a 23 de
Julho de1923, havia sido realizado em
Luanda o «Primeiro Congresso de Me-
dicina Tropical da África Ocidental»
com a presença de vários médicos de
renome, franceses, belgas e ingleses!!..
Diríamos que a politica de saúde era
idêntica em todas as colónias, em regi-
ões ou locais que eram ou não da res-
ponsabilidade governamental. Por

Fig. 1 – Um percalço… Lunda, Agosto 1924.

7. É neste hospital que, de 1948 a 1952, o Dr.
CMB será colocado como Director e Chefe
dos Serviços de Saúde de S. Tomé.

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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exemplo, na Lunda os colegas do re-
cém-chegado informam-no que «os mé-
dicos e o serviço sanitário não tem as sim-
patias da Companhia». As deslocações
faziam-se de automóvel (Fig. 1) ou a
cavalo. Numa manhã foi de Luaco (on-
de esteve colocado alguns meses) a
Cambulo, a cavalo, num percurso de
4 horas, ver um inglês que estava com
uma gonorreia. Noutra ocasião deslo-
cou-se a um outro posto, a 110 km (!)
para observar um doente funcionário
da companhia. Foi a pé e de tipóia ao
longo do rio Luembe «pois não há ca-
minho para carro automóvel, com muito
capim, um caminho de preto». E a vida
continua num ritmo a que gradualmen-
te se adapta, com períodos de fortes
chuvas e trovoadas. Infelizmente não
referencia a patologia mais frequente-
mente observada. Alguns meses depois
escreve «estou a gostar desta vida de
África». Recebe a primeira carta da es-
posa 4 meses depois de ter sido envia-
da. Tem momentos de grandes sauda-
des: – «Sinto uma grande tristeza a inva-
dir-me a alma pois estou aqui longe e só.
Sem uma pessoa amiga, sem alguém a
quem contar os nossos desgostos, as nos-
sas preocupações, os nossos projectos, en-
fim, tudo o que aparece no pensamento.
A esta hora em Portugal (1.30 h) onde
estarão os meus? Tinha um grande dese-
jo de os ver ao pé de mim, mas a vida, o
futuro domina tudo! Quando os verei?
Quando terei a suprema felicidade de os
abraçar? A minha mulher, coitadita, a es-
tas horas, quem sabe? chora por mim.
Celeste, minha querida Celeste perdoa-me
as lágrimas».

Terminados os 30 meses de contracto
com a «Diamang», regressou à metró-
pole com o firme desejo de voltar a
África pela qual ficou «enamorado»
apesar das condições pouco estimulan-
tes em que tinha vivido na sua primei-
ra experiência.
E em Abril de 1927, ingressa no qua-
dro de saúde das colónias como mé-
dico da 2ª classe. É colocado em Mo-
çambique, em Inharrime. Em Maio de
1928 é transferido para Inhambane,
adjunto do delegado de saúde. Nesse
ano passa a ter a companhia da espo-

sa e dos dois filhos. Decorridos 4 anos,
em Setembro de 1932, é colocado em
Quelimane, como médico de 1ª classe.
De Julho de 1934 a Maio do 1935 vol-
ta à metrópole em «licença graciosa»
(período de férias após 4 anos de per-
manência nas colónias). Finda a licen-
ça graciosa, regressa a Moçambique,
no barco «Mousinho», acompanhado
apenas pela esposa. Os filhos ficaram
em Coimbra, ao cuidado de um irmão
também médico, para prosseguirem os
estudos uma vez que o ensino liceal
existia apenas na capital, em Louren-
ço Marques. É então colocado como
sub-delegado de saúde em Vila Cabral
(hoje denominada Lichinga), povoação
no norte da província do Niassa, a al-
guns quilómetros do lago do mesmo
nome, hoje chamado Lago Malawi, fa-
zendo fronteira com Tanganica, hoje
Tanzânia. Seria no norte de
Moçambique que faria a maior parte
da sua carreira, embora em povoações
diversas. Voltariam a Portugal decorri-
dos 8 anos, em consequência do lon-
go período da II guerra mundial. Dei-
xaram os filhos na escola primária para
os reencontrarem já na universidade...

Chegado em Junho de 1935, apresen-
ta-se em Nampula em Agosto, seguin-
do para Vila Cabral onde chega «de-
pois de 26 horas seguidas de automóvel
e de camioneta, sem dormir nem descan-
sar». A povoação era uma pequena
«vila» com muitos poucos habitantes
europeus, caminhos de terra batida
como habitualmente, etc. A residência
do médico era modesta, com o habi-
tual telhado em folhas de zinco, a mo-
bília reduzida, a cama assente em cai-
xotes de madeira, etc. O hospital era
rudimentar. Foi durante a sua estadia
que foi construído o novo edifício hos-
pitalar, do qual possuímos cópia da
respectiva planta. Havia um outro mé-
dico, o Dr. Mário Andrade e Silva.
A região do Niassa era uma região con-
siderada de risco por haver focos de
doença do sono, razão porque o tem-
po de permanência oficial era reduzi-
do de um ano e porque recebiam tam-
bém uma «gratificação» salarial. De en-
tre as tarefas médicas normais, havia

as periódicas missões de estudo de
toda a região norte destinadas à vaci-
nação da população, à observação e
tratamentos de doentes, mas em espe-
cial na procura de doentes com a
doença do sono, com a colheita e pes-
quisa do tripanosoma no sangue peri-
férico e na punção das adenopatias cer-
vicais, a determinação do «índice esplé-
nico», e na procura da mosca «tsé-tsé»
assinalando a sua existência e relacio-
nando-a com as características geográ-
ficas do terreno, tipo de agricultura,
etc. Por vezes efectuavam também co-
lheita de sangue dos poucos animais
domésticos existentes, sobretudo ca-
bras e ovelhas, passíveis de serem reser-
vatórios do tripanosoma. Os exames
do sangue colhido eram efectuados no
local, em esfregaços a fresco, pelo mé-
dico ou por auxiliares nativos devida-
mente preparados. As missões normais
tinham em regra a duração de 3 a 4
semanas.
Em 24 de Setembro, isto é um mês
depois de chegado, inicia, na compa-
nhia do seu colega Andrade e Silva, a
primeira missão que irá durar até 12
de Outubro.
Naturalmente que o trajecto era feito
a pé ou de tipóia (palanquim de rede)
sendo o material transportado por car-
regadores. O material habitual era
constituído por uma tenda de campa-

Fig. 2 – Tomando notas. Niassa, Out. 1935.
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nha (Fig. 2) e respectiva mobília, mi-
croscópio e material acessório (coran-
tes, lâminas,...), medicamentos e vaci-
nas, material de cozinha, apetrechos de
caça (espingarda e cartuchos), e vário
outro material. Os carregadores eram
recrutados muitas vezes compulsiva-
mente pelo que as fugas eram frequen-
tes. Durante a missão era necessário
caçar alguns animais (em especial antí-
lopes) para a alimentação do pessoal,
mas nem sempre com sucesso: «O dr
Andrade foi à caça sozinho por eu ter os
pés cheios de bolhas mas não encontrou
nada apesar de haver bastante caça».
Nestes casos tinham que recorrer à
alimentação dos nativos das povoações
o que nem sempre era aceite de boa
vontade...
A análise do diário permite-nos cons-
tatar que as marchas eram em média
de 4 a 6 horas diárias, que nas povoa-
ções eram observados um número mui-
to variável de indígenas (homens, mu-
lheres e crianças), de uma trintena a
298, sendo relativamente baixo o nú-
mero de doentes suspeitos de doença
do sono. Também a quantidade de mos-
cas era variável, por vezes ausente, de-
pendendo das condições geográficas
locais. Eram mais frequentes em locais
húmidos, nas margens dos rios com
água e nos raros pântanos encontra-
dos. As caminhadas iniciavam-se mui-
tas vezes ainda de noite, às 3-4 horas
da noite, à luz do «petromax», ou de
madrugada, não só por «vontade dos
carregadores» evitando o calor mas tam-
bém por se saber que a mosca tsé-tsé
pica sobretudo durante o dia. No dia
30, assinala uma «viagem de 11 horas e
30 minutos, o maior trajecto que até hoje
fizemos», entre Panila e Macalage. Aqui
dormiram, «dando no dia seguinte des-
canso aos carregadores e machileiros».
Numa das madrugadas «fugiram-nos 6
homens carregadores». Mas também os
médicos não deixavam de sofrer as con-
sequências das caminhadas, com «os
pés cheios de bolhas». No dia 3 de Outu-
bro, 5ª feira, chegam à povoação Cumi-
pera situada nas margens do rio Rovu-
ma que faz fronteira com Tanganica
(Tanzânia). «Durante a viagem e aqui há
bastante mosca. Esta região é rica. Há

grandes machambas de milho que está
óptimo e passamos por uma plantação
de tabaco pertencente aos indígenas. Ati-
ramos aos cavalos-marinhos (hipopóta-
mos) que abundam no rio e cremos que
acertamos em alguns. Ficamos hoje aqui
e certamente amanhã se arranjarmos ali-
mentação para os carregadores.» Nesta
povoação examinaram e vacinaram
152 pessoas (74 homens, 78 mulheres
e 73 crianças), colheram 3 amostras
de sangue em pessoas com ganglios
supraclaviculares Nos dias seguintes
percorrem as margens do rio Rovuma
e do rio Luxulingo (Fig.3), percursos
feitos sobretudo à noite, à luz do pe-
tromax. «Fiz um esforço muito grande
porque tinha os pés, nos calcanhares, to-
dos feridos. Fizemos uma marcha de 6
horas, tendo encontrado muito pouca
mosca». Assinala que a população é
«gente forte e bem tratada, tendo alimen-
tação em abundância». Contudo encon-
traram algumas povoações «abandona-
das ou porque os indígenas mudaram para
outro ponto mais afastado do Rovuma ou
se mudaram para a margem esquerda
deste rio, nas terras de Tanganica. Dizem
os indígenas que por ali ser o imposto de
palhota menor». Prosseguindo ao lon-
go dos rios afluentes do Rovuma, en-
contram bastantes moscas, povoações
de dimensões variáveis, mas em que
«as palhotas continuam a ter aspecto des-
cuidado, mal cobertas, mal arranjadas» e
sem encontrarem alimentação para os

carregadores, obrigando a maiores ca-
minhadas ou enviando homens a ou-
tras terras. De resto a incerteza na ob-
tenção de alimentos e a falta de cami-
nhos são problemas constantes. Da po-
voação de Mataca onde não consegui-
ram alimentação, seguem para Meta-
mira por um caminho acidentado, até
1260 metros de altitude, de difícil per-
curso, com raras povoações, por ve-
zes com zonas aparentemente férteis e
que dá indícios de ter sido agricultado
por partes. «Aqui arranjamos 3 latas de
farinha e 3 de feijões, mas foi necessário
obrigá-los a darem comida». Examinaram
e vacinaram 138 habitantes. Verificam
que o régulo tem cataratas pelo que é
aconselhado a ser enviado ao hospital
de Lourenço Marques. Escreve que «o
Estado devia interessar-se por este régulo,
um dos mais importantes se não o mais
importante do Niassa afim de o aprovei-
tar no sentido da propaganda da assis-
tência médica.» Observam também duas
crianças e um adulto com boubas e
um outro adulto com uma massa tumo-
ral na região lateral direita do tórax
aderente às costelas talvez de nature-
za maligna. Foi aconselhado a ir ao hos-
pital o que recusou. Decorridos mais
3 dias de marcha já no caminho de
regresso a Vila Cabral, chegam a Liten-
do onde puderam obter alguma ali-
mentação para os carregadores por
indicação do administrador. Daqui re-
gressam, no dia 14 à noite, «no carro

Fig. 3 – Caçando na margem do rio Luxulingo. Niassa, Out.1935.
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do aspirante Pinto, dos Correios, que nos
veio buscar parece que por não haver
transporte do Estado em condições de
trabalhar».
Foi pois uma missão de 22 dias, de um
percurso num total de muitas cente-
nas de quilómetros, e de muitas e mui-
tas horas de marcha, atravessando vas-
tas zonas de mato, numerosos rios se-
cos ou com água, passando por diver-
sas e dispersas povoações, examinan-
do e vacinando muito certamente mais
de um milhar de pessoas.

Em Novembro do mesmo ano de
1935, no dia 8, inicia nova missão da
doença do sono. Teve que deixar só a
esposa «que há poucos dias estava con-
valescente d’uma febre palustre e que
desde que está em Vila Cabral passa mal»
Julgamos que nesta missão foi só, isto
é, sem a companhia do colega.
Inicialmente a direcção foi a da povo-
ação Mecula onde chegou uma sema-
na depois. Era acompanhado, como
habitualmente, por um grupo de car-
regadores para os quais era sempre
um problema obter alimentação ou
caçando ou fornecida pelas popula-
ções nativas. Creio que haveria caça-
dores nativos de entre o pessoal pois
há a indicação de que «não fui capaz
de atirar à caça que anda muito espanta-
da; vamos a ver se os caçadores são mais
felizes» ou que «chegou a noite sem se
ter matado caça que anda muito brava».
Na localidade havia uma epidemia de
sarampo já em declínio embora te-
nham falecido algumas crianças por
complicações pulmonares. No 4º dia
anota que «os carregadores não chega-
ram durante a noite nem de madrugada
porque estão estropiados de modo que
tenho de ir ficar no Luguida para ali des-
cansar o dia e dar tempo que cheguem e
ao mesmo tempo caçar para arranjar car-
ne para toda esta gente». Nas margens
do rio Lugenda encontra bastantes
moscas e nota que «os indígenas não
fazem grandes machambas, segundo eles
dizem porque os elefantes e os búfalos
que aqui abundam as comem, não falan-
do dos hipopótamos. É uma situação desa-

gradável para estes desgraçados porque
não conseguem alimentação em abundân-
cia e para o Estado que com dificuldade
obtém o imposto». E acrescenta que «sob
o ponto de vista sanitário é absolutamen-
te inadmissível permitir a instalação de
povoações nestas regiões tão cheias de
glossinas quando é certo haver outras
quase sem elas». E a este respeito faz
as seguintes considerações que julga-
mos de interesse perante o sentimen-
to de incapacidade em modificar a si-
tuação: – «Mas é a falta de assistência
administrativa ou de compreensão de
quem está nas diferentes direcções em
Lourenço Marques a responsável por toda
esta hecatombe ou deste êxodo que se
vai dando para o Tanganica e serão eles,
os de Lourenço Marques, ainda os mais
responsáveis se houver uma verdadeira
epidemia da doença do sono para com-
pletar o despovoamento do Niassa. A não
ser um ou outro administrador compreen-
dendo os seus deveres ou a sua missão e
os médicos que por aqui se sentem isola-
dos e abandonados, ninguém mais pensa
na situação do Niassa que para mim é
cada vez mais delicada. É uma  tristeza
verificarmos que os nossos indígenas só
de nós falam ou lhe interessamos quando
pensam no imposto da palhota; de resto
todo o tráfico e negócio se faz no Tanga-
nica. Há dois dias que encontro carava-
nas de indígenas que vêem do Tanganica
aonde foram vender produtos para adqui-
rirem panos. Se um dia se falar nisto oficial-
mente tenho a certeza que não se pen-
sará em resolver as coisas de modo a dar
mais vantagens aos indígenas do nosso
território de forma a eles deixarem de lá
ir mas sim ver-se-á aqui uma maneira de
se aumentar as receitas alfandegárias
sem se pensar em mais nada. Que triste-
za tudo isto me dá».
De notar, curiosamente, que é na noi-
te deste dia 12 de Novembro, 3ª feira,
em que trovejava bastante que pela pri-
meira vez ouviu em África «o urro do
leão apesar dos meus 12 ou 13 anos dis-
to». No dia seguinte, às 3 horas da ma-
nhã, retoma o caminho atravessando
o rio Luleco depois de 3 horas de mar-
cha debaixo de uma chuva torrencial

e de trovoada: «entrava água por cima e
saia pelos sapatos, não ficou um fio enxu-
to. Apesar da chuva e desta hora ainda
de noite havia bastantes moscas
glossinas». Acrescenta que tem cami-
nhado ao longo da margem esquerda
do Lugenda, «aonde temos encontrado
algumas populações recentes vindas do
interior e doutras localidades aonde são
perseguidos pelos elefantes e búfalos não
lhes deixando as machambas». Nota em
seguida que «as nossas autoridades de
Lourenço Marques surdas e moucas dei-
xam correr isto para que os indígenas se
cansem e se esgueirem para Tanganica
pois do que se precisa é a cobrança do
imposto»...
No dia 15, 6ª f.ª, no posto de Mecula
foi um dia de descanso para os carre-
gadores e de vacinações (241). O che-
fe de posto informa haver ali uma doen-
ça chamada «Daca» em linguagem lo-
cal, tendo observado «um homem, uma
mulher e uma criança que se apresentam
muito edemaciados, magros, anemiados
com pele seca e a descamar-se. Nas fe-
zes havia grande quantidade de ovos de
ancilostomas e as urinas tinham albu-
mina».
Nos dias seguintes a missão esteve em
várias povoações fazendo o seu habi-
tual trabalho, as vacinações e observa-
ção dos habitantes, colheitas de san-
gue, punções ganglionares e colheita
de fezes para pesquisa de ovos de
ancilostomas, etc. No dia 18 são obri-
gados a fazer um longo desvio do cami-
nho previsto procurando evitar encontrar
um elefante que na noite anterior havia
sido ferido pelo caçador Chiranga o que
constituía um perigo para todos. No dia
19 esgotaram-se as vacinas. No dia 21
com partida de Telena às 4 da manhã
chegam às 11 horas a Cuamba onde é
informado da morte da esposa de um
funcionário durante o trabalho de par-
to. Daqui seguiu para Mandimba e Me-
toni às 5 hora da madrugada. Nesta
última localidade, finda a missão en-
trega «os cartuchos, a espingarda, baró-
metro e bússola que tinham feito o favor
de me emprestarem». Seguiu depois
para Vila Cabral onde chegou à 11 ho-
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ras do dia 22, isto é, decorridos 15
dias.
O número de pessoas observadas nas
duas missões atingiu um total de 2298.
O número de vacinações efectuadas
nesta segunda missão (até ao esgota-
mento das embalagens), foi de 595.
Devemos esclarecer que os exames
das colheitas sanguíneas ou outras
eram feitos no próprio local pelo mé-
dico ou por auxiliares sanitários. Era
o único modo de poderem diagnosti-
car laboratorialmente as doenças e de
actuarem em conformidade. Possuímos
o microscópio pessoal do Dr. CMB
(Fig.4) e guardamos cuidadosamente
um estojo com pequena colecção de
15 lâminas de esfregaços (Fig.5) com
tripanosomas (Trypanosoma rhodesien-
se) devidamente identificadas com o
nome, sexo e idade do doente, locali-
dade e data da colheita e algumas ou-
tras com plasmódios, espiroquetas e
com Glossinas morsitans8.
A leitura destas notas pessoais revela-
nos que os problemas das missões de
combate à doença do sono, e certamen-
te a de outras doenças tropicais (palu-
dismo, filaríase, etc) eram sensivelmen-

te idênticos na «costa e na contra-cos-
ta», isto é na costa ocidental e na costa
oriental. As dificuldades materiais, sani-
tárias, médicas e outras, as dificuldades
geográficas, os sacrifícios pessoais, e o
estado do desenvolvimento dos terri-
tórios coloniais eram idênticos não ape-
nas relativamente à mesma época, mas
também, infelizmente, em relação aos
anos posteriores (1904, 1905, 1916,
1921. 1927, 1936, ...). Não será de ad-
mirar que assim tenha sido porque bem
sabemos que a melhoria das condições
médico-sanitárias em qualquer região
é sempre lenta, em especial quando o
desenvolvimento civilizacional é pobre.
No que respeita à doença do sono, a
OMS afirma ter havido franco decrés-
cimo na década de 60., mas, conse-
quência da instabilidade politico-mili-
tar em muitos dos países endémicos, e
a consequente regressão da vigilância
sanitária, declara haver nestes últimos
anos cerca de 45000 novos casos anu-
ais, fazendo supor haver um total de
500000 indivíduos infectados.

Nota final: – À semelhança dos arti-
gos científicos, indicando eventual

«conflito de interesses» devo declarar
que o Dr. C.M.B., autor destas notas
«africanas», chama-se Calisto Martins
Baptista (1894-1967) e é meu pai. Na-
tural do Bolho (Cantanhede) foi desde
1927, médico do Quadro da Saúde do
Ultramar, em Moçambique e em S. Tomé
e Príncipe. Terminou a sua carreira co-
mo Director do Hospital Central Mi-
guel Bombarda, em Lourenço Marques
(Moçambique).
A este propósito desejo relatar um pe-
queno episódio acontecido com o Pre-
sidente de Moçambique, Samora Ma-
chel, durante a recepção havida no Pa-
lácio de S. Marcos por ocasião da sua
visita a Coimbra, em 1983. Era eu Vice-
reitor da Universidade. Ao ser-lhe apre-
sentado, o Reitor Prof. Alarcão, diz-lhe
que eu vivera alguns anos em Moçam-
bique onde meu pai tinha sido médi-
co. «Como se chamava o seu pai»? Res-
pondi-lhe ser o Dr. Calisto. Logo excla-
mou «O Dr. Calisto? Mas foi o meu direc-
tor»! E conta: «Um dia sou chamado ao
gabinete do seu pai. Ia pelo caminho a
pensar cá para comigo: «Oh Samora és
um homem importante pois és chamado
ao gabinete do director!» O seu pai disse-

Fig. 4 – O microscópio e as lâminas. Fig. 5 – Identificação das lâminas.
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8. Relembremos que na costa ocidental de África (Angola, Congo, Uganda,...) o agente da tripanosomíase é o Trypanosoma brucei gambiense sendo
a mosca tsé-tsé transmissora a Glossina palpalis. Na costa oriental (Moçambique, Quénia, Tanzânia) o agente é o Trypanosoma brucei rhodesiense e a
mosca tsé-tsé a Glossina morsitans. Acrescentemos por curiosidade que o médico italiano Aldo Castellani (1874-1971), figura cimeira da bacterio-
logia e micologia das doenças tropicais e que teve o mérito de ter demonstrado, em Junho de 1903, a existência do tripanosoma patogénico no
liquido céfalo-raquidiano e no sangue dos doentes, foi após a II guerra mundial, professor da Escola de Medicina Tropical de Lisboa.
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me que eu era um rebelde, que lhe esta-
va a causar problemas e por isso ia traba-
lhar para a enfermaria dele. Assim foi mas
por pouco meses. Isto foi em ...» (disse
uma data que não me lembro). Em res-
posta fiz o comentário de que espera-
va que tivesse boas recordações do
meu pai e de que tinha boa memória
para se recordar da data. A resposta

foi rápida: «O seu pai foi um bom direc-
tor. Quanto à data, é simples porque foi
quando fugi.». Devo acrescentar que na
despedida da recepção sou chamado
pelo seu ministro Chissano, depois seu
sucessor, porque o «Sr Presidente quer
despedir-se do filho do seu director».
Esclareço que Samora Machel fora aju-
dante de enfermeiro ou enfermeiro no

Hospital Miguel Bombarda. Creio que
este episódio que relato pela primeira
vez por escrito, revela um aspecto da
personalidade de Samora Machel.

A.  Poiares Baptista
Professor Catedrático Jubilado

Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra
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nortemédico 

MIGUEL GUIMARÃES 
Vice-Presidente do CRNOM 

EDITORIAL 

SINAIS DOS TEMPOS 

Este ediLOrial, que o nosso Presidente me incum
biu de elaborar, deveria começar pelas Carrei
ras Médicas ou pela necessidade de preservar 
e melhorar o património elas Carreiras Médicas 
em todas as instituições do SNS, independente
mente da sua natureza jurídica. A existência de 
Carreiras Médicas permite uma maior estabili
dade profissional e uma salvaguarda de direitos 
e deveres que são essenciais para o desenvol
vimento técnico e científico dos profissionais 
médicos. Tem sido no SNS que se desenvolve a 
diferenciação profissional médica marcada por 
concursos públicos exigentes, sem paralelo nou
tras profissões. De facto, os médicos são segura
mente os profissionais mais avaliados ao longo 
ela sua extensa carreira (estudante de medicina, 
interno geral, interno complementar, especia
lista, assistente, assistente graduado, assistente 
graduado sénior/chefe de serviço, e uma mão 
cheia de outros concursos e avaliações de acordo 
com diversos factores). Este sistema de especia
lização e formação pós-graduada de sucessivas 
gerações de médicos marcou de forma muito es
pecial a qualidade dos cuidados de saúde. Não é 
por acaso que Portugal está bem acima da média 
europeia e mundial no que diz respeito a vários 
indicadores de saúde populacional. 

O Governo fez publicar em Agosto de 2009 os 
DL 176/2009 e 177/2009 que estabelecem e 
regulamentam, respectivamente, o regime da 
carreira dos médicos nas entidades públicas em
presariais (EPE) e nas parcerias público privadas 
em saúde (PPP) e o regime da carreira especial 
médica. Com a nova legislação, passa a exis
tir uma carreira médica única, organizada por 
áreas de exercício profissional. O DL 176/2009 
aplica-se aos médicos em regime de contrato in
dividual de trabalho, nos termos do Código do 
Trabalho, nas EPE's e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, 
integradas no SNS. O DL 177/2009 aplica-se aos 
médicos integrados na carreira especial médica 
cuja relação jurídica de emprego público seja 
constituída por contrato de trabalho em funções 
públicas (Lei 59/2008) - vulgo função pública. 
Estes dois DL estabelecem as carreiras para to
dos os médicos, sejam sindicalizados ou não. 

Relativamente à contratação colectiva, somente 
os médicos sindicalizados nas organizações que 
subscrevem os acordos de trabalho podem usu
fruir das medidas estabelecidas no seu conteúdo. 
Os restantes médicos são abrangidos pelas dis
posições laborais da legislação geral. No caso dos 
médicos integrados na carreira médica especial é 
aplicada integralmente a Lei 59/2008 e no caso 
dos médicos com contratos de trabalho a nível de 
entidades EPE ou das PPP é aplicado o Código 
do Trabalho. De qualquer forma é aguarelada 
a publicação de uma Portaria de extensão do 
Ministério da Saúde que englobe os médicos não 
sindicalizados nos Acordos que os Sindicatos 
Médicos negociaram com a Tutela: o Acordo Co
lectivo de Carreira n.0 2/2009 de 13 de Outubro, 
publicado no DR ll Série e o Acordo Colectivo 
de Trabalho publicado no Boletim de Trabalho e 
Emprego n.0 41 de 08.11.2009. 

E o que mudou nas Carreiras Médicas foi 
positivo? 

Em primeiro lugar, os médicos com contratos 
individuais de trabalho (ClT) passam a usufruir 
de carreira médica. Continuam a existir 2 graus 
(especialista e consultor) e 3 categorias (assis
tente, assistente graduado e assistente gradu
ado sénior). A carreira de Clínica Geral passou a 
designar-se de Medicina Geral e Familiar (MGF) 
e foram criadas novas carreiras. Foi estabelecido 
um perfil profissional do médico com um con
teúdo bem definido: "Considera -se médico o 
profissional legalmente habilitado ao exercício 
da medicina, capacitado para o diagnóstico, tra
tamento, prevenção ou recuperação de doenças 
ou outros problemas de saúde, e apto a prestar 
cuidados e a intervir sobre indivíduos, conjuntos 
de indivíduos ou grupos populacionais, doentes 
ou saudáveis, tendo em vista a protecção, me
lhoria ou manutenção do seu estado e nível de 
saúde" e "O médico exerce a sua actividade com 
plena responsabilidade profissional e autonomia 
técnico -cientifica, através do exercício correcto 
das funções assumidas, coopera com outros pro
fissionais cuja acção seja complementar à sua e 
coordena as equipas multidisciplinares de tra
balho constituídas". Mantém-se o número de 



dias para formação (15 dias úteis/ano) sem perda 
de remuneração. No caso da MGF estabelece-se 
uma lista de utentes nominativos por médico de 
"número não superior a 1550 utentes". O local de tra
balho tem de estar definido no contrato e só são 
admitidas deslocações para outro estabelecimento 
da mesma entidade empregadora se ele se situar 
no mesmo concelho. Os médicos que perfaçam 50 
anos de idade podem decidir abandonar a prestação 
de qualquer trabalho nocturno. Os médicos que 
perfaçam 55 anos de idade continuam a dispor da 
faculdade de deixar de efectuar serviço de urgência 
e esta possibilidade estende-se, agora, às unidades 
de cuidados intensivos e de cuidados intermédios. 
Os regimes de prevenção e de chamada dependem 
do acordo do médico. No Acordo Colectivo de Car
reira, o horário normal de trabalho é de 35 horas 
semanais. É admitida a passagem às 40 horas sema
nais em função da definição futura da nova greU1a 
salarial. No Acordo Colectivo de Trabalho, o horário 
normal de trabalho é de 40 horas. 

Em matéria de incompatibilidades, impedimentos 
e exercício de medicina liberal, "ficam salvaguarda
das as situações constituídas ou a constituir durante 
o prazo de 24 meses, a contar desde a entrada em 
vigor do presente decreto-lei. .. " (n.0 4, do art.0 35° 
do DL 177/2009). "Nos termos do n.0 3 da Base 
XXXl da LBS, aos trabalhadores médicos é per
mitido e-'<ercer a actividade privada, em regime de 
trabalho autónomo, mediante a mera apresentação 
à entidade empregadora pública de compromisso 
de honra de que por esse motivo não resulta qual
quer condição de incompatibilidade. A acumula
ção com funções privadas, em regime de trabalho 
subordinado, depende de autorização da entidade 
empregadora pública e não pode determinar para o 
SNS qualquer responsabilidade pelos encargos re
sultantes dos cuidados por esta forma prestados aos 
seus beneficiários. A autorização para a acumulação 
de funções privadas, em regime de trabalho subor
dinado, é concedida a requerimento do trabalha
dor médico interessado, nos termos legais, devendo 
mediar um intervalo de tempo não inferior a uma 
hora entre o exercício das funções a acumular. Não 
depende de autorização da entidade empregadora 
pública, o exercício pelo u·abalhador médico, em re
gime de trabalho autónomo, a título remunerado ou 
não, das seguintes actividades: a) criação de obras 
do domínio literário, científico e artístico; b) rea
lização de conferências, palestras e cursos breves; 
c) elaboração de estudos e pareceres médicos. São 
consideradas actividades privadas e condições in
compatíveis, nomeadamente, o exercício de funções 
de direcção técnica de entidades da área da saúde, 
convencionadas ou não, bem como a titularidade 
de participação superior a 10% no capital social de 
em idades convencionadas, por si ou por cônjuge e 
pelos ascendentes ou descendentes do 1.0 grau." 

Alguns aspectos menos claros dos DL e Acordos 
negociados e publicados estão relacionados com a 

supressão das horas não assistenciais e da referência 
que mais de 12 horas de trabalho extraordinário 
no SU só é possível com o acordo do médico. Não 
há qualquer referência ao regime ele exclusividade, 
apesar de esta poder resultar das Limitações decor
rentes do regime de incompatibiHdades. Continua a 
permitir a aplicação do regime dos an. 25° e ss da 
Lei 12-A/2008 em matéria de incompatibilidades, 
pelo menos a partir de 04-08-2011. Ausência de 
referência ao regime de adaptabilidade e/ou bancos 
de horas. Não protege os médicos em regime de 
"recibos verdes". Diminui o número de situações em 
que se considerava não haver violação do regime 
de exclusividade (exemplo: actividades docentes). 
Não estabelece regras quanto às actividades que 
compõem os horários, nem sequer estabelece prin
cípios orientadores ao nível das consultas. Para os 
médicos com CITo dia prestado em dia de "tole
rância de pomo" para a função pública (ex. dia de 
Carnaval) continuará a ser dia de trabalho normal e 
remunerado como tal. Não afasta expressamente a 
avaliação do desempenho segundo o SIADAP. Não 
sujeita o trabalho extraordinário em SU ao limite 
das 200h/anuais de trabalho extraordinário. 

Seja como for, a manutenção da existência de Car
reu·as Médicas bem estruturadas e organizadas é 
um facto muito positivo tendo em conta todas as 
considerações realizadas no início deste texto. 

Mas, o processo ainda não terminou. Enr.re outros, 
faltam acordar alguns aspectos essenciais das Car
reiras Médicas. Falta a regulamentação dos con
cursos de progressão nos graus e nas categorias. 
A definição da grelha salarial com as respectivas 
remunerações e posições remuneratórias. O mo
delo de avaliação de desempenho. Claro que estas 
matérias e outras tinham como prazo máximo de 
negociação 60 dias a contar da entrada em vigor 
dos respectivos Acordos. De resto, estas matérias 
são seguramente difíceis de negociar no tempo ac
tual em que vivemos. E os sinais externos não são 
positivos. Se não, vejamos a proposta do grupo par
lamentar do PS chamada 'pacote anti-corrupção' 
que inclui entre outros projectos de combate à cor
rupção a exclusividade de funções obrigatória para 
todos os médicos. Como se os médicos que exercem 
funções privadas estivessem metidos em negócios 
de submarinos ou ele sucatas ou de bancos ou de 
outras coisas quaisquer que aparecem diariamente 
nos meios de comunicação social. É que parece ser 
crime trabalhar no SNS e exercer medicina pri
vada. já não se pode ganhar dinheiro seriamente. 
Isto é, trabalhando. E inacreditavelmente nenhum 
alto responsável do ministério, de um hospital ou 
centro de saúde, ou até de outras instituições com 
responsabilidades na área da saúde, propôs uma 
coisa aparentemente tão simples como por exemplo 
avaliar a produtividade clínica, a introdução de ino
vação, o r.rabalho no SU e nas respectivas unidades 
de cuidados intensivos ou intermédios, a produção 
científica, a formação de novos especialistas, entre 



outros, de médicos em exclusividade e médicos com 
acumulação de funções na medicina privada. É que 
se calhar a diferença não existe. Ou então até po
derá existir alguma surpresa. Quem sabe? De qual
quer forma não faz sentido falar de exclusividade 
de funções sem o respectivo enquadramento remu
neratório. O que também não parece ser o caso. De 
resto, esperemos que mais uma vez o Governo não 
embarque numa situação semelhante à que criou 
para as reformas dos funcionários públicos. E neste 
caso também dos médicos, com as consequências 
que são conhecidas. 

O Congresso Nacional de Medicina e o Con
gresso Nacional do Médico Interno acontecem 
este ano no Porto e na mesma altura. O tema central 
do Congresso é a Ordem dos Médicos no século 
XXT. os desafios, as oportunidades e as ameaças no 
qual caminha o SNS. E, como podemos ver nas pá
ginas desta revista, irão estar em discussão algumas 
das questões mais prementes da actualidade. Uma 
das mesas será dedicada às Carreiras Médicas e 
incluirá três palestras seguidas de discussão e a não 
perder: Carreiras Médicas, o que mudou? Carreiras 
Médicas, o que falta negociar? Carreiras Médicas e a 
perspectiva dos jovens médicos? 

No dia 15 de Maio vai acontecer um evento de ca
racterísticas únicas na SRNOM. A homenagem aos 
membros Fundadores da Casa do Médico. Esta 
iniciativa do CRN tem como motores os colegas 
Lurdes Gandra, Fátima Carvalho e Aníbal Justi
niano, com a inestimável ajuda de outros colegas 
intrinsecamente ligados à Casa de todos os Médi
cos, dos quais se destacam os colegas Guimarães 
dos Santos, Rosalvo Almeida, Alfredo Loureiro e 
Mesquita Montes. Esta homenagem releva a vivên
cia de um momento único de solidariedade entre os 
médicos inimaginável nos dias de hoje. Este acon
tecimento pretende relançar as sementes do espírito 
de solidariedade que deve prevalecer entre todos 
aqueles que querem fazer deste canto do mundo um 
sítio melhor. A bem de todos. Uma homenagem a 
todos os médicos. 

No mês de julho uma homenagem a uma das gran
des figuras da medicina de sempre, Abel Salazar. 

A iniciativa tem como parceiro a Casa Museu Abel 
Salazar e tem como organizadores o colega Manuel 
Quintas e a Dr." Luísa Fernandes. As palestras pro
gramadas em forma de conferência e tertúlia per
mitirão conhecer melhor o Professor, lnvestigador e 
Filósofo. A homenagem incluirá também momentos 
musicais únicos e uma exposição-venda de obras de 
Abel Salazar. A não perder. 

Está também em preparação para o mês de julho 
uma homenagem a um médico português da 
história europeia e mundial, Ribeiro Sanches. 
Personalidade única no contexto da sua época, re
presenta provavelmente o expoente máximo da 
história da medicina portuguesa. Esta homenagem, 
que culminará com a publicação de um livro fac
similado de Ribeiro Sanches, será levada a cabo em 
parceria com a Faculdade de Medicina da Universi
dade do Porto e tem como protagonistas os colegas 
Amélia Ferraz e Ferraz de Oliveira. 

A entrevista ao consultor informático José Luís Ma
teus dá a conhecer o seu projecto de informati
zação da SRNOM, que é já uma realidade. Este 
processo tem permitido melhorar a resposta e qua
lidade dos serviços e incluí um Portal em simulação 
3D que irá certamente dar que falar. Não deixem 
de acompanhar todas as novidades nesta área que 
complementa a reforma interna de processos e pro
cedimentos desta Secção Regional. 

A colega Isabel Caixeiro apresentou no Porto a 
sua candidatura ao cargo de bastonário, mos
trando desde já a convicção de que será uma bas
tonária disposta a representar todos os médicos. A 
seguir com atenção. 

Neste número, gostava também de realçar os ex
celentes artigos dos colegas António Coimbra, 
Daniel Serrão e Aureliano da Fonseca, que con
tribuem de forma assinalável para creditar esta re
vista a um nível mais elevado. Bem hajam e voltem 
sempre. 

Miguel Guimarães 





<<ORDEM DOS , 
MEDICOS DEVERIA 

Acredita que este é um dos prin
cipais papéis que tem de ser assu
mido pela OM? 
É uma responsabilidade que não deve 
ser esquecida, mas existe outro tipo 

TER TIDO UM PAPEL 
MAIS INTERVENTIVO>> 

de questões que são fundamentais no 
papel que a OM deve ter. Uma delas 
é, sem dúvida, a intervenção política. 
A OM tem de estar a par de todos os 
assuntos que dizem respeito à Saúde 
em Portugal e, em particular, aos mé
dicos. E neste contexto, deve intervir 

(nortemédico) - Ao fim de pouco mais de dois anos 
deste mand ato, percebe-se que a SRNOM tem 
vindo a apostar na realização de debates e confe
rências sobre alguns dos temas que vão marcando 
a actualidade. Existiu aqui uma estratégia um 
pouco diferente de mandatos anteriores, porquê? 
(Miguel Guimarães) - É verdade que temos vindo a 
apostar nas actividades sociais, culturais e científicas, 
do ponto de vista das pós-graduações que promove
mos, porque essas são responsabilidades consigna
das nos estatutos da Ordem dos Médicos (OM). A 
OM deve assumir um papel preponderante no ser
viço que presta à comunidade médica, mas também 
à não médica. Recordo um dos temas que marcou a 
actualidade informativa: a gripe A. Na altura certa, 
achámos que seria da nossa responsabilidade or
ganizar uma conferência sobre o tema, düigida aos 
médicos e à população em geral. Considero que a 
OM tem a obrigação de ter um papel interventivo nas 
matérias que possam causar polémica, em termos 
de saúde pública, promovendo o esclarecimento das 
dúvidas que possam existir ao nível dos profissio
nais, mas também dos portugueses em geral. O caso 
da gripe A é apenas um exemplo. Realizámos muitas 
outras iniciativas deste género, desde temas como 
o consentimento informado e o erro médico - pois 
é importante conhecer os deveres dos médicos e os 
direitos dos doentes- até debates sobre a questão das 
urgências metropolitanas, carreiras médicas e futuro 
dos sistemas de saúde que, acredito, para além de ser 
um assumo que interessa a médicos, também inte
ressa a gestores, a economistas, ou seja, a outro tipo 
de público que não apenas os profissionais de saúde. 
É importante que esta partilha de informação e troca 
de opiniões se faça, de forma a aumentar a massa 
crítica. Por isso, volto a repeti r, nestas matérias é im
portante o papel da OM. É uma missão que não pode 
ser esquecida e que, de facto, não foi tão relevame 
no passado, mas a que a SRNOM decidiu dar maior 
destaque neste passado mais recente. 

sempre que necessário. lsto é, deve fa
zer parte da resolução dos problemas. 

E tem vindo a intervir? 
Menos do que seria desejável. Dou como exemplo 
um dos grandes temas deste mandato: as carreiras 
médicas. Considero que a OM teve um papel im
portante nesta matéria, apesar de poder ter tido uma 
intervenção mais relevante. Neste contexto, aliás, é 

importante sublinhar a responsabilidade que a SR
NOM assumiu durante o processo, permitindo uma 
aproximação entre as estruturas sindicais e o Basto
nário da OM que, como toda a gente sabe, estavam 
de costas voltadas. De facto, numa reunião do Conse
lho Nacional Executivo (CNE) que ocorreu no Porto 
em Fevereiro de 2009, foi possível chegarmos a um 
consenso com os sindicatos e afi rmar uma posição 
conjunta no processo negocial que, posteriormente, 
decorreu com o Ministério da Saúde. Se este passo foi 
positivo, depois disso a OM pouco ou nada voltou a 
interferir no assunto e, na minha opinião, deveria ter 
Lido um papel mais interventivo em matérias que di
zem respeito à qualificação dos médicos e à evolução 
nas carreiras. 

~~MUITOS ASSUNTOS 
IMPORTANTES FORAM 
DISCUTIDOS, PORQUE 
A SRNOM PEDIU O SEU 
AGENDAMENTO" 

Do ponto de vista d a SRNOM, também foi evi
dente que houve uma menor intervenção política 
por parte dos dirigentes do Conselho Regional do 
Norte do que nos três anos anter iores, apesar do 
presidente ser o mesmo. Porquê? 
É verdade que a SRNOM sempre teve a tradição de 
ter uma fone intervenção política, até pela postura 
do antigo presideme do Conselho Regional, Dr. 
Miguel Leão. O Dr. Miguel Leão elegia a imerven
ção poülica como a principal missão do CRN e, na 
esmagadora maioria dos casos, assumia posições 



independentemente das que seriam defendidas pelo 
CNE. Teoricamente, se a OM funcionasse bem, cabe
ria ao CNE assumir a intervenção política, uma vez 
que neste órgão estão representadas as três secções 
regionais do país. Essa posição deveria ser assumida 
pelo Bastonário, ou por alguém em quem ele dele
gasse essa função, nomeadamente os presidentes das 
secções regionais. Não é isso que tem vindo a acon
tecer. O CNE tornou-se um órgão extremamente pe
sado, em termos de assuntos administrativos que são 
levantados e discutidos e que, muitas vezes, não têm 
directamente a ver com os problemas mais premen
tes para os médicos. Por isso, as questões políticas 
que deveriam estar na origem das reuniões do CNE 
acabam por ser muitas vezes relegadas para segundo 
plano. Anteriormente, quando o CNE não tomava 
uma posição, a SRNOM tinha a iniciativa, e bem, 
de publicamente tomar a posição que considerava 
adequada. E é verdade que, nos últimos dois anos, 
a SRNOM não teve uma intervenção política tão ac
tiva como anteriormente. É público que não apoiá
mos a candidatura do Dr. Pedro Nunes a Bastonário, 
mas optámos por, neste segundo mandato, dar uma 
oportunidade, para que existisse um bom relaciona
mento. Foi essa a vontade expressa pelo Bastonário 
e nós colaborámos. Achámos que deveríamos dar 
a oportunidade dos assuntos serem discutidos pri
meiro no CNE e, desta forma, darem origem a uma 
tomada de posição consensual ou maioritária. 

Mas acha que as posições assumidas publicamente 
pelo Bastonário foram acertadas e suficientes? 
Essa é uma pergunta que terá de ser feita ao Bas
tonário. Como méd ico, acho que deveria ter tido 
uma intervenção mais activa em algumas matérias. 
É verdade que o actual Bastonário fala muito fre
quentemente para a comunicação social, mostrando 
disponibilidade para intervir publicamente. Só tenho 
dúvidas é quanto à forma de algumas das interven
ções. Ou à ausência de intervenção em tempo ade
quado. Penso que deveria ter sido mais consistente 
em determinados assuntos e, nomeadamente, ter-se 

rodeado dos dirigentes regionais para to
mar algumas posições. Não me recordo do 
Dr. Pedro Nunes ter realizado uma única 
conferência de imprensa para denunciar 
alguns dos problemas que afectam os mé
dicos. O que me parece que tem acontecido 
é que quando surge um assunto polémico, 
o Bastonário reage quando é questionado 
pela comun icação social, em vez de ter 
uma postura de antecipação ao problema. 

Com essa postura por parte do CRN, 
acha que a Secção Regional perdeu 
peso político, nomeadamente a nível 
nacional? 
É uma pergunta difícil de responder. Não 
sei se a SRNOM perdeu peso, uma vez 
que teve um papel fundamental noutras 
áreas de actuação igualmente importantes 
na sociedade. Além disso, apesar de não 
termos tornado públicas algumas das nos

sas opiniões sobre determinados assuntos, sempre 
tivemos, e continuaremos a ter, uma posição política 
sobre as matérias que envolvem os médicos e a saúde. 
Essa posição tem vindo a ser transmitida ao CNE e 
é justo sublinhar que alguns assuntos importantes 
para os méd icos foram discutidos pelo Conselho Na
cional porque a SRNOM pediu o seu agendamento. 

''CRIAR UM CENTRO DE APOIO 
SOCIAL PARA OS MÉDICOS É 
FUNDAMENTAL" 
Já que tem vindo a falar das responsabilidades es
tatutárias da OM, depois da intervenção política, 
quais devem ser as outras principais responsabili
dades da Ordem? 
Penso que a OM tem um papel importante a desem
penhar na área do apoio social aos médicos. Actu
almente, o mundo, de uma forma geral, e Portugal, 
em particular, vive uma crise que não é apenas fi
nanceira e económica, mas também social, do ponto 
de vista dos valores, da educação ... Sendo a OM a 
estrutura que congrega e representa todos os médi
cos, tem a obrigação de lhes prestar um melhor apoio 
social, nomeadamente quando estes mais necessi
tam. É verdade que já existe um Fundo de Solidarie
dade que pode ser activado em casos específicos, mas 
penso que, enquanto dirigentes da OM, temos de 
ser um pouco mais ambiciosos, face à realidade. que 
enfrentamos. E a realidade é que as pessoas vivem 
cada vez mais tempo, a sociedade modifica-se muito 
rapidamente, d ificultando a adaptação e integração 
e, por isso, tornam-se também mais dependentes. 
Além disso, sofrem muitas vezes com o isolamento, 
decorreme da falta de apoio familiar. A SRNOM, há 
alguns anos, deu os primeiros passos nesta área, com 
a construção, na Casa do Médico, de apartamentos 
destinados aos médicos. Mas é necessário criar outro 
tipo de estruturas de apoio e essa é uma questão pela 
qual me balO e continuarei a bater, nomeadameme 
através da criação de um Centro de Apoio Social, à 



semelhança da «Casa do Anista», onde os médicos 
que necessitem e assim o emendam possam passar 
o resto das suas vidas, com LOdo o apoio e equipa
mentos disponíveis, a um preço justo, uma vez que 
nesta matéria a SNOM não deveria ter qualquer lu
cro. Neste contexto, aproveilo para realçar que no 
actual mandato foi adquirida a Casa de Luz Soreano, 
espaço adjacente à actual Casa do Médico, e onde irá 
ser criado um Centro de Convívio e uma Biblioteca 
central para todos os médicos. 

Seria, portanto, um projecto regional? 
Penso que este tipo de projectos tem de ser desen
volvido a nível regional mas, obviamente, pode ser 
estendido a nível nacional. O problema deste tipo 
de ideias é colocá-las em prática. Tudo depende da 
iniciativa pessoal. Se o Norte vai ficar à espera que o 
Centro e o Sul concordem, corremos o sério risco de 
demorar anos e, até, nunca se vir a concretizar nada. 
Portanto, sim. Ê um projecto com um carácter re
gional que a SRNOM gostaria muito de levar a cabo. 
Penso que este tipo de espaço é fundamental, nomea
damente para dar condições aos médicos reformados 
que atravessem dificuldades. 

Ainda em jeito de balanço, pode dizer-se que a 
SRNOM também tem apostado fortemente em 
acções de formação. Os médicos têm aderido? 
A questão da formação é, também, uma responsabili
dade estatutária da OM e penso que, nesta matéria, a 
SRNOM tem tido uma atitude exemplar. Começámos 
já há alguns anos, ainda no tempo da liderança do Dr. 
Miguel Leão, altura em que criámos o primeiro curso 
de Pós-graduação em Gestão, através de um proto
colo que estabelecemos com a Universidade Católica. 
A verdade é que foi um sucesso, teve a adesão de um 
grande número de médicos, e depressa se expandiu a 
nível nacional. Face a estes resultados, continuámos 
a apostar fortemente nesta componeme e, posterior
mente, lançámos uma Pós-graduação em Direito da 
Medicina, cursos de formação na área da Qualidade 
e cursos para orientadores de formação dos Interna
tos Médicos, entre outros. Ou seja, quisemos criar 
uma ofena variada e que fosse de encontro àquelas 
que são as aspirações e as necessidades dos médicos. 
Mais uma vez, defendo que a OM não se pode demi
tir desta função e, por isso, deve oferecer cursos de 
qualidade aos médicos, considerando-os como uma 
mais-valia para o exercício da nossa profissão. Se a 
Ministra da Saúde estivesse mais atenta, penso que, 
em concursos públicos, os médicos que concorres
sem a um lugar de gestão e tivessem uma competên
cia nessa área deveriam ser valorizados. O mesmo 
para os casos em que possuíssem uma formação cre
ditada em Direito da Medicina, em Qualidade, etc .... 
Por enquanto, estes cursos ainda não são reconhe
cidos como competências específicas pela tutela da 

Saúde, mas penso que faz sentido que o passem a ser, 
de fom1a a incentivar os profissionais a actualizarem
se, nomeadamente em áreas que são tão importantes 
nos dias que correm, como a Gestão ou a Qualidade. 

Por outro lado, a SRNOM continua a fazer uma 
grande aposta na dinamização do Centro de Cul
tura e Congressos com várias iniciativas ligadas à 
cultura e ao lazer. Já é uma marca deste Conselho 
Regional? 
Sim e, sem me querer repetir, também não estamos 
a inventar nada, mas sim a cumprir com as nossas 
responsabilidades, enquanto elementos eleitos para 
dirigir e representar a SRNOM. A aposta nas activi
dades culturais tem sido uma marca deste Conse
lho Regional, uma vez que tem sido desenvolvido 
um grande trabalho desde há vários anos. Temos 
procurado ter uma oferta variada, quer ao nivel do 
tipo de iniciativas que promovemos- exposições 
de pintura, escultura, fotografia, lançamentos de li
vros, actividade literária, concertos, teatro ... -, quer 
ao nível do tipo de artistas que convidamos, desde 
nomes consagrados, a jovens promessas, passando, 
obviamente, pelos artistas médicos. Anualmente, 
temos vindo a organizar a «Artemédica» que é, con
secutivamente, um sucesso pelo número de médicos 
que participam, mas também pelo facto ele assistir
mos, de ano para ano, a um aumento da qualidade 
das obras que nos chegam para a mostra. E estamos a 
ter, igualmente, um grande sucesso com a exposição 
de fotografia para médicos, que teve a sua primeira 
edição em 2009 e que este ano voltamos a organi
zar. Depois temos a nossa festa de Natal e a festa de 
S. João, que também são muitíssimo participadas. 
Portanto, penso que as iniciativas culturais e sociais 
organizadas pela SRNOM são já uma marca desta 
Secção Regional. 

"QUEREMOS CRIAR UM 
GRANDE SENTIDO DE 
SOLIDARIEDADE ENTRE OS 
MÉDICOS" 
Como é que acha que os médicos em geral vêem 
a SRNOM? 
Tenho alguma dificu ldade em responder a essa per
gunta, pois não sei de que forma é que isso pode ser 
medido. Se for pela adesão que temos aos nossos 
eventos, em conferências, debates, ou exposições 
e concertos, acredito que os médicos se revêem na 
SRNOM, pois apesar de, ocasionalmente, haver algu
mas oscilações em termos de público, a adesão tem 
sido, regra geral, boa. Uma das preocupações que te
mos tido nos úilimos tempos relaciona-se com facto 
de querermos transmitir um maior sentido de coesão 



ENTREVISTA: 

aos médicos e isso passa, 
inevitavelmente, por es
crevermos a nossa próp1ia 
história. Recentemente, 
publicámos um livro com 
a história dos d iversos 
Conselhos Regionais do 
Norte, porque conside
ramos que é importante 
haver uma memória co
lectiva. Ainda este ano, 
vamos fazer uma grande 
homenagem aos mem
bros fundadores da Casa 
do Médico e, desta forma, 
consideramos que esta
mos a homenagear todos 
os médicos, transmitindo
lhes o espírito de solida
riedade que deve existir 
entre todos nós. Não nos 
podemos esquecer dos 
600 a 700 médicos que, 
com grande senlido de 
altruísmo, contribuíram 
monetariamente para a 
construção das instala
ções que hoje podem ser 

usufruídas por todos os nossos associados. É verdade 
que este acto poderá parecer, nos dias de hoje, um 
pouco d ifícil de se repetir. Mas acredito que é re
lembrando esta história que contribuímos para uma 
maior coesão entre os médicos. No âmbito desta ho
menagem, que decorrerá no dia 15 de Maio, vamos 
publicar um livro sobre a génese da Casa do Médico. 
E, em julho, iremos também homenagear um dos 
grandes nomes da Medicina: o Prof. Abel Salazar. Ou 
seja, estamos a desenvolver uma série de iniciativas 
que pretendem transmitir aos médicos o espírito soli
dário que devemos ter no nosso dia-a-dia. 

"HOJE EM DIA, O APOIO 
JURÍDICO É EXTREMAMENTE 
IMPORTANTE" 

Está em curso uma reorganização interna da 
SRNOM. Concretamente, o que é que está a ser feito? 
Essa é uma questão muito problemática, pelo sim
ples facto da SRNOM estar a funcionar da mesma 
forma há cerca de 30 anos. Neste mandato, tivemos 
a preocupação de iniciar um processo de adaptação 
às novas ferramentas de gestão actualmente dispo
níveis. Há cerca de um ano, fizemos urna audiLOria 
aos processos e procedimemos que nos permitiu 
perceber que muitas coisas estavam a ser feitas de 
um modo desactualizado e ultrapassado. Neste mo
mento, estamos a fazer um grande esforço para tor
nar a SRNOM acwal, em termos de organização e 
gestão. Um dos primeiros passos para atingir esse 
objectivo passa pela informatização. É uma espécie 
de «simplex» da SRNOM. Penso que este projecto vai 

acabar por ter repercussões muito interessantes do 
ponto de vista do serviço que a SRNOM presta aos 
médicos, designadamente no campo administrativo. 
Acredito que, mal o processo esteja concluído, vai ser 
possível haver respostas mais rápidas, mais eficazes 
e, simultaneamente, fomentar uma maior interacção 
entre os médicos e a SRNOM. Julgo que até Setem
bro, muito dos novos processos e procedimentos que 
queremos colocar em prática já estarão a funcionar. 
Adicionalmente, a construção de um novo site, que 
está praticamente concluída, irá ser um ponto de 
viragem importante na relação emre a SRNOM e 
todos os seus associados. Outro dos aspectos que a 
SRNOM considera uma matéria crucial, principal
mente nos tempos que correm, é dar apoio jurídico 
aos médicos. 

A consultora jurídica da SRNOM já disse publi
camente que a procura tem, de facto, aumentado 
bastante. O que pretendem fazer a este nível? 
É verdade. Há dois anos, a nossa consultora jurídica, 
a Dra. Inês Folhadela, disponibilizava uma tarde por 
semana para atendimento aos médicos. Hoje, dispo
nibiliza duas tardes. Uma das nossas preocupações 
é que, nesta matéria, não existam listas de espera. 
Quando um médico procura apoio jurídico precisa 
de uma resposta célere e, portamo, não é aceitável 
que fique mais do que uma ou duas semanas a aguar
dar essa consulta. Hoje em dia, o apoio jurídico é 
extremamente importante, não só elo ponto de vista 
das queixas contra médicos, mas também de dúvidas 
que surgem no contexto laboral, entre as quais as 
relacionadas com as carreiras médicas, os contratos 
individuais ele trabalho, as incompatibilidades, as ho
ras de serviços de urgência, etc. Para além de conti
nuarmos a garantir este apoio, a SRNOM quer intro
duzir no novo site uma área dedicada à legislação, de 
forma a permitir que os médicos possam, facilmente, 
ter acesso à informação. Não nos queremos limitar a 
colocar os decretos-lei que vão sendo publicados. A 
ideia é conseguir resumir, de uma forma simples e 
clirecta, os conteúdos desses mesmos decretos-lei, de 
forma a que os médicos possam perceber se é uma 
matéria que lhes merece atenção ou não. Queremos 
que haja uma consciência cada vez maior, por parte 
de todos, das alterações legislativas que vão ocor
rendo e que possam vir a ter implicações reais no 
exercício ela nossa profissão. 

''É PRECISO SABER SE 
VAMOS TER UMA GRELHA 
SALARIAL COMPATÍVEL 
COM AS NOSSAS FUNÇÕES E 
RESPONSABILIDADES" 

As carreiras médicas são uma das grandes ques
tões políticas que marcam este mandato. Que ava
liação faz do acordo alcançado, até agora? 
O acordo alcançado foi bastante positivo e uma das 
questões fundamentais do mesmo reside no facto 
dos médicos que tinham contratos individuais de 



trabalho passarem a estar incluídos nas carreiras 
médicas. Na minha opinião, este foi um ponto es
sencial. Acredito que existam médicos que possam 
questionar as vantagens das carreiras médicas, até 
pela experiência de outros países, como os Estados 
Unidos ou a Inglaterra, onde o sistema se baseia 
única e exclusivamente nos contratos individuais 
de trabalho. É verdade que, através deles, o médico 
pode conseguir um acordo salarial mais elevado. 
Mas também é um risco. As carreiras médicas são, 
sem dúvida, muito positivas, uma vez que perm i
tem uma estabilidade e uma salvaguarda dos direitos 
e deveres dos médicos, e também da qualificação 
médica que, caso contrário, não seria possível. Esta 
forma estruturada significa que os médicos passam a 
ter um emprego com mais segurança do que muitos 
outros profissionais. Por isso, parece-me importante 
preservar o património das carreiras médicas como 
pilar fundamental do SNS. 

Depois deste acordo, falta ainda uma parte es
sencial na discussão das carreiras médicas e que 
passa pelas tabelas de remuneração e pela de
finição dos mecanismos de progressão. Não es
taria já na altura de haver uma decisão sobre estas 
matérias? 
Sim. Aliás, de acordo com a lei, esse timingjá foi ultra
passado, portamo é crucial que se retome o assunto 
e se dê o passo seguinte. No entanto, acho que este 
vai acabar por ser o aspecto mais problemático, no
meadamente quando for abordada a questão da ava
liação do desempenho. Penso que será claramente o 
assunto mais polémico de todos. 

Porquê? 
Os médicos são os profissionais mais avaliados, de 
todas as profissões de serviço público. Nenhum pro
fissional faz tantas provas e exames como os médi
cos. Se a avaliação de desempenho significar mais 
uma avaliação periódica, o processo de negociação 
vai tornar-se complicado. Defendo que esta avaliação 
de desempenho, a existir, tem de se basear em dados 
mais objectivos, nomeadamente dados quantitativos 
e qualitativos que decorram do trabalho habitual, 
e não em mais um exame. Por outro lado, também 
acho que vai ser complicado negociar as tabelas sa
lariais e, designadamente, a grelha remuneratória de 
cada categoria. 

Têm tido feedback do processo negocial entre os 
sindicatos e o Ministério da Saúde? 
Temos tido muito pouco. Recentemente, deram-nos 
conhecimento dos princípios gerais da avaliação de 
desempenho. Pareceram-me bem, mas é preciso pas
sar do princípio à prática. Acredito, no entanto, que 
dentro em breve iremos ter novidades. As carreiras 
médicas mudaram e é preciso saber quanto é que os 
médicos vão passar a receber e se, 6nalmente, vamos 

ter uma grelha salarial compatível com as nossas 
funções e responsabilidades. 

Neste momento não é compatível? 
Não. Os médicos não são justamente remunera
dos pelas funções e responsabilidades que têm na 
sociedade. 

"ÚNICA HIPÓTESE DE RESOLVER 
PROBLEMA DAS REFORMAS 
ANTECIPADAS É VOLTAR A 
CONTRATAR OS MÉDICOS" 

Como é que analisa as centenas de ped idos de re
forma antecipada solicitados pelos médicos? 
A questão dos numerosos pedidos de reforma an
tecipada de médicos a que assistimos nos últimos 
meses é da pura responsabilidade do Governo. A lei 
estimula a esta atitude, uma vez que vai penalizar 
fortemente os médicos que esperem para se refor
mar apenas daqui a dois ou três anos. O problema é 
que, muito provavelmente, o Governo não esperava 
que existissem tantos médicos nessas circunstâncias. 
É, de facto, um problema grave, principalmente se 
tivermos em linha de conta que cada médico de Me
dicina Geral e Familiar equivale ao atendimento de 
cerca de 1500 potenciais doentes. Portanto, o mesmo 
Estado que acabou por incentivar estes médicos a 
reformarem-se mais cedo, corre o sério risco de ter 
de os voltar a contratar e isso significa pagar dois or
denados ao mesmo médico. Ninguém pode criticar o 
médico por ter tomado aquela atintde. A leitura que 
tem de ser feita é que o Governo não pensou nas con
sequências antes de tomar as decisões. Se passar pela 
cabeça da Ministra da Saúde substituir os médicos 
que actualmente estão a pedir a reforma antecipada 
por médicos estrangeiros, acredito que as coisas não 
vão correr muito bem. 

Que avaliação faz do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela actual Ministra da Saúde? Um 
aspecto positivo e wn aspecto negativo? 
Em termos positivos, tenho de eleger o facto de ter 
estado receptiva a alcançar um acordo relativamente 
às carreiras médicas e, também, a abertura que tem 
demonstrado para aproximar-se das estruturas que 
negoceiam com o Ministério da Saúde. Um dos pon
tos negativos foi o facto de ter dado seguimento ao 
sistema de controlo biométrico da assiduidade nos 
hospitais e centros de saúde, que considero ser uma 
aberração. O sistema adoptado é uma ferramenta de 
controlo e avaliação completamente ultrapassada, 
pois o mais importante é a produtividade e qualidade 
dos actos médicos praticados pelos profissionais e 
não o facto de chegarem uns minutos mais cedo ou 
mais tarde ao seu local de trabalho. • 



XV CONGRESSO 
NACIONAL DE 
MEDICINA 

A Ordem dos Médicos (OM) no século XXI, os de
safios, as oportunidades e as ameaças que enfrenta 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O XV Con
gresso Nacional de Medicina e o Vl Congresso 
Nacional do Médico Interno vão tentar responder 
a algumas das questões mais prementes da actua
lidade, durante os dias 21, 22 e 23 de junho. 
Numa organização que, este ano, ficou a cargo da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), a ideia foi abordar os grandes temas 
que irão afectar, profundamente, os médicos e, 
consequentemente, a OM neste século. Para os co
ordenadores da comissão organizadora, os assun
tos escolhidos não poderiam ser mais actuais. "A 
sociedade tem vindo a mudar muito rapidamente 
quer do ponto de vista social, quer em termos po
líticos. Essas alterações afectam, obviamente, os 
médicos", assinala Lurdes Gandra, secundada por 



António Araújo: "Todas estas mudanças precisam 
de avaliação e discussão constantes, pois só assim é 
possível criar ideias para o futuro, assumir posições 
e defender estratégias". É exactamente o que se pre
tende com este congresso nacional que tem vindo 
a ser realizado anualmente e que tem um carácter 
eminentemente político. "É importante que exista 
um fórum de discussão que permita que os médi
cos se reúnam para discutir os temas que são mais 
caros à classe e que têm muito a ver com a própria 
regulação da sua actividade profissional", sublinha 
António Araújo. 
A cerca de dois meses do evento, o trabalho é feito 
em velocidade cruzeiro. Os temas já estão definidos 
e fechados, falta apenas a confirmação dos oradores 
e palestrantes que se irão reunir em torno das mesas 
redondas. O formato pretende fomentar a discus
são, como explica Lurdes Ganclra, tendo existido 
o cuidado em escolher especialistas de diferentes 
correntes. 'Teremos os prós e os comras e, por isso, 
tivemos a preocupação de convidar pessoas dos 
mais variados campos, de diferentes entidades e 
organismos, de forma a promovermos uma reflexão 
com base nos mais diversos tipos de pensamen
tos", acrescenta. Exemplo d isso é a abordagem a 
um elos temas da actualidade: as carreiras médicas. 
Mais do que a visão da OM sobre esta matéria, o 

painel de oradores irá con
templar ainda a perspectiva 
dos sindicatos médicos e o 
ponto de vista do Ministério 
da Saúde. 

PROMOVERA 
DISCUSSÃO 

Se a este tempo de distância 
ainda não é possível elencar 
o rol de convidados que fa
rão parte do programa do 
XV Congresso Nacional de 
Medicina e do VI Congresso 
Nacional do Médico Interno, 
o programa pode servir para 
aguçar o apetite. "São temas 
da actualidade e que vão 
acabar por ter repercussões 
dentro de alguns anos. Esta
mos a falar dos novos desa
fios dos colégios da especia
lidade ao nível, por exemplo, 
dos tipos de formação e cur
rículos para os especialistas 
ou da relação dos colégios da 

especialidade com as sociedades científicas", aponta 
António Araújo. 
Mas há mais. As novas fronteiras da ética, através 
da abordagem sobre o testamento vital, a morte 
medicameme assistida, e o consemimemo infor
mado são outros dos temas que farão pane de uma 
das mesas redondas previstas. À discussão, durante 
o congresso, será também chamada a questão da 
abertura das novas faculdades de medicina e os con
tornos da formação dos médicos internos no secwr 
público e no sector privado, num debate que, aliás, 
é organizado em conjunto pela SRNOM e o Con
selho Nacional do Médico Interno !ver entrevista 
com André Luís, mais adiante]. Destaque, ainda, 
para o painel que vai discutir os novos modelos de 
organização dos cuidados de saúde, quer a nível das 
unidades de saúde familiar, quer a nível hospitalar. 
"São, sem dúvida, temas de grande actualidade. A 
discussão é fundamental para informar, para escla
recer e para criar uma massa crítica relativamente 
aos problemas que afectam a Saúde em Portugal e, 
em particular, os médicos", acentua Amónio Araújo. 
O coordenador da comissão organizativa recorda, 
ainda, que muitos dos assuntos que vão ser abor
dados "têm sido polémicos". Por isso, "necessitam 
de ser disculidos dentro da própria classe". Lurdes 
Gandra complementa: "É importante que a classe 



tome consciência dos problemas que a afectam e, 
simultaneamente, faça parte da solução, de forma 
que exista união e os médicos possam ser uma fonte 
de pressão jumo dos decisores politicos". 
Num congresso marcadameme politico e onde se 
querem dar alguns sinais políticos, é esperada a 
presença da ministra da Saúde, Ana Jorge. Mas a 
sessão de abertura pretende ser uma «leva de ar 
fresco» na discussão e, por isso, a opção de convi
dar um arquitecto para a conferência inaugural: «A 
arquitectura e o futuro». Amónio Araújo explica o 
conceito do tema: "Se estamos a evoluir do pomo de 
vista funcional, vamos ver como é que evoluimos elo 
pomo ele vista estrutural e, por isso, vamos abordar 
como se fazem as casas, para depois ver como fun
ciona o interior". 
Igualmente "diferente" será a sessão de encerra
mento, dedicada este ano ao Centenário da Re
pública. "Os médicos vivem em sociedade e não 
podem estar alheados do que os rodeia. Por isso, 
acreditamos que terminar o congresso fazendo uma 
alusão às comemorações do cemenário da Repú
blica é um acLO de cidadania", argumenta Lurdes 
Gandra. 

UM JANTAR NO 
FREIXO E A FESTA DO S. JOÃO 

À semelhança do que vem sendo 
hábito, nem só de debates se vai 
fazer a história do Congresso 
Nacional de Medicina e do 
Congresso Nacional do Médico 

lntemo. Paralelamente ao debate 
e à discussão política, estão pre-

vistas iniciativas que visam promo
ver o convívio entre os participantes. Aproveitando 
o que o Porto tem de melhor, a SRNOM preparou 
para o dia 22 de junho um jantar no Palácio do 
Freixo. Um momento "informal", como descreve 
Lurdes Gandra, "para relaxar e usufruir de uma das 
paisagens mais bonitas da cidade, o Douro". "É uma 
oportunidade dos médicos que vêm de outras zonas 
dos país conhecerem um pouco mais do Porto", 
acrescenta. 
Já o último dia do congresso coincide com aquela 
que é a maior festa da cidade: o S. João. Cumprindo 
a u·adição de anos ameriores, a SRNOM organiza 
na Casa do Médico uma festa, com direito a caldo 
de verde, sardin ha assada e fogo-de-artifício. "Foi 
uma junção feliz e nada mais oportuno do que ter
minar o congresso com esta grande festa da cidade", 
congratula-se Lurdes Gandra. 
A realização do Congresso Nacional de Medicina é 

uma iniciativa estatutária, da responsabilidade da 
Ordem dos Médicos. Organizada alternadamente 
por cada uma das três secções regionais do país, o 
certame passou a ser organizado, desde há quatro 
anos, com uma periodicidade anual. Durante o con
gresso, é esperada uma participação de mais de 600 
médicos, um pouco de todo o território nacional. 

ANDRÉ LUÍS E O 
VI CONGRESSO NACIONAL 
DO MÉDICO INTERNO 

(nortemédico)-O Congresso Nacional do Médico 
Interno decorre em simultâneo com o Congresso 
Nacional de Medicina. Porque decidiram optar 
por este formato? 
(André Lt1fs) - Mais do que em simultâneo, os dois 
congressos decorrem em conjunto. Este formato 
surgiu por uma questão de oportunidade. Há três 
anos foi levamada a hipótese de se avançar com uma 
organização comum, até porque estamos a falar de 
congressos que são dirigidos aos médicos em geral 
e não propriamente a determinadas especialidades. 
Assim, juntaram-se sinergias e adoptou-se este mo
delo que tem vindo a correr bastante bem. 



Que temas é que o Conselho Nacional do Mé
dico Interno (CNMI) considerou ser importante 
abordar neste evento? 
Uma das nossas preocupações foi, obviamente, se
leccionar temas que são importantes para os médi
cos internos e que estão na ordem do dia. Tivemos a 
sorte de encontrar alguns assuntos que convergiam 
com os que a Ordem dos Médicos (OM) achava 
pertinente. Um desses exemplos vai ser a mesa re
donda sobre «Demografia Médica no Futuro», or
ganizada em parceria entre o CNMI e a SRNOM, 
que vai envolver a discussão em torno da abertura 
das novas faculdades de medicina. Era inevitável 
abordar este assumo, até pela posição que a OM tem 
assumido neste domínio e que surge no sentido de 
alertar para o possível excesso de médicos que estão 
a ser formados actualmente e para as condições de 
formação e eventuais repercussões na qualidade do 
exercício técnico da profissão. Existe também apre
ocupação de se estarem a formar colegas que pode
rão enfrentar situações precárias de trabalho ou até 
desemprego. Neste momento, sabemos que existem 
mais alunos de medicina a entrar nas faculdades 
portuguesas do que as vagas disponíveis para a re
alização da especialidade. Sabemos também que há 
muita gente a fazer a sua formação no estrangeiro e 
que quer vir trabalhar para Portugal. Portanto, é um 

VI CONGRESSO 
NACIONAL DO 
MEDICO INTERNO 

H o Nosso 
FUTURO DEVE 
MERECER UMA 
REFLEXÃO" 

assunto inevitável, 
que deve merecer 
a preocupação dos 
médicos internos. 

H á m a is d u as 
mesas redon das 
organizadas p elo 
CNMI. 
Exactamente. Uma 
tem a ver com a 
avaliação dos futu
ros especialistas. 
Actualmente, exis
tem duas correntes 
que defendem dois 
modelos diferentes. 
A que está em vigor 
valoriza a avaliação 
final, ou seja, através 

do preenchimento de critérios estabelecidos numa 
grelha pré-definida. A outra corrente, o alcançar 
de competências em várias áreas fundamentais , 
com tónica para a formação continua. É impon ame 
definir que tipo de especialistas queremos formar 
e, acima de tudo, se queremos definir nesta fase de 
avaliação que um especialista é melhor do que o ou
tro. A terceira mesa redonda organizada pelo CNMI 
tem a ver com o «lmpacLO da Legislação Europeia 

na Formação Pós-graduada». Neste domínio, va
mos ter três palestrantes que vão abordar diferentes 
questões. Uma prende-se com os temas da directiva 
europeia de trabalho, o processo de Bolonha e a 
d irectiva 2005/36 que fala do reconhecimento das 
diferentes especialidades a nível europeu. Outro 
dos convidados irá abordar as diferentes realidades 
do internato médico na Europa, nomeadamente os 
diferentes modelos de internato médico que exis
tem, e o Euromedical Mobility, um programa rela
cionado com a mobilidade dentro da Europa para 
a realização do internato médico. O terceiro orador 
irá falar sobre a imegração europeia dos currículos 
médicos. Uma das questões que queremos abordar 
é a possibilidade dos médicos poderem vir a reali
zar a sua especialidade ou doutoramento no espaço 
europeu. 

Como tem sido, nom1almente, a adesão dos mé
dicos internos ao congresso? 
Acredito que os médicos internos estão interessados 
nos assuntos que estão relacionados directamente 
com a sua profissão. A prova disso é que temos 
sempre uma fone adesão e os temas que escolhemos 
para este congresso são, sem dúvida, assumes que 
tocam a vida das pessoas muito de perto. Somos 
parte interessada na refiexão que vai surgir neste 
congresso. 

O Congresso Nacional do Médico Interno 
também tem prevista uma série de cursos prá
ticos. Quais serão? 
Em primeiro lugar, achamos que a OM tem a obri
gação de disponibilizar formação pós-graduada aos 
médicos e, por isso, o CNMltem tido a tradição de 
incluir este tipo de cursos no congresso. Tentamos 
proporcionar cursos que os médicos procuram, 
como o Curso de Suporte Avançado de Vida e o 
Curso de Feridas e Suturas que, normalmeme, têm 
sempre mais pedidos de inscrição do que as vagas 
disponíveis. Este ano, tivemos a preocupação de 
oferecer dois cursos que tiveram muito sucesso em 
edições ameriores: o Curso de Laparoscopia e o 
Curso ele Ventilação Não Invasiva. Depois, optámos 
por introduzir três formações que nunca realizá
mos, mas com as quais esperamos ter uma fone 
adesão: Curso de Ecografia de Emergência, o Curso 
de SPSS e o Curso de Cuidados Paliativos. 

Quando vão decorrer estes cursos? 
Tentámos que estes cursos não decorram durante 
os dias do congresso. Por isso, os cursos serão todos 
pré-congresso, ou durante o fim-de-semana ante
rior, 19 e 20 de junho, ou na segunda-feira, dia 21, 
pois a sessão de abertura do congresso só se inicia 
às 18h00. • 
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Afirmei em 1996, o seguinte: "Ou me engano muito 
ou a reOexào profunda que a palavra bioética suscita 
nalguns dos mais brilhantes e responsáveis espíritos 
do nosso tempo vai abrir o caminho para que a Bio
ética seja a grande e generosa ULOpia do Século XXI 
sobre a qual se irá construi r uma economia global 
mais justa, uma ecologia mais sensata, uma polí
tica mais responsável e uma religião mais alegre -
tudo contribuindo para a realização do melhor bem 
dos seres humanos, em paz". Era uma mensagem de 
optimismo. 
Afirmo, hoje, que, exactamente por ser uma Utopia 
generosa, a Bioética está numa encruzilhada; está no 
pequeno espaço onde se cruzam a generosidade com 
os interesses, a verdade com a mentira, a lealdade 
com a falsidade, a independência com a subserviên
cia, a autonomia da pessoa com o com rolo social. 
A Bioética, conceptualizada como uma análise ética 
de todas as formas de vida, orienta-se para o melhor 
bem de cada ser vivo e para a melhoria da condição 
vegetal, animal e humana, em geral. 
Entendida, assim, como Bioética Global, ela inco
moda todos os exploradores dos recursos da namreza 
viva, vegetal e animal, e do próprio Planeta Terra ao 
qual, o grande cientista lovelock atribuiu uma forma 
particular de vida que respeita e sustenta toda a vida 

que dela e nela emerge, comparando-a com a Gaya da 
mitologia grega. 
O confronto entre os apóstolos de uma bioética glo
bal e os predadores dos recursos da Terra viva, levou 
a que os bioeticistas, na encruzilhada, decidissem 
seguir a via da intervenção política, transformando
se em Partido da Terra, Partido ecologista, Partido 
Verde e por af fora. 
Mas fazer da Bioética Global uma estrutura inserida 
na política partidária é matar a Bioética. Ê introduzi
la no jogo elos compromissos e das habilidades do 
politicameme correcto, retirando-lhe a capacidade 
autónoma de defender a verdade. O actual debate 
sobre as políticas de energia - a fóssil, a nuclear, a 
renovável e a limpa - ilustra bem o conOito entre os 
interesses económicos, estratégicos e sociais, e uma 
leitura ética, independente e honesta, deste magno 
problema da humanidade. A forma como, por exem
plo, são manipulados os pareceres sobre o impacto 
ambiental- que é um conceito bioéüco- das grandes 
obras públicas para, com esses pareceres, consegui
rem convencer os eurocratas de Bruxelas a pagarem, 
é um oturo exemplo ela mone da Bioética Global. 
Mas não é esta bioética a que nos vai ocupar aqui. 
Num Encontro de Estudantes de Medicina é ele Bioé
tica aplicada à saúde que devo fa lar. 



Mas a Bioética como Ética Médica ou Ética dos Cui
dados ele Saúde, está, ela também, numa difícil en
cruzilhada. Vejamos porquê. 
Outrora a ética médica era, apenas, a ética das deci
sões e comportamentos dos profissionais de saúde, 
essencialmente dos médicos. 
Estes, falando entre si, e reconhecendo que tinham 
poder sobre as pessoas doentes que se lhes confia
vam, acordaram em fazer uma análise ética das suas 
atitudes possíveis, distinguindo as boas das más, as 
que eram para o benefício das pessoas e as que eram 
maléficas ou prejudiciais, embora dessem benefício 
financeiro a eles, médicos. 
Então, porque se consideravam pessoas poderosas, 
mas justas e honestas, decidiram escrever um texto 
no qual era proibido o que era mau para as pessoas 
e louvado o que era bom. E quem quisesse ser mé
dico tinha de jurar por todos os deuses e deusas que, 
como médico, iria cumprir o que os seus Colegas 
tinham estabelecido como lei interna da profissão. 
Assim, a análise ética dos comportamentos habituais 
dos médicos, transformou-se num Código de deveres 
que tinham de ser cumpridos sob pena de os incum
pridores serem expulsos da profissão pelos Colegas. 
Ou st:ja, a Ética evoluiu para uma Deomologia, um 
código de deveres a serem cumpridos pelos médicos 
como cidadãos honestos e justos. 
Não obstante a evolução permanente das organi
zações sociais durante vinte séculos, desde os Gre
gos, onde a Deontologia médica nasceu, os médicos, 
no seu conjumo, sempre se consideraram como um 
grupo específico de cidadãos honestos e justos que 
procuravam ser competentes nos cuidados prestados 
aos doentes, os quais respeitavam como pessoas, e 
que não se aproveitavam da fragilidade da pessoa 
doente e do seu poder sobre ela, para cometerem 
abusos, designadamente na remuneração pelo seu 
trabalho. 
Sérios, honestos, competentes, disponíveis e genero
sos, os médicos, mesmo quando eram pouco ou nada 
eficazes na cura dos "seus" doentes, recebiam da so
ciedade um respeito, uma consideração, uma estima 
e uma gratidão que não eram outorgados a nenhuns 
outros profissionais, nem sequer aos das forças ar
madas. Em muitas terras portuguesas há Praças com 
estátuas de médicos e Avenidas e Ruas com o nome 
de médicos em placas nas quais está esctito o elogio 
público das virtudes humanas e profissionais do mé
dico que dá nome à Avenida ou Rua. 
A relação do doente com o médico era, então, base
ada na confiança que é um valor ético essencial ao 
relacionamento entre pessoas. 
Por isto, sempre tenho afirmado que o diálogo sin
gular da pessoa do médico com a pessoa do doente é 
sempre ético, antes de ser científico e técnico. 
E tem de permanecer ético, ao longo do atendimento 
de todos os episódios da doença. 

E tem de ser marcadameme ético quando a doença 
não pode ser curada, mas o doente merece um acom
panhamento profissional específico até ao instante 
da morte. 
Mas, tudo está a mudar e por isso eu penso que a 
ética médica está numa verdadeira encruzilhada. 
Dois grandes acontecimentos marcam a mudança. 
O progresso científico e tecnológico que arrancou de 
forma imparável logo no início da segunda metade 
do século XX, veio expandir a actividade médica, no 
diagnóstico e nas intervenções terapêuticas, de um 
modo tal que quem olhou a primeira radiografia ou 
viu o resultado terapêutico da primeira penicilina 
não foi capaz de prever. 
Eu, que comecei a exercer medicina em 1951, tes
temunhei este alucinante progresso que cresce hoje 
numa verdadeira progressão geométrica. 
Que está a acontecer ao Código Deontológico que os 
médicos da Escola hipocrática congeminaram para 
urna prática médica infinitamente mais simples? Ele 
resistiu a Galeno a Paracelsus, aos grandes anatomis
tas do Renascimento, às proezas cirúrgicas de Am
broise Paré nas guerras napoleónicas, à descoberta do 
fonendoscópio, à teoria celular de Virchow; e quando 
William Osler levou para a América nascente o me
lhor da medicina europeia, praticada em Londres, 
Paris e Viena, levou também a tradição da deontolo
gia hipocrática como padrão das relações dos médi
cos entre si e dos médicos com as pessoas doentes. 
Resistirá o Código ao vendaval de uma medicina que 
se considera hoje uma ciência de rigor praticada por 
médicos cientistas? 
Este foi, e é, o primeiro acontecimento. 
O segundo, em grande parte consequência do pri
meiro, é que todas as actividades relacionadas com 
o atendimento das pessoas doentes, o diagnóst ico da 
doença e o seu tratamento, transformaram-se num 
negócio de primeira grandeza na economia de cada 
País e, cada vez mais, na economia global. 
Este negócio tem três pilares principais. 
A construção e equipamento das infra-estruturas 
hospitalares e o seu funcionamento diário. 
A produção de meios para diagnóstico e tratamento 
como um microscópio electrónico, uma bomba de 
cobalto ou um tomógrafo com emissão de positrões. 
A poderosa indústria farmacêutica que inunda cons
tantemente o mercado, com novos fármacos , cada 
vez mais caros. 
O médico é, hoje, uma pequena peça nesta engrena
gem trituradora, que actua ao nível mundial global e 
de que uma Faculdade de Medicina, como esta, e um 
Hospital , corno o vosso, são, necessária e obrigatoria
mente, tributários. 
Como fica a ética da relação médico/doente quando 
entre o médico e a pessoa doente se introduz uma 
pesada máquina burocrática obrigada a gerir, com 
critérios económicos, o negócio da Saúde? 
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A estes dois acontecimentos, bem individualizáveis 
e quanlificáveis, junta-se ainda um terceiro, mais 
difuso e incerto, mas actuante. 
A relação da pessoa doeme já não é, em muitos casos 
e particularmente nas situações de maior gravidade 
clínica, com um médico individualizado, mas com 
uma instituição. 
A imponência, e até a beleza dos Hospitais modernos, 
o formigueiro de profissionais que neles se movi
mentam, o acolhimento personalizado por parte de 
profissionais que não são médicos nem enfermeiros, 
levam as pessoas a esta convicção: aqui eu vou ser 
tratada como deve ser e não morrerei. 
Deste pessoal sentimento de imonalidade, não ex
presso mas existente, começam a participar os mé
dicos-cientistas para quem o doente é um caso que 
tem de passar por vários aparelhos, picando aqui e ali 
para os seus produtos corporais serem analisados e 
assim se encontre uma chave de diagnóstico; não da 
pessoa concreta, mas da doença que ela transporta 
e de que o médico-cientista se apoderou; e até irá 
publicar o caso numa boa revista da especialidade, 
tantas vezes sem o conhecimento nem o consenti
mento da pessoa. 
A ética da relação médico/doente viu-se assim numa 
encruzilhada de muitos e diversos caminhos. 
O acto médico deixou de ser singular, é plural. 
A pessoa doente enfrenta uma equipa de especialis
tas, cada um dos quais se ocupa apenas de uma pane 
de seu corpo; enfrenta equipamentos técnicos de 
grande complexidade e alguns deles até assustadores; 
recebe tratamentos que a levam à fronteira da morte 
como nas cirurgias de alto risco ou nas quimiote
rapias combinadas. E morre, sem aviso e sem uma 
palavra de conforto ou um gesw de compaixão. 
Duas soluções foram propostas para sairmos da en
cruzilhada: a principiologia ética como método e as 
comissões de ética como estrutura executiva. 
Vejamos a principiologia. 
O Código Deontológico é um código de virtudes 
pessoais, em sentido aristotélico, e o cumprimento 
das normas deontológicas é uma questão de honra 
pessoal; e, por isso, o código é jurado perante os Co
legas. É como um testemunho nos Tribunais em que 
a pessoa jura dizer a verdade. 
Na prática médica actual e numa sociedade pós-mo
derna que já não acredita nas virtudes de ninguém, 
o código deontológico está esvaziado a menos que 
as normas, ou algumas normas, sejam incorporadas 
no Direito e figurem no Código Civil e no Código 
Penal. 
Os americanos, que são gente prática, decidiram que 
se a sociedade aceita valores, prima facie, que se im
põem por si próprios, o que é preciso é extrair desses 
valores, princípios nos quais, depois, se fundamen
tam normas. 
Então a linguagem ela bioética e a sua operatividade 
passou a ser: valor, quase sempre uma palavra, por 
exemplo, liberdade; princípio também uma palavra 
ou expressão curta, por exemplo autonomia; e, final
mente, uma norma que é uma regra de actuação bem 
explicada e para ser aplicada a casos concretos; por 
exemplo, consentimento para qualquer acto médico 

por parte da pessoa doente, depois de ter sido infor
mada de modo claro, compreensível e justo, do acto 
que o médico lhe propõe, das suas consequências e 
dos seus riscos. 
Os quatro princípios todos os conhecem porque a 
principiologia rem tido sucesso tanto nos Estados 
Unidos como na Europa: a autonomia, baseada no 
valor da Liberdade humana, e beneficência e a não 
maleficência, dois princípios baseados no valor do 
Bem-estar humano, a justiça baseada no valor da 
Igualdade humana. Um quinto princípio foi depois 
acrescentado: o princípio da vulnerabilidade baseado 
no valor ela Fragilidade humana. Porque, de facto, em 
certas fases da vida, embora livre e igual, embora as
pirando ao bem-estar como felicidade pessoal, o ser 
humano é frágil o que justifica, pelo princípio da vul
nerabilidade, uma discriminação positiva. Penso na 
criança ainda no útero materno, no recém-nascido, 
no grande idoso e no doente em fase terminal. 
Para os modernos bioeticistas o que é importante 
é que o médico, nas suas relações com o doente, 
respeite os principios e cumpra as normas deles de
duzidas. Não lhes interessa se o médico é bom e com
passivo, generoso, disponível, afável e honesto. O que 
vale é o cumprimento dos princípios e das normas e 
não a qualidade do agente. Terá de ser profissional e 
tecnicamente competente, no respeito pelo princípio 
da não maleficência, pois da incompetência pode 
resultar um mal para o doente. 
A tendência global é incluir as normas de procedi
mento nas guidelines das instituições e fixar as pe
nalizações para os médicos que as não cumprem. E 
muitas normas estão já protegidas pelo ordenamento 
jurídico dos Países. Em Portugal, por exemplo, actUar 
sobre um doente sem este ter sido informado e ter 
dado o seu consentimento é ofensa a um direito de 
personalidade, punida com pena até três anos de 
prisão. Mesmo que o médico tenha salvo a vida ao 
doente, fora de uma situação de extrema urgência na 
qual, claro está, o médico pode agir sem esperar pela 
obtenção do consentimento informado. 
O médico está a perder a sua aura de pessoa virtuosa 
que se interessa pelas pessoas, primeiro por serem 
pessoas e depois por estarem doentes. Aos olhos do 
público ele começa a ser visto como um técnico, que 
desempenha uma profissão técnica, para a qual é 
pago. 
Se a pessoa achar que ele não desempenha bem a sua 
obrigação, apresenta queixa ao Ministério Público 
pedindo avultadas indemnizações financeiras, se é 
um processo cível, ou exigindo penas de prisão se é 
um processo-crime. 
A relação médico/doeme baseada na confiança mútua 
é, agora, uma relação de potenciallitigãncia da qual 
o médico tem de procurar defender-se. Assim, nos 
Estados Unidos e já em Portugal também, os médicos 
prati.cam uma medicina defensiva, multiplicando a 
exames de imagens e as análises ele rodos os tipos 
para se protegerem do erro de diagnóstico. Certas 
Especialidades, como a Obstetrícia e a Pediatria de 
recém-nascidos começam a não ser escolhidas pelos 
médicos com receio de se verem processados por 
situações como a morte materno-fetal que, mesmo 



sem qualquer erro médico, vai acabar no Tribunal e 
nos meios de comunicação social destruindo a vida 
profissional e, pior ainda, a dignidade e auto-estima 
dos médicos injustamente acusados e, às vezes, injus
tameme punidos por magistrados incapazes de com
preenderem as particularidades dos actos médicos. 
Em Portugal as queixas contra médicos, apresenta
das na justiça ou na Ordem dos Médicos aumentam 
constantemente em número e em gravidade. E a prá
tica da medicina defensiva é cada vez mais comum 
agravando, em muito, os custos de Hospitais Públi
cos e de clínicas privadas. Uma pessoa que chega a 
um Serviço de Urgência com umas escoriações num 
joelho e sem outras queixas, não sairá sem muitas 
radiografias do joelho e da anca, sem uma ecografia 
abdomino-pélvica e sem uma Tomografia axial com
putorizada do crânio e da coluna; o que pode exigir 
um dia de internamento hospitalar. 
Nos cuidados primários e na Clínica Geral de ambu
latório, a relação médico/doente continua ainda a be
neficiar de um paternalismo respeitoso e confiante, 
por pane do médico, e de uma atitude, quase sempre 
am igável. por parte da pessoa doente. 
Mas na estruwra das unidades hospitalares o cenário 
prevalecente é o que acabo de descrever. 
Para lidarem com os problemas éticos resultantes de 
uma atitude geral de descon fiança e suspeição foram 
criadas Comissões de Ética hospitalares com médi
cos, enfermeiros, admin istrativos, juristas, utemes 
e ministros religiosos. Algumas têm psicólogos e/ou 
filósofos. 
A estas Comissões de Ética estão atribuídas diversas 
funções sendo a mais importante a de dar pareceres 
sobre a "utilização" dos doentes internados em en
saios terapêuticos para a avaliação de novos medica
mentos na fase IV, mas também na fase li I. 
A pressão exercida sobre os membros das Comissões 
de Ética pelas multinacionais da Indústria Farmacêu
tica é umas vezes directa e corruptora, outras vezes 
indirecta e subtil, mas quase sempre eficaz. 
A investigação em Medicina está, hoje, muito depen
dente do financiamento desta Indústria e as carreiras 
dos médicos estão indexadas ao número e qualidade 
dos trabalhos que realizam e publicam. 
É, por isso, muito difícil ter uma Comissão de Ética 
independente e sem conflito de interesses entre os 
seus membros e as Empresas que requerem o parecer 
que autoriza o ensaio. 
A literatura sobre este tema é já abundante nos Esta
dos Unidos; em Portugal foram julgados alguns casos 
de médicos acusados de prescreverem em excesso e 
sem justificação cllnica, medicamentos de Empresas 
de quem tinham recebido favores ou dinheiro. 
As Empresas farmacêuticas pressionaram a Comis
são Europeia que elaborou uma Directiva impondo 
que nos Países existisse apenas uma Comissão, de 
âmbito nacional para a análise ética das propostas de 

investigação clínica. Em Portugal assim acontece já e 
as suas autorizações são válidas para todos os Hospi
tais e Centros de Saúde portugueses. Antes tinham 
até pretendido que fosse criada uma Comissão Euro
peia de Ética , mas os Estados Membros opuseram
se, defendendo, ao menos nesta matéria ética, alguma 
autonomia de decisão. 
Por todos estes motivos, a Bioética, como ética mé
dica, está numa difícil encruzilhada de caminhos 
opostos. 
Para salvar a sua independência e proteger a autono
mia das suas decisões tem de entrar em con fronto 
tanto com o poder político como com o poder eco
nómico e até com uma cena transigência social com 
confli tos de interesse não expressos nem declarados 
publicamente. 
Como ética descritiva tem de ser rigorosa e como 
ética prescritiva tem de ser clara e verdadeira. 
Como ética deliberaliva, ou seja, emitindo pareceres 
vinculativos tem de ser corajosa e frontal. 
No meu pomo de vista, melhor fora que fosse descri
tiva e prescritiva e deixasse ao poder político o ónus 
de decidir e impor. 
À ética deverá caber-lhe apenas a descrição objec
tiva dos factos em apreço, dos valores em causa e 
dos princípios invocáveis; com base nesta análise 
descritiva deverá propor decisões, aquelas que lhe 
pareçam, eticamente, mais bem fundamentadas, 
eventualmente com alternativas. 
Mas é o poder politico e administrativo q uem 
deve criar e impor as normas de acwação dos 
profissionais. 
Estes se as não puderem aceitar, terão sempre o re
curso, legítimo, à o~jecção de consciência, como é o 
caso da actual lei de abortamento livre em Portugal. 
Mas, no meu pomo de vista, o cantinho que reti rará 
a Bioética da encruzilhada é uma aposta fi rme na 
amiga ética de virtudes. 
Porque só a virtude do profissional é garantia segura 
do respeito absoluto pela dignidade humana. Digni
dade dos profissionais e, o que é igualmente impor
tame, dignidade das pessoas doentes. 
Doutor estou entregue nas suas mãos, dizem ainda 
alguns doentes. E dizem bem. 
As mãos, dignas, do médico, serão sempre benefi
centes para o doente e não maleficentes, respeitarão 
a sua autonomia pessoal e actuarão com equidade, 
ajudando os mais vulneráveis. 
Mais do que em princípios abstractos, a pessoa do
eme quer voltar a ter confiança na pessoa do médico. 
As novas gerações de médicos, tenho a certeza, vão 
saber restaurar a confiança dos doentes e honrar o 
sempre actual compromisso hipocrático. • 
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F01 uma iniciativa inédita. A Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) promoveu, 
durante o m~s de Fevereiro, uma «Quinzena lite
rária», com convidados distintos que se reuniram 
no Centro de Cultura e Congressos para falar dos 
temas que marcam a História da LiteraLUra. Manuel 
Quintas, da Comissão de Aclividades Culturais e de 
Lazer da SRNOM, foi o grande mentor do projecto. 
Quem o conhece percebe porquê. Apaixonado pe
las artes e pelas letras, o médico decidiu aceitar o 
desafio do Conselho Regional do Norte e elaborar 
um programa que pretendeu retomar o formato das 
"velhas tertúlias", provocando a interacção entre 
os convidados e o público. Mais do que um evento 
para grandes massas, esta iniciativa abordou temas 
especlficos, com um fim comum: promover um 
maior interesse em torno do livro e da literatura. "O 
saber é apaixonante e divertido. Temos o dever de 
ser curiosos, em busca do saber e do conhecimento 



PROGRAMA RETOMA O FORMATO 
DAS "VELHAS TERTÚLIAS" 

da nossa natureza", advoga Manuel Quintas. 
A ideia surgiu de um pressuposto, como explica o 
coordenador da «Quinzena Literária». O conceito 
de que "a medicina e a ficção estão, indelevelmente, 
ligadas" e a certeza, quase absoluta de Manuel Quin
tas, de que "um médico pode aprender mais através 
de um livro de ficção do que na leitura de um livro 
científico". 'Temas como as ligações entre médicos 
e doentes, a vida, a morte, ou a doença terminal po
dem ajudar os médicos a compreender melhor o seu 
papel", defende, lembrando o exemplo de nomes 
como os de Tolstói e João Lobo Antunes. 
No programa desta primeira «Quinzena Literária» 
houve a preocupação de escolher temas que fizes
sem a ligação entre a literatura e a medicina. A pri
meira sessão, no dia 19 de Fevereiro, teve como ora
dor convidado Paulo Samuel, da editora Caixotim, 
numa conferência dedicada ao tema «O "livro" e os 
Estudos Culturais (da Antiguidade à Era Digital)». O 
livro, enquanto objecto material, "é um importante 

instrumento para os médicos que viram os seus 
primeiros textos escritos em papiro. Ao longo dos 
tempos, temos assistido a uma enorme evolução 
destes suportes. Os mais recentes são os e-book", 
refere Manuel Quintas. Mas o desenvolvimento tem 
os seus custos, como disse por diversas vezes Paulo 
Samuel durante a sessão. Entre eles, a perda de mé
todos tradicionais de encadernação, técnicas actu
almente utilizadas apenas por um número resu·ito 
de artesãos e que têm vindo a ser substituídas pela 
mecanização de processos. 
A segunda conferência, no dia 24 de Fevereiro, con
tou com a presença de Maria Helena da Rocha Pe
reira, especialista portuguesa em estudos clássicos 
(cultura grega e latina), que falou sobre «Valores 
Éticos na Epopeia e na Tragédia Grega». "É uma 
das grandes autoridades neste domínio", enalteceu 
Manuel Quintas. A prova disso é que poucos dias 
após a sua presença no Centro de Cultura e Con
gressos, Maria Helena da Rocha Pereira recebeu o 



PAULO SAMUEL 

Editor, tradutor, ensaísta, Director 
da Fundação Eugénio de Andrade, 
entre outras actividades que foi acu
mulando ao longo do tempo. 
Apresentou a conferência "O Livro 
e os Estudos Culturais (da Antigui
dade à Era Digital)". 
Para Paulo Samuel, a leitura permite 
o "alargamento de horizontes, o 
confronto de ideias e a possibilidade 
de saber algo mais sobre nós pró
prios e sobre o mundo". 

prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de 
Escritores/Caixa Geral de Depósitos, que teve como 
critério o "mérito" da ensaísta. Foi apenas mais um, 
a juntar aos inúmeros galardões que já recebeu ao 
longo da sua vida. 
No dia 26 de Fevereiro, a «Quinzena Cultural» foi 
dedicada a Eça de Queiroz. Depois do cancelamento 
de úilima hora do orador convidado, coube a Ma
nuel Quintas falar da obra do autor de <<Os Maias». 
Uma vez mais, num registo descontraído, Manuel 
Quintas contou as histórias da vida de Eça, baseado 
em algumas das biogra6as que foram escritas sobre 
o escritor do século XIX. 
O programa cultural terminou a 27 de Fevereiro, 
com o recital de poesia <<Poemas na minha vida», 
de lo Appoloni. Uma forma diferente de desco
brir a literatura, baseado num espectáculo teatral 
multidisciplinar, através de projecções, música e 
palavras que insuflam de vida obras de grandes 

10 APPOLLONI 

lo Appolloni nasceu em Camino de Verchiano, provín
cia de Perugia- Umbria - Itália. Fez todos os seus estu
dos em Roma onde se diplomou como actriz no Centro 
Sperimentale de Cinematografia em 1963. Estreou-se 
em Teatro e Cinema em Roma, mas fez todo o seu 
percurso artístico em Portugal, com uma passagem de 
um ano em Madrid onde fez cinema, teatro e estudou 
canto e baile flamenco. 
Em 1991 frequenta a Escola de Hotelaria de Lisboa, o 
princípio de um novo interesse - a Gastronomia. 
Em 2009 volta aos palcos, 20 anos depois, com o es
pectáculo "Poemas na Minha Vida". 

poetas portugueses e italianos: Jorge de Sena, 
Eugénio de Andrade, António Gedeão, Inês 
Pedrosa, Edmondo de Amicis, Ezio Valecchi, 
Totõ, Trilussa e Alda Merini [ver entrevista a lo 
Appolloni, adiante[. 
Em jeito de balanço, o vice-presidente do 
Conselho Regional do Norte, Miguel Guima
rães, entende que a «Quinzena Literária» foi 
um momento "especial" na agenda cultural 
da SRNOM, até pelo facto de ser a primeira 
vez que se organizou um evento deste género. 
Parabenizando o trabalho realizado pelo coor
denador do projecto, Miguel Guimarães ele
geu dois grandes momentos do programa: a 
"notável " palestra da Prof.• Maria Helena ela 
Rocha Pereira e o "fantástico" recital de poe
sia com lo AppoUoni. "Posso dizer que foram 
dois dos eventos de maior qualidade que já 
organizamos na Casa do Médico", enaltece. 
Neste contexto, acredita que será uma inicia
tiva para "repetir", acreditando que esta é uma 
área na qual a SRNOM também tem um papel 
a desempenhar, ao proporcionar aos médicos 
debates interessantes na área da literatura. 

10 APPOLLONI 
11 É UM ESPECTÁCULO 
MUITO PERSONALIZADO" 

(nortemédico) - Se tivesse que eleger o poema da 
sua vida, qual seria? 
(lo Appolloni) - Este espectáculo surgiu graças ao 
poema <<Carta a meus fi lhos», de j orge de Sena. Foi 
a parti.r deste poema que surgiu a ideia de todo este 
espectáculo. É incrível a importância que um poema 
pode ter na vida de uma pessoa. Depois de quase 20 
anos fora dos palcos, estreei este espectáculo a 8 de 
Março do ano passado e continuo a percorrer o país 
com ele. Trata-se de uma peça intemporal e, por 
isso, pode ser apresentada em qualquer altura. 

Porquê a escolha dos outros poemas que decidiu 
incluir neste espectáculo? 
Em primeiro lugar, tinham ele estar em sintonia 
com o poema ele Jorge de Sena que é exactamente 
aquele que abre a peça. Depois, os «Poemas na mi
nha vida» é um espectáculo muito personalizado 
e, simultaneamente, de descoberta, uma vez que 



me permitiu encontrar mui
tas coisas que eu desconhe
cia, entre elas autores da re
gião onde nasci, Umbria, em 
ltália. Trata-se, portanto, de 
um espectáculo que conjuga 
poemas dos dois países que 
estão dentro de mim. Não é 
por acaso que d igo que este 
espectáculo sou eu, porque 
há uma identifi cação total 
com todos os poemas e com 
wdos estes grandes autores. 
Se eu tivesse talento, teria es
crito aqueles poemas. 

Como é que s urgiu esta 
paixão pela poesia? 
Não gosto de usar a palavra 
paixão, porque isso implica 
um estado empolgante, que 
está mais relacion ado com 
desequilíbrios hormonais. Eu 
vou mais pelo amor - o estado 
seguinte à paixão - , pela des
coberta, porque a poesia tem 
de ser descoberta e as pessoas 
têm de ter sensibilidade para 
este tipo de escrita. Cheguei 
agora à poesia porque tenho 
mais maturidade, mais sabe
doria, e consigo, nesta fase 
da minha vida, perceber a 
grande verdade intrínseca que 
está na poesia. Não gosto da 
toda a poesia, sou uma pes
soa muito selectiva. Gosto da 
poesia que anda à descoberta 
das verdades mais profundas. 
já não aprecio tanto a poesia 
romântica ou lírica. 

Como é que descreve o mo
mento antes de entrar em 
palco? 
É uma grande emoção e uma 
mistura de responsabilidade 
e de ansiedade. Não consigo 
jantar ... É um estado estra
nho. A poesia é difícil de de-

MARIA HELENA ROCHA PEREIRA 

Nascida no Porto, em 1925, estudou na 
Universidade de Coimbra onde se licen
ciou e doutorou (1947 e 
1956, respectivamente) e PROFESSORA 

Poucos dias depois de ter brindado 
os presentes no Centro de Cultura 

e Congressos da SRNOM 

de que se tornou profes- MARIA HELENA DA 
com a sua magnífica e pro
fundamente sapiente pales
tra, a Prof. • Helena Rocha 
Pereira foi galardoada com 
o Prémio Vida Literária, da 

sora catedrática em 1964. ROCHA PEREIRA 
Em Oxford, foi discípula de RECEBE O PRÉMIO 

<<VIDA LITERÁRIA>> mestres como E.R. Dodds, 
John Beazley e R. Pfeiffer. 
Sophia de Mello Breyner Andersen, David 
Mourão-Ferreira e Miguel Torga são al
guns dos poetas que têm sido estudados 
pela professora, que se interessa também 
por arte grega, sobretudo a pintura deva
sos, e latim medieval. 
Com vasta e variada obra publicada, a ca
tedrática abrangeu quase todas as épocas 
e diversificados domínios, desde a Antigui
dade Clássica - com particular relevo para 
a cultura clássica e a literatura e arte gregas 
-até à literatura e cultura portuguesas, da 
época medieval à contemporânea. 
Da sua bibliografia constam mais de mil 
títulos, entre livros e artigos publicados em 
Portugal e no estrangeiro. 
Vice-reitora da Universidade de Coimbra, 
directora do Instituto de Estudos Clássi
cos, presidente do Conselho Científico da 
Faculdade de Letras, directora das revistas 
Biblos e Humanitas - foram algumas das 
funções que desempenhou. 
Doutorada Honoris Causa pela Univer
sidade de Lisboa em 2009, foi agraciada 
com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago 
de Espada e obteve prémios como o de 
Ensaio do Pen Clube, Eduardo Lourenço 
(2005), União Latina (2005), Universidade 
de Coimbra (2006), Jacinto Prado Coelho 
(2006) e Padre Manuel Antunes (2008). 

Associação Portuguesa de 
Escritores (APE) e Caixa Geral de De
pósitos (CGD). 
O galardão foi-lhe entregue pelo 
Presidente da República, no passado 
dia 21 de Abril, em Lisboa. 
A premiada declarou-se particular
mente sensibilizada com o reconhe-
cimento que havia sido dado à im
portância do estudo da Antiguidade 
Clássica: "Gostaria de salientar um 
aspecto que me desvanece: é o facto 
de a Associação Portuguesa de Es
critores ter entendido que uma vida 
consagrada ao ensino e ao estudo da 
Antiguidade Clássica e da sua pre
sença na Modernidade também tem 
o seu lugar na nossa cultura". 
Na cerimónia, realizada no salão no
bre do edifício-sede da Caixa Geral 
de Depósitos, o Presidente da APE, 
José Manuel Mendes, destacou a 
importância do trabalho da Prof.• 
Helena da Rocha Pereira e decla-
mou um poema de Eugénio de An
drade que este lhe dedicou intitulado 
"Cançãozinha para Maria Helena em 
Oxford". A Prof.• Helena da Rocha 
Pereira retribuiu com uma aula so
bre a Europa como "noção cultural", 
mais do que "noção geográfica". 

corar e é muito mais difícil do que um espectáculo 
de teatro, pois não posso improvisar. Trabalho sem 
rede e isso é um acto de grande coragem da minha 

Sim. Os médicos são um público muito perspicaz e 
atento. Apesar de nem todos gostarem de teatro, os 
que vêm assistir é porque realmente gostam. Tenho 
tido a sorte de encontrar pessoas extraordinárias 
neste meio e recordo que na minha primeira produ
ção foi, inclusivamente, um médico, António Vaz, 
que participou na adaptação da peça. • 

parte. 

Vai estar perante um público especial, composto 
maioritar iamente por médicos. 



HOMENAGEM 
A ABEL 
SALAZAR NA 
CASA DO 
MÉDICO 
A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS 

MÉDICOS VAI DEDICAR O MÊS DE JULHO A ABEL 

SALAZAR, UMA OPORTUNIDADE PARA REVISITAR A 

SUA OBRA ARTÍSTICA E CONHECER MAIS PROFUN-

DAMENTE O PROFESSOR, INVESTIGADOR E 

FILÓSOFO. NUMA INICIATIVA CONJUNTA 

DO CRNOM E DA COMISSÃO DE ACTIVIDA

DES CULTURAIS E DE LAZER COM A CASA 

MUSEU ABEL SALAZAR, PARA ALÉM DA MOS

TRA DE UMA COLECÇÃO NUNCA ANTES DI

VULGADA JUNTO DO PÚBLICO, IRÃO SER 

ORGANIZADAS CONFERÊNCIAS/TERTÚLIAS 

COM A COLABORAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

QUE TESTEMUNHARÃO, NAS SUAS INTER

VENÇÕES, AS VIVÊNCIAS MULTIFACETADAS 

DE ABEL SALAZAR. 

4el·:U4,i 'tM Texto Patricia Gonçalves • Fotografia António Pinto 

Embora o seu reconhecimento mundial tenha acon
tecido devido às investigações realizadas no domí
nio da histologia, foi, no entanto, muito mais do que 
professor e investigador. Abel Salazar foi também 
escritor, artista plástico, filósofo e humanista. São 
todas estas valências, de uma vida, que a Secção Re
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
vai homenagear, entre 2 e 30 de Julho, na Casa do 
Médico, ao promover uma série de iniciativas, atra
vés das quais, como diz Manuel Quintas, organiza
dor do evento, o grande público terá oportunidade 
de ficar a saber um pouco mais sobre as diversas 
facetas de Abel Salazar. Para além de se reviver o 
contexto histórico, político, social e cultural de uma 
época marcada pela Ditadura, o objectivo passa 
por revelar alguns dos aspectos menos conhecidos 
da viela do médico, inclusivamente desmistificar 
alguns dos "clichés" que lhe são atribuídos, nem 



sempre correctamente. A título 
de exemplo, Manuel Quin
tas refere a máxima que diz: 
«Quem só sabe de Medicina, 
nem de Medicina sabe». Uma 
frase atribuída a Abel Salazar, 
"mas que, muito provavel
mente, ele nunca d isse. Não 
há qualquer registo escrito", 
aponta . A ideia é, portanto, 
"reunir um conjunto de individualidades que se 
tenham ded icado a estudar a vida de Abel Salazar 
nas suas mais diversas venemes e que, dessa forma 
mais aprofundada, possam transmitir pormenores 
da sua vida que não são conhecidas do grande pú
blico, trazendo até nós uma figura tão fascinante, 
polifacetada e polémica que mais parece ser um 
homem do Renascimento". 
O organizador do evento gostaria de, simultanea
mente, marcar esta homenagem com testemunhos 
presenciais de antigos alunos. Porém, tem sido um 

,... .. .. , 
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objectivo de difícil concretização devido ao tempo, 
já bem longínquo, do seu desaparecimento, e que 
data do ano de 1946. "Seria muito interessante 
conseguirmos trazer um ex-aluno de Abel Salazar. 
Deixo o apelo aqui na revista. No caso de quererem 
colaborar connosco nesta iniciativa, pedia que con
tactassem a SRNOM", desafia Manuel Quintas. 
Esperando-se o bom tempo do mês do Julho, terá 
lugar nos jardins da Casa do Médico um espectá
culo inesquecível. Será outras das iniciativas que 
decorrerão durante o mês da homenagem. A rea
lização de um concerto pela Orquestra do Norte, 
dirigida pelo maestro José Ferreira Lobo, evocará a 
paixão que Abel Salazar dedicava às artes. 

OBRAS 
NUNCA VISTAS 

Como investigador, Abel Salazar empreendeu uma 
série de pesquisas tendentes a definir, e esclarecer, 
a estrutura e evolução do ovário, criando o célebre 
método de coloração tano-férrico, de análise mi
croscópica e que lhe abre caminhos no meio cien
tífico com o (Método Tano-férrico de Salazar). Pese 
embora, o seu empenho, dedicação ao trabalho de 
pesquisa e vontade de chegar mais longe nos ca
minhos da evolução, o seu espíriLO irreverente e de 
oposição ao regime, falou mais alto e d iLOu que fosse 
afastado da Faculdade de Medicina da U. Porto, em 

1935. Não só foi afastado 
das lides da investigação 
como passou a ser "per
sana non grata", tendo sido 
impedido, inclusivamente, 
de frequentar a biblioteca 
da Universidade. 
Este afastamento, por im
posição, fez despertar a 
energia e veia criativa de 
Abel Salazar. O periodo 
entre 1935 e 1946 (o ano 
do seu desaparecimento) é, 
efectivamente, um espaço 
temporal marcado pela 

criação de diversas obras, no âmbito das artes plás
ticas. São, precisamente, algumas dessas criações 
que irão estar patentes na Sala Braga, do Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM, durante o mês 
de julho. 

Numa organização conjuma e de parceria com a 
Casa Museu Abel Salazar, esta mostra dará a co
nhecer obras nunca vistas pelo grande público. 
Como explicou à Nonemédico Luísa Fernandes 
d irectora da Casa Museu Abel Salazar, "trata-se d~ 



uma colecção privada 
que abrange todas as 
expressões artísticas 
do médico: pintura, 
desenho, escultura e 
cobres martelados". 
"Essencialmente, ele 
produziu a sua obra 
artística no período 
em que esteve afas
tado da universidade. 
Foi, realmente, a área 
onde empregou o seu 
tempo", referiu em 
jeito de justificação 
para o facto de um 
investigador, amante MANUELOUINTAs 

da ciência, ter envere-
dado pelos caminhos das expressões artísticas. 
Algumas peças desta mostra, que também estarão 
disponíveis para venda, fazem parte de uma colec
ção privada de 60 obras. Nem todas estarão expos
tas, mas é certo que as várias expressões artísticas 
de Abel Salazar marcarão presença. 
Na pintura a óleo, o tema de eleição do artista é a 
figura feminina: "A ilustração da vida da mulher 
trabalhadora, imersa nas suas tarefas diárias, a mu
lher parisiense que o seduzia imenso, porque era 
uma mulher muito coquete e muito vistosa", como 
descreve Luísa Fernandes. Haverá também escul
tura, onde predominam os bustos e várias figuras 
femininas. "Normalmente, as esculturas de Abel 
Salazar, criadas em barro platinado a bronze, pre
tendiam homenagear os amigos. Por isso, são nor
malmente bustos. Depois a inspiração feminina, 
através da criação de pequenas esculluras", conta 
a responsável da Casa Museu com o nome do mé
dico e artista. A técnica das gravuras, uma prática 
pouco utilizada na arte portuguesa, foi também 
uma das eleitas por Abel Salazar, dai que na expo
sição se encontrem patentes algumas dessas formas 

de arte. Luísa Fernandes 
sublinha o seu valor nesta 
área afirmando que "Abel 
Salazar foi dos poucos artis
tas nacionais a realizar esta 
técnica, até porque na sua 
época não existiam prensas. 
A primeira que utilizou era 
com pletamente primitiva, 
mas depois acabou por com
prar uma em Paris, numa 
das suas viagens. Segundo 
os estudiosos académicos, a 
sua gravura é de grande qua
lidade, o que comprova que 
era uma pessoa com umas 
mãos fantásticas". 
Através de auto-retratos, re
tratos de colegas, pintores 
e escultores que adm irava, 
Abel Salazar dará a conhe
cer, na mostra realizada no 
Centro de Cultura e Con
gressos da SRNOM, a sua 
incursão, mais uma, na arte 
do desenho. 

OBRA ARTÍSTICA 
COMEÇA A SER 
EXPLORADA 

Apesar do enorme acervo 
artístico deixado por Abel 
Salazar, segundo a directora 
da Casa Museu, só há dois 
anos é que alguns especialis
tas começaram a debruçar-se 
sobre a sua obra. O princi

pal motivo reside no facto de não ser "um artista 
a tempo inteiro". "É verdade que existe um certo 
preconceito e várias reservas pelo facto de ele não 
ter sido da área das artes plásticas. Ele, de facto, 
nunca fez a sua vida como pintor e a sua grande 
paixão sempre foi a ciência", advoga Luísa Fernan
des, acrescemando: "Nos últimos anos da sua vida, 
ingressou na Faculdade de Farmácia, acabando por 
dedicar o seu tempo à investigação, o que prova que 
era um investigador naw". 
Apesar das reservas, a responsável pela Casa Mu
seu acredita que quem toma contacto com a obra 
de Abel Salazar rapidamente fica "maravilhado". 
Aliás, "é espantoso o facto da sua obra não neces
sitar de qualquer tipo de recuperação, apesar dos 
anos que já passaram e, embora, não sendo refe
renciado como um elos pintores mais importantes 
da sua época, o reconhecimento já existe e é, de 
facw, espantoso como ele conseguia transmitir uma 
enorme luz e claridade nos seus quadros, quase sem 
utilizar a cor", refere, para logo de seguida, sem he
sitação, afirmar peremptoriamente: "Foi um grande 
artista". • 



editorial 
Dr. José Ávila Costa 

( ... ) Os números são de facto 
espantosos e significam que, de 
uma forma crua, sensivelmente um 
quarto da prescrição está conde
nada ao lixo. 
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As Reformas e a Reforma 
Dr. • Teresa Lopes 

Um ensurdecedor silêncio 
da Ordem dos Médicos 
Dr. José Mârio Branco 

A Ordem dos Médicos 
e os novos cursos de Medicina 
Dr. Carlos Mesquita 

Diminuir a morte súbita 
Dr. Armando Gonsalves 

ECOS 

SNS: a despesa e o investimento 

A proletarização dos médicos 

Peculiares opções nacionais 

PARECER 

Chefia do Serviço de Urgência 

Vínculo laboral precário prolongado 
de médicos especialistas 

Perigos na reforma 
dos cuidados de 
sáude primários 

A Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos alerta, em 
comunicado, para a necessidade da 
reforma dos CSP continuar a ser 
desenvolvida e implementada no 
terreno com seriedade, boa-fé, coe-

rência e inteligência, com a obriga
tória correcção de alguns erros 
cometidos. E propõe que a estrutu
ra que substituirá a Missão para os 
Cuidados de Saúde Primários seja 
mais abrangente. 

Os números da Saúde em Portugal 
Em 2008 existiam 3,7 médicos e 

5,3 enfermeiros por mil habitantes, 
enquanto em 2007 se registaram 

3,6 médicos e 5,1 enfermeiros por 
mil habitantes, segundo o Anuário 
Estatístico de Portugal 2008. 
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exposições 

Olhar os Ex-Votos - Colecção privada do Prof. João Patrício 

No Clube Médico pôde ser apreciada, entre 

5 e 25 de Fevereiro, a preciosa exposição da 

colecção privada do Prof. João Patrício, intitu· 

lada "Olhar Ex-Votos - Maleitas, Médicos, 

Divindades, Milagres". 

A inauguração da exposição foi marcada por 

uma palestra em que participaram o Prof. 

João Patrício, o Prof. José Manuel Silva e o 

Dr. Barbosa de Melo, ao qual coube fazer a 

apresentação. A sessão contou com a pre

sença de uma significativa plateia, que depois 

de assistir à palestra, na Sala Miguel Torga, 

visitou a exposição, no Clube Médico. 

"Através das imagens o homem representa a 

concepção que faz do mundo, do seu mundo, 
e que deseja dar a conhecer, não só aos seus 

contemporâneos, mas também aos vindou

ros. Assim acontece com os Ex-Votos", afir

mou o Prof. João Patrício. 

Pintura no Clube Médico 

O De Março 
a Abril, 
o Clube 
Médico 
recebeu 
tm1a 
exposição 
de pinturn 
da autoria 
do Dr. José 
San11ento. 

Horãr í o de funcionamento da S e cção Regiona l do Centro 

Secretaria: Manhã- 9h00 às 12h00 
Tarde - 14h00 às 18h00 I Gabinete jurídico: 

Sextas-feiras - 14h00 às 17h30 I Sanosseguros: 

Diariamente- 15h00 às 18h00 
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editorial 

Desperdício de 
medicamentos 
Uma notícia saída há poucos dias num jornal de grande 

circulação informava que durante o ano de 2009 foram 

devolvidos às farmácias setecentas e dezasseis tonela

das de embalagens com restos de medicamentos. 

Um estudo - "Desperdícios de medicamentos no ambu

latório em Portugal" - , referido também naquela notícia, 

apurou que os utentes portugueses desperdiçam 21 ,7% 
da medicação prescrita! 

Os números são de facto espantosos e significam que, 

de uma forma crua, sensivelmente um quarto da prescri

ção está condenada ao lixo. 

Descontando alguns medicamentos de venda livre que o 

doente compra sem comparticipação, uma em cada qua

tro embalagens prescritas é mero desperdício suportado 

pelo orçamento do Serviço Nacional de Saúde. 

As razões subjacentes a esta extraordinária situação 

apontam objectivamente para os intervenientes no circui

to fabrico-prescrição-dispensa/venda e utilização. 

As empresas farmacêuticas têm como objectivo fabri

car. 

As farmácias e outros espaços de venda de medica

mentos têm como objectivo comercial vender. 

Os utentes consomem, acumulam e desperdiçam. 

Quem pode e quem deve intervir nesta espiral de con

sumo desnecessário? 

O médico pode, o médico deve, porque sabe que dispõe 

de uma larga margem de manobra para, sem prejudicar o 

seu doente, contribuir para suster este irresponsável des

perdício. 

"Vice·Presídente do Conselho Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos 

,/l Descontando 
• alguns medicamentos 

de -venda livre que o doente compra 
sem comparticipação, uma em cada 

_ quatro embalagens prescritas 
é mero desperdício suportado 

pelo orçamento 
do Serviço Nacional de Saúde. 
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O Dr. José Avila Costa • 
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L secção regional do centr:QJ 

Missão e reforma 
dos Cuidados de Saúde Primários 
Q COMUNICADO 

A Missão para os Cuidados de Saúde 
Primários, criada em 2005, cessou fun
ções no dia 14 de Abri l sem que até ho

je o Ministério da Saúde tenha dito uma 
única palavra sobre o futuro das fun
ções que lhe estavam cometidas, como 

a avaliação das candidaturas de novas 
USFs. Alegadamente ninguém da 
Missão foi ouvido. 

As várias notícias vindas a lume so
bre esta matéria deixam sérias dúvidas 
e receios quanto às intenções do Go
verno relativamente ao futuro da refor

ma dos Cuidados de Saúde Primários, 
que pode mesmo estar em causa. 

O último relatório do Grupo Consultivo 
para a Reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários elogia o trabalho feito 
pela Missão, mas também enumera 
uma série de problemas, o que, aliado 
à sua extinção, demonstra que o mode
lo se esgotou por si mesmo. Por esse 
motivo, o Grupo Consultivo deverá 
apresentar até ao fim de Maio uma pro
posta para o novo modelo de Go

vernação da Reforma dos CSP. 

Por outro lado, assiste-se à tentativa 
de imposição de Regulamentos ilegais 

mento dos ACES e Centros de Saúde. 

Mais grave ainda, num espantoso e 
inacreditável processo de contra-refor
ma e de menosprezo pela qualidade e 
importância dos CSP, estão a ser 
impostos contratos de trabalho que 
contêm várias ilegalidades aos jovens 

especialistas de MGF, de apenas 35 
horas semanais e pelo valor ilíquido de 
1853,96 euros, arrastando para fora do 

nas UCSP, sem respeito pela Cláusula SNS mais dezenas de especialistas 
31. 0 do ACT, que determina a obrigato- que tanta falta fazem aos CSP para 
riedade deste Regulamento ser objecto minimizar as actuais lacunas de Médi-
de negociação prévia, o que introduz cos de Família. 
ainda mais instabilidade no funciona- Perante este complexo e preocupante 

Artigos de op não 

panorama, a SRC-OM vem chamar a 
atenção para a necessidade da Re
forma dos CSP continuar a ser desen

volvida e implementada no terreno com 
seriedade, boa-fé, coerência e inteli
gência, com a obrigatória correcção de 

alguns erros cometidos, em benefício 
da qualidade dos Cuidados de Saúde 
prestados a todos os cidadãos. 

Assim , considerando que a nova 
estrutura a ser criada ou reconvertida, 
para que possa dar continuidade às 
responsabilidades até agora atribuídas 
à Missão para os CSP, deve ser abran

gente e atrair e empenhar as contribui
ções de todos os stakeholders dos 
CSP no desejável e necessário êxito da 
reforma; 

O CRC-OM propõe e sugere vigoro
samente que para essa futura estrutu
ra, em figurino a definir, sejam convida
das as principais organizações médi
cas envolvidas na problemática dos 
CSP, nomeadamente os Colégios de 
Medicina Geral e Familiar e de Saúde 
Pública da Ordem dos Médicos, os dois 

Sindicatos Médicos, a APMCG e a 
Associação Nacional de Saúde Pú

blica. 

Coimbra, 30 de Abril de 2010 
O Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos 

O Boletim Informativo da Secção Regional do Centro está aberto e desejoso de publicar artigos de opinião enviados pelos 
Colegas. Agradecemos que os textos que nos queiram enviar não excedam, como limite máximo, os 5.000 caracteres 
(com espaços). 

A Redacção 
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[ opinião 

As Reformas e a Reforma 
"Quem não conhece o passado está 
condenado a repeti-lo" 

St. 8 Ana 

Muito se tem ouvido e lido sobre as 
reformas, a Reforma, os médicos ou a 
falta deles, as urgências ou a falta 
delas .. . 

Se, como dizia Fernando Pessoa, "as 
novidades primeiro estranham-se e 

depois entranham-se", deve ser por 

isso que se fala muito sobre estes 
assuntos, embora nem sempre pelos 
melhores motivos e com propostas de 
soluções. Depois, cansados do tema já 
poucos lhe ligarão ... 

Todos nós ouvimos ou lemos: 
No país há cerca de 700.000 doentes 

sem médico de família. 
Nos últimos meses e na ARS Centro 

solicitaram a reforma antecipada mais 

de 120 médicos. 
A Reforma e criação das USF também 

se deveu ao pressuposto que iriam dar 
médico de família aos utentes que não 
o tinham. 

Num estudo recente sobre as USF, 
apresentado em Vilamoura no último 
Encontro de Clínica Geral, os autores 
concluíram que a motivação dos profis
sionais para a adesão foi sobretudo 
reactiva e não pró-activa. 

São abertos dois concursos anuais 
para recém especialistas em Medicina 
Geral e Familiar, com vagas carencia

das igual ao número de candidatos. 
Contudo nem todas essas vagas irão 
ser ocupadas, embora tenham sido 
preenchidas, pois alguns desses médi
cos irão ser convidados e desviados 
para USF, deixando os seus lugares 
em aberto. Apenas as USF podem 
fazes esses convites ... 

Esta Reforma está em andamento, 
lento, lento, a várias velocidades, mas 
penso que ainda cá está. 

Mas, de tão lento andamento, não 
deveria ser repensada no final de 

algum tempo para adequação segundo 

os objectivos propos
tos? 

Temos então uma re
forma a vários tempos -
As USF pouco avança
ram neste último ano. 
Estão criados os ACES, 
que não funcionam em 
pleno, não por incapaci
dade ou falta de moti

vação da maioria dos 

seus membros, mas 
porque não há logística 
adequada, e conti
nua a haver dema
siada concentração 
de decisões nas 
ARS. 

As UCSP não po
dem arrancar porque 
não há ainda legisla

ção e porque falta 
quase tudo - não há 
número adequado de 
profissionais, não há 
instalações dignas, 
não há material, so
bretudo informático, 
em quantidade e 
qualidade. 

QUEM VAI 
MONITORIZAR 
A REFORMA? 

Acabou o tempo de 
gestão da Missão -
Quem vai monitorizar 
a Reforma? É certo 
que já antes a moni-
torização era pouco 
notada ... 

J 

Temos então 
uma reforma 

a vários tempos. 
As USF pouco 

avançaram 
neste último ano. 

Estão criados os ACES, 
que não funcionam 

em pleno, 
não por incapacidade 
ou falta de motivação 
da maioria dos seus 

membros, mas porque 
não há logística 

adequada, 
/ 

e continua 
a haver demasiada 

concentra_ção 
de decisões nas ARS. 

verdade que são os que, 
actualmente, têm melho
res condições de traba
lho e, por isso, podem 
monitorizar melhor o que 
produzem e adequar 
melhor o trabalho às ne
cessidades. 

Mas, e os outros, conti

nuarão a ser chamados 
de velhos do Restelo , 

apenas porque ainda não 
estão integrados nesta 

reforma? 
Para quando um 

estudo independente 
que monitorize a re
forma e compare os 
dados dos 30o/o que 
estão a trabalhar 
com a reforma e dos 

70% que ainda estão 
fora dela? 

As condições de 
funcionamento entre 
as duas não se asse
melham. Enquanto 
as USF, no seu mo
delo organizativo , 
funcionam com tudo 
a que têm direito, as 
UCSP têm de funcio
nar de qualquer ma
neira, algumas com a 
falta de quase tudo ... 

Como diz o Prof. 
José Hermano Sarai

va, "nós quando es
tamos juntos somos 
capazes de fazer 
grandes coisas". 

Entretanto, e neste contexto, está 
mais instalada a divisão entre USF e 
UCSP. Os primeiros, na generalidade, 
continuam a sentir que são os pivots da 
reforma, os melhores, os mais criati
vos, os que mais e melhor trabalham, 

os que mais racionalizam os custos. É 

Mas nós como estamos agora? 
Irremediavelmente separados. Se nos 

pronunciamos contra as desigualdades 
ouvimos - se também querem condi
ções, se querem ser pagos de acordo 
com o trabalho e a responsabilidade, 

avancem e façam USF. 
Agora até foi criada uma Associação 
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de Profissionais das USF para defen
der os seus direitos, às vezes até com 
intervenções de índole sindical. Será a 
independência total em relação aos 
restantes .. . 

Contudo, já todos sabemos que o 
modelo não é reprodutível até ao último 

médico e nem todos podem ser volun
tários. 

Então o que vai suceder à Reforma? 
Ficará sempre em dois tempos, a 

duas velocidades, com todas as desi
gualdades inerentes ao modelo e que 
irá certamente repercutir-se no desem
penho. 

É neste contexto, neste desencanto 

que os médicos solicitam a reforma 
antecipada. 

E todos ouvimos as causas - a des

motivação é crescente devido às pou
cas condições de trabalho e às desi
gualdades criadas com o pouco reco
nhecimento do trabalho desempenha
do, às vezes em condições bem difí
ceis. Em termos de vantagens em ficar, 
os pressupostos variam a cada passo, 
a penalização aumenta e varia ao sabor 
das restrições orçamentais. 

Os Sindicatos não conseguem nego
ciar um contrato de trabalho mais digno 

para quem fica ... O que resta? 
Fazer contas e minimizar o prejuízo. 

Solicitar e reforma antecipada e apro
veitar o desnorte em que está a nossa 
governação - sem planos para futuro, 
sem diagnóstico de situação, com solu
ções pontuais para problemas pontuais 
(com graves distorções de fundo ... ). 

REFOR M A ANTECIPADA 
E DOENTES S EM M ÉDICOS 

O que vai causar esta sangria de 

médicos? O aumento de doentes sem 
médico, sobretudo nas UCSP/Centros 
de Saúde. 

As USF só podem funcionar com 
número adequado de médicos/utentes 
devido às contratualizações ainda em 
vigor, o que vai desviar novos especia
listas das vagas carenciadas existen
tes. Apenas são responsáveis pelos 
doentes inscritos nas suas listas. 

Então quem vai ficar sobrecarregado 

com os milhares que não têm médico? 
A resposta é simples . Embora as USF 

devessem dar médico aos que o não 
têm, as UCSP ainda não estão regula
mentadas, pelo que "poderão" ser obri

gadas a atender mais estes doentes. 
Contudo, os médicos apenas são res

ponsáveis pela prestação de cuidados 
a uma lista de até 1550 doentes e, de 
comum acordo, a uma consulta de 
apoio para doentes em situação de 
doença aguda ou cujo médico não este
ja presente. 

A intersubstituição apenas existe para 
as USF e para prestar apoio aos seus 
doentes. 

Em último caso e na ausência de 
legislação, estará criada nova desigual
dade - as USF trabalharão em situa

ções óptimas, sem doentes de sobra, 
enquanto as UCSP/Centros de Saúde ... 

A quem cabe a gestão destes doen
tes? Aos médicos das UCSP, em que 
condições? Também aos médicos das 
USF, aqui em carteira adicional? Aos 
ACES, que darão as directrizes? 

Como a tutela não tem médicos dispo
níveis entra aqui nova perversão. 
Contratar médicos, recém reformados, 
via empresas de contratação de pes

soal, que crescem todos os dias, tal é a 
procura. 

Então os médicos complementam a 
sua reforma com trabalho assegurado, 
com a mais-valia de não ter de respon
sabilizar-se por uma lista de doentes e 
pela sua gestão, de não aturar ordens, 
de não ter metas a atingir, de não ter 
registos a melhorar ... 

Neste contexto, onde está a Reforma? 
E o que vai a tutela fazer para evitar 

mais sangria de médicos? 
Ainda tenho esperança que, conti

nuando centrados no cerne da nossa 
missão/profissão, prestando os melho
res cuidados disponíveis aos nossos 
doentes, haja alguém capaz de ade
quar uma reforma às exigências e con
dições actuais. 

E, no meio de tudo isto, que interven
ção tem tido a actual Ordem dos Mé
dicos?!.. . 

• Membro do Conselho Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos 

Março/Abril 2010 

[ opinião 

Enquanto Médico e membro eleito dos 
Órgãos Distritais da Secção Regional 

Centro da Ordem dos Médicos (SRC-OM) 
tento, na medida das minhas disponibilida
des (e capacidades!) estar atento aos pro
blemas da classe e procurar que as estru

turas de cúpula da OM defendam os inte
resses dos Médicos e os superiores inte
resses dos doentes. Como Médico que 
apenas exerce Medicina Privada/Livre sou 
particularmente preocupado com estes últi
mos, já que a minha retribuição monetária 
não é função de nenhum acordo colectivo 
de trabalho negociado nos gabinetes minis
teriais, mas, tão somente, da capacidade 
de resolver os problemas dos que, livre
mente, me procuram e com os quais venha 

a conseguir criar uma relação de confiança. 
Têm chegado ao meu conhecimento, seja 

através de contacto com colegas, seja atra
vés da imprensa, relatos de descontenta
mento quanto ao Programa Nacional de 
Saúde Oral, vulgo "cheque-dentista". 

Em relação aos relatos publicados, po
dem consultar-se opiniões negativas em 
http:l/www.agenciafinanceira.iol.pt/eco

nomia/portugal-europa-cheaue-dentis

ta-tribunal-de-contas-dentistas/111 0148· 

1730.html, onde o Tribunal Constitucional 
(TC) tece duras críticas quanto ao modelo 
e modo de financiamento, imputando res
ponsabilidades às Ordens Profissionais, 

afirmando que "os preços de contratualiza
ção para a prestação de cuidados de 
saúde oral resultam de negociação entre a 
Direcção-Geral de Saúde, a Ordem dos 
Médicos Dentistas e a Ordem dos 
Médicos", e ainda em http://www.ionli

ne. pt/conteudo/41 654-estado-passou

cheques-dentísta-carecas-criancas, 

onde se relatam situações anormais de 
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Um ensurdecedor silêncio 
da Ordem dos Médicos 
0 A PROPÓSITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ORAL (VULGO, CHEQUE-DENTISTA) 

"cheques-dentista" que foram entregues 

pelas escolas depois de passado o prazo 

de validade. 

Porém, e mais grave do que isto, é a res

ponsabilidade que a OM tem, a crer no que 

diz o TC, já que nas negociações com a 

DGS não foi capaz de defender nem os 

interesses dos Médicos, nem os interesses 

dos doentes. Exemplifiquemos: 

1.0 - O Programa, no que diz respeito às 

crianças (seus principais destinatários), 

aplica-se "às crianças e jovens que fre

quentam escolas públicas e Instituições 

Privadas de Solidariedade Social", numa 

clara diferenciação entre pessoas, que, na 

minha modesta opinião, deveria ser incons

titucional, parecendo basear-se no velho 

principio revolucionário de que só os filhos 

dos ricos frequentam escolas privadas. 

2.0 
- O processo é extraordinariamente 

burocratizado e a entrega dos cheques feita 

de forma "cega", já que não há, na maioria 

dos casos, triagem prévia. Assim, e toman

do por exemplo uma criança na coorte dos 

7 anos, o Programa prevê, para que possa 

haver retribuição ao médico, a execução 

de, pelo menos, dois tratamentos, por 

exemplo, selantes de fissuras em dois 

molares definitivos (6.0
). Ora, acontece que, 

crianças com bons cuidados de saúde oral, 

inclusive com todos os dentes selados, são 

trazidas pelos pais à consulta, porque na 

escola lhes deram o "cheque-dentista" e a 

criança não tem qualquer tratamento para 

fazer. O Médico está, portanto, posto peran

te a contingência de, sem culpa que lhe 

possa ser assacada, ter que fazer uma con

sulta que não pode cobrar, ou ignorar que 

os dentes estão selados, voltar a aplicar o 

selante e, assim, poder vir a ser pago. Por 

outro lado, uma criança na coorte dos 1 O 

anos, mesmo tendo dentes cariados, 

alguns já da dentição definitiva, só pode 

usar o "cheque-dentista" se já tiver, pelo 

menos, dois dentes pré-molares erupciona

dos. Ou seja, só virá, eventualmente a 

poder usar o "cheque" quando já tiver den-

tes definitivos, eventualmente, perdidos por 

cárie. 

3.0 
- Mais grave ainda é a situação que 

oportunamente denunciei à OM, e que se 

prende com o facto de não estar contem

plado o pagamento, como acto isolado, do 

tratamento "destartarização e polimento 

dentário", opção só considerada como com

plemento de outros tratamentos; tratando

se de um acto clínico que reputo da maior 

importância na promo-

ção do Programa, a OM contribui DECISI

VAMENTE para o "esmagamento" dos pre

ços e, consequente diminuição da qualida

de dos cuidados prestados, já que segura

doras e outros parceiros na área da Saúde 

se servem dos valores e condições aceites 

pela OM para fazerem baixar os preços das 

suas convenções. 

Pergunta-se, finalmente, se o Programa é 

assim tão mau, porque aderem os 

Médicos? 

ção da saúde oral e 

que, quando devida

mente executado, ocu

pa o tempo de uma 

consulta, é, no mínimo 

estranho tal enquadra

mento. Na altura, a 

Secção Regional Cen

tro entendeu que o 

assunto merecia ser 

superiormente discuti

do, pelo que o levou a 

Conselho Nacional 

Executivo (CNE). Este, 

por seu lado, decidiu 

pedir que o Colégio de 

Estomatologia se pro

nunciasse sobre o as

sunto. A resposta que 

me foi enviada não 

comportava qualquer 

tipo de solução e não 

foi tomada qualquer ati

tude, o que diz bem do 

empenho do CNE e do 

Se reconheço Basicamente, porque 

com a entrada anual 

no mercado de traba

lho de um número dis

paratado de licencia

dos em Medicina Den

tária, o mercado está 

distorcido e há uma 

necessidade de atrair 

novos pacientes, ainda 

que, no final, os resul

tados operacionais se

jam irrisórios. 

Colégio. 

que se está a fomentar 
a oferta, com riscos 
de vir a contribuir 

para a criação 
de desemprego médico, 
já não posso concordar 
com os que a pretendem 

limitar às faculdades 
existentes, 

no pressuposto 
de que as mesmas 
poderão, ainda, 

vir a ser recuperadas, 
expurgadas, 

até, dos seus crónicos 
e por demais 

conhecidos defeitos. 
Quem acredita? 

Várias vezes tenho 

alertado para o que se 

está a passar em 

Portugal, no campo da 

Saúde. Este é mais um 

alerta, servindo-me de 

um exemplo que co

nheço, para que a OM 

"acorde", faça ouvir 

algo mais do que este 

ensurdecedor silêncio 

e, realmente, se preo

cupe com a defesa de Médicos e doentes. 

4.0 
- Apesar de presente nas negocia

ções, a OM não fez, atempadamente, 

esclarecimentos sobre o Programa e, ainda 

hoje, quem consultar o site da OM, mais 

não encontra do que a transcrição de docu

mentos emanados do Ministério da Saúde. 

A OM não tem, nem quer ter, opinião sobre 

É que, se for para continuar praticamente 

paralisada, sem ser um parceiro proactivo 

na defesa dos Médicos e da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados, então, talvez 

a solução seja a implosão, como propôs um 

político aveirense para a resolução do pro

blema "bicudo" em que se transformou o 

estádio de Aveiro. o assunto. 

5.0 -Ao aceitar, enquanto parceiro nego

cial, os valores e condições para a execu-
'Médico Estomatologista 
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opinião 

A Ordem dos Médicos 
e os novos cursos de Medicina 

Estes últimos meses da vida do 
Conselho Nacional Executivo da Ordem 
dos Médicos presidido pelo Dr. Pedro 
Nunes têm sido férteis em desentendi
mentos entre os seus membros. Os moti

vos têm sido os mais diversos e nem 
sempre os melhores. Há, no entanto, 
uma questão que os parece unir: os 

novos cursos de Medicina. A rejeição pa
rece, de facto, suscitar a unanimidade, 
para além do apoio, até, de figuras de 
referência como a do Dr. Gentil Martins. 

Não será de esperar, portanto, que, a 
este respeito, venham a surgir grandes 
diferenças de opinião entre as diversas 
candidaturas de continuidade ou descon
tinuidade que já se perfilam para as elei
ções do final do ano. 

Por questões diversas mas, principal
mente, em função de um convite que me 
foi dirigido e decidi aceitar, estou desde o 
início de Março a dirigir a Urgência do 
Hospital de Aveiro. Um novo desafio, é 
certo, mas, também, um regresso tempo
rário ao hospital onde fiz a maior parte do 
meu internato de especialidade. Um 
regresso, diga-se, que nada tem a ver 
com o novo curso de Medicina da 
Universidade de Aveiro, ao contrário do 
que alguns já sugeriram, mas que, natu
ralmente, me faz olhar com redobrada 

atenção e interesse para o assunto. 
Vem isto a propósito, então, da posição 

consensual dos actuais dirigentes da 
Ordem contra a abertura de um curso de 
Medicina em Aveiro. 

Independentemente do peso de alguns 
argumentos, a verdade é que o que 
agora se diz não é substancialmente dife
rente do que outrora outros disseram da 
abertura de novas Universidades ou da 
abertura de cursos de Medicina fora das 
três Faculdades mais antigas ou de 
haver internatos médicos fora dos hospi

tais centrais ou, ainda, do que sempre 
levou, em Coimbra, a que alguns vissem 
com desconfiança a existência de alunos 

de Medicina no Hospital 
dos Covões - estando 
por provar que, estes, 
alguma vez tenham sido 
prejudicados por tal aci

dente de percurso ... 
O que agora se diz 

acerca da possibilidade 

de abertura de um curso 
de Medicina em Aveiro 
mais não é, de facto, do 
que o tradicional corpo
rativismo de alguns a dar 
sinal de vida, inde
pendentemente, até, 
do seu posicionamen-
to político, o que tam
bém é típico. Não é 

este ou aquele aspec-
to do curso que é criti
cado, é o curso em si 
mesmo que é contes
tado, chegando-se ao 
ponto de questionar a 
capacidade e a boa-fé 
dos seus promotores. 

Se reconheço que 
se está a fomentar a 
oferta, com riscos de 
vir a contribuir para a 
criação de desempre

go médico, já não 
posso concordar com 
os que a pretendem 
limitar às faculdades 
existentes, no pressu
posto de que as mes
mas poderão, ainda, 
vir a ser recuperadas, 
expurgadas, até, dos 

Se reconheço 
que se está a fomentar 

a oferta, com riscos 
de vir a contribuir 

para a criação 
de desemprego médico, 
já não posso concordar 
com os que a pretendem 

limitar às faculdades 
existentes, 

no pressuposto 
de que as mesmas 
poderão, ainda, 

vir a ser recuperadas, 
expurgadas, 

até, dos seus crónicos 
e por demais 
hecidos defeitos. 
uem acredita? 

' I 

razão ao falecido Prof. 
Mário Mendes, quando, 
enquanto Secretário de 
Estado da Saúde, chama
va a atenção para a impor

tância de envolver no 
ensino médico os hospi
tais distritais. Poucos lhe 

terão dado a devida aten
ção, tendo as faculdades 
tradicionais, designada
mente a de Coimbra, con
tinuado fechadas sobre si 

mesmas, com exces
so de alunos e a privi
legiar o contacto com 
patologias raras em 
detrimento das fre

quentes. A título de 
exemplo, poderei per
guntar quantos alunos 
saem hoje com ideias 
claras acerca de 
questões tão elemen
tares e tão importan
tes, em termos de 
saúde pública, como 
as da avaliação clíni
ca de um doente com 
varizes dos membros 
inferiores ou da abor
dagem de um politrau

matizado? 

Não será, por isso, 
de admirar que haja 
ou venha a haver, 
com tão bons ou até 
melhores resultados -
o futuro se encarrega-

seus crónicos e por 
demais conhecidos defeitos. Quem acre
dita? 

Talvez a nova concorrência, isso sim, 

lhes possa vir a ser útil, propiciando 
entendimentos futuros que, finalmente, 
trinta e tal anos depois, venham a dar 

rá de o demonstrar - , 
ensino médico em Braga, na Covilhã, em 
Viseu (para já, por protocolo com o 
Instituto Piaget), em Faro ou em Aveiro. 

Coimbra, Abril de 2010, 

·Cirurgião 
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Acções a desenvolver 
para diminuir a morte súbita em Portugal 
~ DELEGAÇÃO DE COIMBRA DA CRUZ VERMELHA 

A morte súbita, cuja incidência é de 1 a 2 

por mil nos países desenvolvidos (1 O a 20 

mil óbitos/ano em Portugal), tem vindo a 

aumentar, apesar de todas as medidas 

que vão sendo tomadas, tendo passado, 

nos últimos 6 anos, de 300 mil para 450 

mil por ano nos EUA e atingindo na Europa 

700 mil mortes por ano. 

Apenas nas cidades em que, há 20 anos, 

se iniciou o processo de divulgação e ensi

no, é que o numero de "ressuscitações em 
indivíduos em morte súbita" aumentou sig

nificativamente, o que aconteceu em 

Boston, Seatle e Rochester, onde em vez 

dos 5%, média dos EUA, se atinge 40 a 

50% de "ressuscitações" de morte súbita, 

o que só foi possível por existirem Desfi

brílhadores Automáticos Externos nos 

locais adequados e por toda a população 

estar sensibilizada e dotada de Cursos de 

Suporte Básico de Vida e Desfibrílhação 

Automática Externa. É este o objectivo pri

mordial das acções a desenvolver pela 

direcção da Delegação de Coimbra da 

Cruz Vermelha para aumentar o número 

de "ressuscitações" e assim conseguir 

diminuir de maneira significativa o número 

de casos de morte súbita em Portugal. 

Na Cruz Vermelha Portuguesa, nomea

damente na Delegação de Coimbra, já se 

realizam há meses acções de formação de 

Suporte Básico de Vida e de Desfibrilha

ção Automática Externa, com Certificação 

Nacional. 

No que respeita à sensibilização da 

população, este é o primeiro de uma série 

de cursos que, em colaboração com o 

Governo Civil de Coimbra, pretende dar a 

conhecer a importância da utilização dos 

Desfibrilhadores Automáticos Externos na 

Cadeia de Sobrevivência e as medidas a 

tomar para a prevenção da Doença Coro

nária e da Morte Súbita, diminuindo a per

centagem de mortes realizando, de ime

diato, Suporte Básico de Vida e a Desfi

brilhação Automática Externa nos primei-

ros 5 a 1 O minutos. 

Numa primeira fase, a 

população alvo destas 

acções de sensibilização 

é o pessoal que se dedica 

ao transporte e assistên

cia de doentes, como é o 

caso dos bombeiros, 

seguindo-se acções para 

os professores e alunos 

das Escolas Secundárias, 

funcionários de grandes 

superfícies comerciais e 

desportivas, salientando

se a importância da prevenção da doença 

coronária e da morte súbita. 

O objectivo final é conseguir motivar toda 

a população a realizar Cursos de Suporte 

Básico de Vida de Desfibrilhação Auto

mática Externa, que no futuro devem fazer 

parte do Programa Escolar Português. 

Os responsáveis por estas acções de 

sensibilização, com especialização e perfil 

adequados, vão utilizar meios audiovi

suais, CD's editados pela Delegação de 

Coimbra e outros sobre esta temática, 

assim como demonstrações práticas em 

manequins com Desfibrilhadores Automá

ticos Externos para ensino. 

Os cursos, constituídos por sessões teó

rico-práticas, em salas adequadas, com a 

duração de 45 minutos, vão possibilitar, só 

a nível da área de influência da Delegação 

de Coimbra, a sensibilização de cerca 

2000 alunos e profissionais por ano. 

O impacto deste projecto no Plano Na

cional de Saúde é óbvio se tivermos em 

conta que a doença coronária é a principal 
causa de morte súbita, nos doentes car

díacos e que as doenças cardiovasculares 

constituem a primeira causa de morte em 

Portugal. 

A concretização deste plano permite atin

gir os seguintes objectivos: 

__ _, 

1.0 
- De imediato dar 

conhecimento ao pessoal 

que se dedica ao transpor

te e assistência de doen

tes, como é o caso dos 

bombeiros, de que com 

cursos adequados podem 

usar Desfibrilhadores Au

tomáticos Externos e pos

suir Certificação Nacional. 

2. 0 
- Encaminhar um 

grande número de profes-

sores e funcionários de 

empresas, de grandes superfícies comer

ciais e desportivas, para cursos que lhe 

permitam, de acordo com a lei vigente, 

proceder ao Suporte Básico de Vida e ao 

uso de Desfibrilhadores Automáticos 

Externos, que devem passar a existir em 

todos estes locais. 

3. 0 
- Sensibilizar alunos do ensino 

secundário para este grave problema de 

Saúde Pública, mobilizando-os para quan

do tiverem idade adequada realizem os 

referidos cursos, sendo desde já elemen

tos sensibilizadores deste problema para 

outros colegas. 

4.0
- Sensibilizar e motivar as entidades 

competentes para introduzir no Programa 

Escolar Português cursos de Suporte 

Básico de Vida e de Desfibrilhação 

Automática Externa, de forma a que na 

próxima geração todos estejam prepara

dos para usar, nos primeiros cinco a dez 

minutos de morte súbita, os Desfibrilha

dores Automáticos Externos que devem 

existir na maioria dos locais onde já hoje é 
obrigatório a existência de um extintor. 

'Presidenle da Delegação de Coimbra 
da Cruz Vermelha Portuguesa 
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Serviço Nacional de Saúde: 
a despesa e o investimento 

Os sistemas de Saúde têm dado um 
importante contributo para o desenvolvi
mento das sociedades modernas. 

A melhoria do bem-estar dos cidadãos 
é mensurável, quer através do especta
cular aumento da esperança de vida nos 
últimos anos, quer através de outros indi
cadores objectivos divulgados regular
mente pela Organização Mundial de 

Saúde e a OCDE, consultáveis nos seus 
sítios da Internet. 

O aumento da oferta de serviços nos 
hospitais e centros de saúde, as melho
rias organizativas e intra-estruturais e o 

aumento da qualidade de vida consegui
da para muitos cidadãos, através das 
medidas preventivas de saúde pública e 
da introdução de novas tecnologias de 
saúde, são factores determinantes para a 
mudança radical do estado de saúde das 
populações em apenas algumas déca
das. O indicador mais espectacular, para 
além da diminuição da mortalidade infan
til, é a esperança de vida ser superior à 
média europeia, traduzindo-se em cerca 

de mais doze anos que em 1970. 
As novas técnicas cirúrgicas, sendo a 

cirurgia cardíaca e os transplantes renais 
e hepáticos em Portugal uma referência 
a nível mundial, os medicamentos que 
transformaram doenças agudas em cró
nicas controladas, como é o caso das 
doenças cardiovasculares, articulares e a 
SIDA, e o desenvolvimento de vacinas 
para doenças devastadoras há apenas 
cinquenta anos são alguns exemplos 
com evidência indiscutível do enorme 

progresso da humanidade. 
Um dos grandes ganhos da humanida

de no século XX, principalmente nos paí
ses desenvolvidos, foi a organização de 
sistemas de saúde, estruturados maiori
tariamente com financiamento público, 
que permitem responder ás necessida
des sanitárias das populações e às 
novas ameaças resultantes do próprio 
desenvolvimento. 

A criação, a organização e o desenvol
vimento dos sistemas de saúde foram e 
são um factor de desenvolvimento eco
nómico, não só pelos resultados obtidos 
na saúde da população, permitindo uma 
intervenção socialmente mais activa, 
mas também pelo contributo para o cres
cimento económico, devido aos necessá
rios investimentos tecnológicos e intra

estruturais. A criação de emprego, em 
grande parte com elevado grau de dife
renciação técnica, é também um motor 
para o desenvolvimento. 

É claro que esta evolução teve custos. 
No caso de Portugal, a despesa com a 
saúde, que era pouco superior a 2% do 
PIB no início dos anos 70, passou para 
valores de cerca de 10% em 2007. 

Periodicamente, de forma homogénea 

e quase simultânea, surge nos diversos 
órgãos de comunicação o espectro do 
crescimento da despesa do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Sublinho 
SNS, pois é essa a despesa que é posta 
em causa e não a despesa directa dos 

cidadãos com a saúde, que, no caso de 
Portugal, é das mais altas da União 
Europeia. O problema aparece habitual
mente num determinado momento, atra
vés de agências de comunicação que, 
naturalmente, estão a servir um dos seus 
clientes. 

A questão do acesso aos sistemas de 
saúde e do crescimento dos gastos com 
saúde, tanto privados como públicos, é 
um problema transversal a todos os paí
ses desenvolvidos. No caso dos Estados 
Unidos (EUA}, é um dos primeiros pro
blemas que a Administração Obama pre
tende resolver. 

A situação em que vivemos, resultante 
dos problemas internos da nossa econo
mia, da crise internacional e das ques
tões associadas ao elevado défice orça
mental, tem levado a que algumas cor
rentes económicas, com grandes respon

sabilidades na actual situação, venham a 
eleger o investimento nas áreas sociais, 
nomeadamente na saúde, como a princi
pal causa da crise. 
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Consideramos indispensável uma políti
ca nacional para reverter o défice orça
mental e o grave problema da dívida 
externa. No entanto, não devemos con
fundir as razões do défice orçamental 
com a dívida externa, cujas causas não 
são totalmente sobreponíveis. 

Temos de avaliar quais as medidas mais 
eficazes a curto e a médio prazo e não as 
reduzir a meras acções contabilísticas 
conjunturais ou de engenharia financeira 
que adiam os problemas sem os resolver 
estruturalmente. 

Resultados anunciados recentemente pela 
OCDE (http.llwww.oecd.org/healthlhealthat

glance) , referidos no artigo de Jorge Si

mões no Público (11/01/2010), divulgam 
o bom desempenho das contas com a 
saúde em Portugal na década de 1997 a 
2007 e que originaram significativos 
ganhos em saúde nesse período. 

Recordo, no contexto das comemora
ções dos trinta anos do SNS, as palavras 
de António Barreto: "O sistema de saúde 

e o Serviço Nacional de Saúde, em parti
cular, foram capazes, melhor do que 
outros serviços públicos, de se adaptar a 
uma sociedade que mudou intensamen
te, mas sobretudo rapidamente", e refe
rindo-se a um relatório do Tribunal de 
Contas que identifica 

ta o sector da saúde e o conjunto de acti

vidades com elas relacionado. 
No que se refere ao sistema regulador, 

a saúde e o medicamento em particular já 
são objecto de profunda regulação que, 
no entanto, tem sido muitas vezes posta 
em causa, com o pretexto da necessida
de de obter uma maior eficiência econó
mica. 

A actual conjuntura não nos parece 
favorável a medidas que visem desregu
lar o sector e, paradoxalmente, constata

se que algumas medidas de liberalização 
tomadas nos últimos anos não obtiveram 
os resultados anunciados e estão a ser 
revertidas em diversos países face à 
ausência dos resultados inicialmente 
anunciados e às ineficiências geradas 
com a aplicação dessas medidas. 

A tendência para um maior investimento 
na saúde é uma medida importante para 
os cidadãos, profissionais de saúde e 
todas as actividades relacionadas. Nos 
últimos anos, diversos estudos e posi

ções de organizações internacionais, 
como a Organização Mundial de saúde 
(OMS), permitem constatar que o investi
mento em saúde é um factor determinan
te para o desenvolvimento económico. 
Neste contexto, vem agora reforçar-se a 

necessidade de reali-

Os investimentos 
alguns desperdícios 
de recursos: "Apesar 
deste desperdício, 
mau grado as defi
ciências de organiza
ção. De eficácia e de 
racionalidade, mante

nho a afirmação feita 
acima: a saúde por
tou-se melhor do que 
os outros sectores 
sociais e públicos". 

em saúde, para além 
da condição básica 

de evitarem desemprego 

zar esse investimento 
como uma das formas 
de responder eficien
temente perante a 
"crise". 

e gerarem emprego, 
são estruturantes 

Em 2009, na confe
rência de ministros da 
Saúde da UE, realiza

da em Tallin, reafir
mou-se que a despe
sa pública em saúde 
devia ser encarada 
como um investimen
to. De acordo com a 

no desenvolvimento 
económico e aumentam 

a qualidade de vida 
dos cidadãos 

A nível mundial, 
duas notas são co
muns em todas as 

e das sociedades ... 

medidas tomadas nos diferentes países 
para resposta à crise internacional. A 
necessidade de uma maior eficácia dos 
sistemas reguladores das diversas activi
dades, que aparentemente estavam cap

turados pelos regulados, e um maior 
investimento público em áreas estrutu
rantes da sociedade e geradoras de 
emprego. Qualquer destas medidas afec-

declaração dos minis
tros (htftp://www.euro. who.ínt!documemt! 

E91438.pd~. investir em saúde é investir 
no desenvolvimento humano e bem-estar 
social. Sendo, no entanto, referido tam

bém na mesma declaração que se deve 
sistematicamente avaliar e demonstrar o 
desempenho dos sistemas de saúde. 

Nesta nova situação, estamos assim 
perante uma grande oportunidade para o 
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desenvolvimento qualitativo dos sistemas 
de saúde. 

É interessante analisar as propostas do 
Presidente Obama visando o aumento da 
cobertura dos cuidados de saúde nos 
EUA. Estas alterações de paradigma, 
bem como os investimentos previstos em 
"tecnologias da informação" na área da 
saúde, vão ter como consequência um 
sistema com um menor número de erros 
e uma gestão do risco mais eficiente e, 
possivelmente, mais abrangente e credí

vel. 
Os investimentos em saúde, para além 

da condição básica de evitarem desem
prego e gerarem emprego, são estrutu

rantes no desenvolvimento económico e 
aumentam a qualidade de vida dos cida
dãos e das sociedades, tornando-os 
socialmente mais úteis. 

Neste quadro de aparentes oportunida
des, os recursos continuarão, no entanto, 
a ser limitados, pelo que a sua utilização 
terá de obedecer a critérios objectivos na 
escolha das prioridades de investimento. 
Por exemplo, nas Parcerias Público-Pri
vadas (PPP), temos de avaliar se estas 

trazem vantagens para a eficiência dos 
sistemas de saúde ou se são apenas 
uma operação de engenharia financeira 
que transfere para as futuras gerações o 
pagamento dos investimentos na saúde. 
Temos de melhorar a eficiência do SNS 
identificando as causas de desperdício e 
tomando medidas para a racionalização 
do sistema a nível organizativo e a nível 
da aquisição de tecnologias. 

Se tal não acontecer, vamos a breve 

prazo voltar a considerar a saúde como 
uma difícil despesa a controlar, e não 
como um investimento determinante para 
o desenvolvimento económico do país e 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, imprescindível ao crescimento 
sustentável das sociedades modernas. 

Pror. José Aranda da Silva 
Farmacêulico, presidente do lnrarmed 

de 1993 a 2000 e bastonário de 2001 a 2007 

Público, 31/01/10 

NOTA: Um artigo inteligente, pertinente e 
muito bem estruturado, que merece a 
reflexão de todos. Particularmente dos 
políticos. 
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A proletarização dos médicos 
O pior que pode acontecer a qualquer médicos "proletarizados", morowiski actual presi

dente, será o próximo 

presidente da repúbli

ca. O acidente de há 

uma semana eliminou 

directamente dois puta

tivos candidatos presi

denciais e, indirecta

mente, um terceiro. O 

próprio presidente Lech 
Kaczynski e o líder so

cialista Jarzy Szma

jnski, ambos falecidos, 

eram candidatos anun

ciados. O irmão gémeo 

do presidente, o antigo 

primeiro-ministro Jaros-

extracto sócio profissional é a redução do 

respectivo estatuto social, passível de criar 

estados de depressão profunda. Em 

Portugal não faltam casos, por exemplo, 

entre os professores. 

Por isso, com alguma frequência, aqui 

tenho falado de um processo em curso, 

por toda a Europa, de proletarização das 

classes médias em geral e, por uma vez, 

particularizei o caso dos professores. Hoje, 

é a vez dos médicos, um alvo preferencial 

do poder liberal. 

Tive acesso a um documento classifica

do, do governo polaco, que contou com a 

colaboração de uma empresa inglesa de 

acrescido de prémios, 

exclusivamente conjectu

rados à função. 

Quem escapa a isto 

são os médicos das 

"grandes especialidades" 

- um conceito que fran

camente não entendi -

que serão enquadrados 

no sector privado, por 

razões de "mérito". E 

pagos "à peça", sempre 

que o sector público os 

requisitar. Em todo o 

documento, só estes pro-

Tenho consciência 
de tudo o que devo 

à sorte e à altíssima 
competência dos 

médicos portugueses. 
Em sete anos de vida 

na Europa reforcei 
essa certeza - os 

médicos portugueses 
são de uma 

inquestionável 
competência e de uma 
dedicação que chega 

consultadoria, com escritórios nas princi- fissionais merecem a a ser comovente. law, emitiu uma nota de 
pais capitais europeias, incluindo Varsóvia simpatia do vocábulo imprensa, esta sema-

e Lisboa. Apesar de não ser inteiramente "mérito", que no léxico na, refutando qualquer, 

surpreendente, o documento defende uma liberal é usado para justificar as mais possibilidade de regressar à vida política 

impiedosa proletarização dos médicos, impertinentes discriminações. 

sem usar a expressão, é óbvio, mas enfa

tizando uma "racionalização de custos e 

meios", cujo significado mais profundo está 

ao alcance de qualquer cidadão mediana

mente informado. Para que não restem 

dúvidas do modelo defendido, basta dizer 

que as "reformas" do sistema britânico, 

ocorridas nos tempos de Margaret That

cher e de Tony Blair são ufanamente elo-

giadas. O défice da oferta de especialida

des e da capacidade hoteleira do sistema 

hospitalar é considerado, apenas, como 

uma "criteriosa" redução de custos, embo

ra "impopular", cujos custos políticos foram 

"meramente imediatos". 

Retive ainda dois aspectos. O documen

to defende regimes de trabalho fabris para 

os médicos hospitalares, e o acesso dos 

enfermeiros à execução de cirurgias de 

"primeira linha", por evitar o desperdício de 

médicos. Para isso, os enfermeiros devem 

passar por um curso de formação profis

sional que não tem de ser obrigatoriamen

te ministrado num hospital universitário. Os 

médicos cirurgiões e os directores de ser-

Tenho consciência de tudo o que devo à 

sorte e à altíssima competência dos médi

cos portugueses. Em sete anos de vida na 

Europa reforcei essa certeza - os médicos 

portugueses são de uma inquestionável 

competência e de uma dedicação que 

chega a ser comovente. 

Também por isso, me escandaliza esta 

ofensiva, que já apresenta sintomas em 

Portugal, apesar do bom senso de Ana 

Jorge. Sem ela, tudo seria muito pior. Mas 

dificilmente Portugal escapará, se não 

houver uma resistência determinada, nu

ma primeira frente, dos médicos, numa 

retaguarda atenta, da sociedade. Tra

tando-se de uma política unissona da Eu

ropa liberal, tarde ou cedo, chegará aqui, 

de forma muito mais violente que os sinto

mas que já se notam. 

Ao longe, será uma boa oportunidade, 

para o poder liberal da Polónia, que se 

apresta para eleger um novo presidente, 

Donald Tusk já é primeiro-ministro e, 

viços terão o regime remuneratório, dos muito previsivelmente, Bronislaw Ko-

activa, depois da morte do irmão e de mui

tos dos seus amigos. Isto, em resposta às 

pressões do seu próprio partido, para 

entrar na corrida. E dois meses podem 

não ser suficientes, para gerar um candi

dato com reais possibilidades de vitória. 

Por tudo isto, Komorowiski tem o cami

nho aberto, apesar de, antes da tragédia, 

já liderar confortavelmente as sondagens. 

Isso que dizer que a Polónia passará a ter 

um poder inteiramente alinhado com 

Bruxelas, que, em absoluta consonância 

com as ilusões da sociedade, vai defender 

o liberalismo puro e duro, de que o gover
no de Tusk já deu sinais claros ao reduzir 

os salários dos enfermeiros. Os médicos 

virão a seguir. 

NOTA: A anunciada proletarização dos 

Médicos é uma das mais graves razões 

pelas quais é necessária uma Ordem dos 

Médicos renovada, corajosa, pró-activa e 

com estratégia. Antes que seja tarde 

demais. 

Sêrgio Ferreira Borges 

Diário de Coimbra, 18/04/2010 
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ecos 

Peculiares opções nacionais 
0 ANÁLISE INTERNACIONAL 

Nem sempre é fácil compatibilizar ção dos estádios de Outras decisões 
harmoniosamente a inteligência estra
tégica de longo prazo com o imediatis

mo das soluções para problemas cor
rentes. Mas, fácil ou difícil não existe 
alternativa a essa conjugação coerente 
entre soluções imediatas e objectivos 
de fundo. Se não resolvermos os pro
blemas actuais partimos desequilibra
dos para o futuro. Mas se resolvemos 

questões imediatas sem um sólido 
enquadramento estratégico, o futuro 
será frágil e desconexo. 

O orçamento de Estado para 201 O 

confronta-se com limitações graves. 
Contudo, algumas das opções assumi

das semearão efeitos muito negativos 
para o relançamento da economia por
tuguesa e para a prosperidade nacional 
a médio e longo prazo. Controlar as 
contas públicas é uma questão; criar 
prosperidade é outra profundamente 
diferente. Enquanto os orçamentos 
forem elaborados por pessoas que 
olham o mundo nos gabinetes, em 
folhas com linhas e colunas, sem com
preensão de como se gera desenvolvi
mento no mundo real , continuaremos a 

ter orçamentos em que impera uma 
visão simplista do conceito de poupan
ça. Este país nunca estará "em pro
gresso" enquanto a generalidade dos 
cidadãos continuar a empobrecer de 
ano para ano, perdendo poder de com
pra e condições de vida que possuiu no 
passado. Um futuro com menos que o 
passado é sempre, por natureza e por 
definição, um retrocesso. 

Uma (outra) visão expansionista da 
economia não dispensa a poupança 
racional. Mas é fundamental conservar 
a seriedade e a sensatez. O Estado 

retirou todos os benefícios fiscais de 
um deficiente alegando que ele pos

suía uma dívida fiscal de menos de 
dois euros. Esse é o mesmo Estado 
que (com o dinheiro produzido pelo 
suor dos cidadãos) decidiu a constru-

futebol que conti
nuam a empobrecer 
o país, os custos 

astronómicos do 
TGV entre Lisboa e 
o Porto e a extempo
rânea construção da 
terceira ponte sobre 
o Tejo. Neste perío

do financeiramente 
estrangulado o novo 
aeroporto poderia 
ser adiado alguns 
anos. Mas o país 
morre se o aeroporto 
não arrancar já e 

morre se não tiver 
TGV, como se os 
comboios Alfa fos
sem prim itivos e 
impeditivos do pro
gresso. Países mui-

Um jovem médico com 
6 anos de licenciatura 

são mais pacíficas, 
mas ainda assim 
passíveis de refle

xão. A criação de 
novos cursos de 
medicina (e o respec
tivo modelo) é um 
desses casos. Não 
questiono as boas 

intenções dos deci
sores mas mantenho 
dúvidas. Criou-se o 
mito de que existem 
poucos médicos em 

Portugal. 

e já com anos 
de internato de 

especialidade aufere 
um vencimento 
modesto, que 

os portugueses não 
imaginam e que é muito 

inferir ao de jovens 
que nem se maçaram 

em acabar cursos 
mas que detêm cargos 
públicos conseguidos 
através dos circuitos 

da política. 

Mas não se explica 
aos portugueses que 
o número de médicos 
em Portugal, propor
cionalmente à popu
lação, é semelhante 
ou mesmo superior 
aos países de refe

l I 
tíssimo mais ricos 
não têm TGV. Em parte por isso, têm 
saúde; segurança social e educação 
bem mais avançadas. 

Instauram-se processos ao cidadão 
por insignificância mas a Casa da 

Música custou mais 78,2 milhões de 
euros do que estava orçamentado e as 
obras no aeroporto do Porto custaram 
mais 98,8 milhões de euros. Os pobres 
portugueses vão pagar tudo. Algumas 
empresas de construção beneficiarão, 
bem como os interesses que nelas se 
articulam, mas os portugueses em 
geral empobrecerão. 

Os cidadãos são multados por tudo e 
mais alguma coisa, mesmo por irrele
vâncias. Mas 80% das viaturas do 
Estado circulam sem qualquer seguro. 

É um enorme perigo público. Diz-se 
que assim se poupa dinheiro ao Estado 
(enquanto se esbanja com obras gran
diosas). Talvez fosse preferível adquirir 
automóveis ligeiramente menos caros, 
mas pagando o seguro. 

rência nos cuidados de saúde como a 
Fin lândia, os Estados Unidos, a 
Alemanha ou a França. Esse número 
de médicos em Portugal é muito supe
rior ao que se verifica, por exemplo, no 
Canadá, no Reino Unido ou no Japão. 

Num ran king dos países europeus 
sobre a qualidade dos sistemas de 
saúde, Portugal encontra-se na penosa 
posição 22, mas possui muito mais 
médicos por habitante que o Lu
xemburgo, que ocupa a primeira posi
ção. Por outro lado, os médicos forma
dos (nos cursos tradicionais) em Portu
gal têm uma imagem internacional de 
reconhecida qualidade e competência. 

É verdade que nos aproximamos de 
uma década em que muitos dos médi
cos se reformarão, a um ritmo superior 

ao da formação de novos profissionais. 
Mas é um período transitório. Todavia, 
mesmo que o número de médicos por
tugueses assim decrescesse, continua
ríamos a ter mais médicos por habitan-
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te que o prestigiado Luxemburgo. De desactivação de servi

resto, desde 2004 aumentou em 3500 o ços em hospitais 
número de estudantes de medicina. públicos, de um modo 

veis de emprego, 

num país em implo
são social e econó

mica. Talvez o problema não seja o número 
de médico mas a sua distribuição geo
gráfica e por especialidades e, pior que 
tudo, as ineficiências nos modelos ope
racionais e de gestão dos serviços de 
saúde. O Estado português gasta na 
saúde, em percentagem do PIB, mais 
que a Suécia ou a Holanda. Gasta mas, 
aparentemente, gasta mal. A gestão 
"empresarial" de muitos hospitais con
duz a absurdos de irracionalidade. Por 

exemplo, recusa-se aos médicos do 
quadro o pagamento de horas extraor
dinárias no serviço de urgência, para o 
qual se contratam médicos externos, 
frequentemente indiferenciadas e de 

qualidade discutível, que chegaram a 
ganhar 8 vezes mais que os médicos do 
próprio hospital. A gestão hospitalar 
envolve pessoas sem preparação médi
ca cuja adequação é, em múltiplos 
casos, duvidosa. 

A abertura de novos cursos de medici

na poderá criar um exagero numérico 
que, dentro de anos, lance muitíssimos 
novos médicos no desemprego. 

Compreendo que o sector privado da 
saúde tenha aplaudido a criação desta 
onda de novos cursos de medicina, se 
admitir que a existência de forte desem
prego nos médicos os tornará vulnerá
veis a terem que trabalhar por salários 

que pode convergir 
com interesses priva
dos, ou mesmo sobre 
a actual gestão de 
hospitais em relação 
aos quais possa exis
tir alguma discreta 
intenção de futura pri
vatização. 

A abertura 
Contudo, um jo

vem médico com 6 
anos de licenciatura 
(o dobro do tradicio
nal do processo de 
Bolonha) e já com 
anos de internato de 
especialidade aufe
re um vencimento 

modesto, que os 
portugueses não 
imaginam e que é 
muito inferir ao de 
jovens que nem se 
maçaram em acabar 

cursos mas que 

O país revolta-se 
também contra as ele
vadas notas de aces

so aos cu rsos de 
medicina, parecendo 
não compreender que 
ninguém fixou essas 

notas e que elas são 
altas apenas porque 

de novos cursos 
de medicina poderá 

criar um exagero 
numérico que, 
dentro de anos, 

lance muitíssimos 

I novos médicos 
no desemprego. 

JlJ 
os candidatos são tantos que as vagas 
são preenchidas com classificações 
elevadas. Se amanhã existir um núme
ro idêntico de candidatos a uma licen-
ciatura em carpintaria ela terá uma nota 
e acesso de 18 ou 19 valores. A eleva

da nota de acesso a medicina espelha 
outra realidade , que é a de um país em 
que os jovens licenciados são massiva
mente lançados no desemprego e 
onde, apesar de tudo, os licenciados 
em medicina conseguem (por enquan
to) uma maior empregabilidade. A culpa 
central da elevada nota de acesso a 

detêm cargos públi
cos conseguidos através dos circuitos 
da política. 

Perante problemas complexos sem 
solução perfeita não se podem exigir 
milagres aos políticos. Mas pode exigir

se mais humildade para ouvir, menos 
arrogância, mais seriedade, mais trans

parência e mais respeito pelo facto de 
usarem o dinheiro que custou muito 
suor de trabalho aos empobrecidos por-
tugueses. 

Pedro Jordão 
Presidente do Centro de Estudos Internacionais (CNT) 

Diãrio de Coimbra, 31 /01/2010 

muito baixos. Também devemos reflec- medicina é do desespero de uma gera
tir sobre os motivos que podem levar à ção de jovens sem perspectivas razoá-

CONSELHOS DISTRITAIS 

Morada Horário 

Conselho Distrital de Aveiro 
Rua Cristóvão Pinho Queimado, n.0 5, 1.0 Dt0 

15h00 - 19h00 
3800 - 012 AVEIRO 

Conselho Distrital de Castelo Branco 
Rua Dr. Henrique Carvalhão, Lt. 13, Loja 5 

14h00 - 16h00 
6000- 235 CASTELO BRANCO 

Conselho Distrital de Coimbra 
Av. D. Afonso Henriques, 39 09h00 - 12h00 
3000- 011 COIMBRA 14h00 - 18h00 

Conselho Distrital de Guarda 
Rua D. Sancho I, n.0 14 a 22 (Lg Paço do Biu) 

14h30 - 17h30 
6300 - 548 GUARDA 

Conselho Distrital de Leiria 
Qta de Santo António - Rua José Oliveira Zúquete, Lt. 70 

16h00 - 19h00 
2415-581 LEIRIA 

Conselho Distrital de Viseu 
Rua Alexandre Herculano, 43 - 3.0 Dt0 e Esq. Posterior 16h00 - 18h30 
3510 - 036 VISEU (2.8 feira a 5.8 feira) 
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Chefia da equipa do Serviço de Urgência 
ASSUNTO: 

No Hospital Infante O. Pedro (Aveiro) a 

grande maioria dos Médicos do Hospital não 

aceita a chefia de Equipa do Serviço de 

Urgência pelo que só estão a ser nomeados 

Médicos lntemistas e, ainda assim, não na 

sua totalidade. Há dias em que não se con

segue escalar ninguém para essa chefia 

pelo que a Direcção Clínica tem dado indi

cações verbais e por escrito que na ausên

cia de um Chefe de Equipa nomeado esse 

papel deve ser assumido pelo médico mais 

graduado e, em caso de igualdade, pelo 

mais antigo na carreira. 

A razão da não anuência dos médicos 

prende-se com dificuldades de relaciona

mento e problemas de organização entre 

médicos. 

Interroga-se se este procedimento e 
indicações da Direcção Clínica estão cor
rectos? 

A- Importa situar o quadro legal vigente: 
Através do DL 176 de 4/08/09, de forma a 

garantir que os médicos (CIT) das institui

ções de saúde no âmbito do SNS pudessem 

ter um percurso comum de progressão pro

fissional e de diferenciação técnico-científica 

de forma a possibilitar também a mobilidade 

interinstitucional sem subverter a autonomia 

de gestão do sector empresarial do Estado 

ou das PPP, foi estabelecido o regime da 

carreira dos médicos nas entidades públicas 

empresariais e nas parcerias em saúde, em 

regime de gestão e financiamento privados, 

integradas no Serviço Nacional de Saúde 

(art.0 1°). 

Na mesma data, o DL 177/09 de 04/08/09 

revogou o DL 73/90 (Estatuto da Carreira 

Médica) estabelecendo o regime da carreira 

especial médica, bem como os respectivos 

requisitos de habilitação profissional. 

Em 13/1 0/09 foi publicado no Diário da 

República 2.a Série o Acordo Colectivo de 

Trabalho n.0 2/2009 da carreira especial 

médica (doravante, ACCE) com aplicação 

em todo o território continental da República 

Portuguesa a todos os trabalhadores médi

cos filiados nas associações sindicais outor

gantes que, vinculados em regime de traba

lho em funções públicas por tempo indeter-

minado e integrados na carreira especial 

médica (doravante trabalhador médico), 

exercem funções nas entidades empregado

ras públicas abrangidas pelo âmbito de apli

cação objectivo definido no artigo 3.0 da Lei 

n.0 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro (doravan

te entidade empregadora pública). Este 

acordo aplica-se ainda aos trabalhadores 

que, nas circunstâncias atrás referidas, exer

cem funções em entidade excluídas do 

âmbito de aplicação do artigo 3.0 da Lei n.0 

12 - A/2008, de 27 de Fevereiro. 

Em 8/11/2009 foi publicado no Boletim do 

Trabalho e Emprego, n.0 41, o Acordo Co

lectivo de Trabalho para todos os trabalha

dores médicos filiados nas associações sin

dicais outorgantes que, vinculados por con

trato individual de trabalho, exercem funções 

nas entidades prestadoras de cuidados de 

saúde que revistam natureza empresarial, 

integradas no Serviço Nacional de Saúde 

que o subscrevem. 

No quadro legal vigente, tendo em atenção 

que o Hospital Infante O. Pedro (Aveiro) é 

um Entidade Pública Empresarial (EPE) e 

outorgou os Acordos Colectivos acima refe

ridos, aplicam-se ou podem aplicar-se as 

regras respeitantes aos diplomas atrás refe

ridos. 

8 - Regras aplicáveis 
Prevê o n.0 1 doArt.0 23.0 do DL 177/09 sob 

a epígrafe (Direcção e Chefia): 

Os trabalhadores integrados na carreira 

médica podem exercer funções de direcção, 

chefia, ou coordenação de departamentos, 

serviços ou unidades funcionais do Serviço 

Nacional de Saúde, desde que sejam titula

res das categorias de assistente graduado 

sénior ou, em casos devidamente funda

mentados, de assistente graduado. 

E o artigo 27.0 do mesmo diploma prevê, 

também, que as normas deste diploma "regi

me legal da carreira médica" podem ser 

afastadas por instrumento de regulamenta

ção colectiva de trabalho, nos termos da lei. 

Quer o ACT 2/2009 (aplicável à carreira 

Médica Especial}, quer o ACT publicado no 

BTE 41/09 (aplicável aos médicos com con

trato individual de trabalho) prevêem nos 

respectivos artigo 10.0 alínea h} que ao 

médico assistente compete integrar e chefiar 

as equipas de urgência interna e externa e, 

no n.0 2 e 3 desse mesmo art.igo, atribui essa 

mesma competência, para além de outras, 

aos assistentes graduados e assistente gra

duado sénior. 

Também o artigo 24°/i do ACT- BTE 41/09 

e 23°/i do ACT 2/2009 prevêem expressa

mente que "( ... ) o trabalhador médico~": 

( ... ) "aceitar e desempenhar activamente 

incumbências e funções em grupos ou 

comissões para que seja nomeado, no 

âmbito da sua actividade profissional, salvo 

motivo justificado". 

C - Conclusão 
Respondendo à questão colocada. 

Não se afigura que o procedimento adop

tado viole as regras atrás expostas. 

Ao invés, configura um quadro que não 

parece dever manter-se já que legitima 

(compadece-se com) a recusa, aparente

mente sem motivo sério{justificado, de cum

primento de um dever imposto por lei aos 

médicos. 

As denominadas "dificuldades de relacio

namentd' não são motivo sério e justificado 

para uma recusa que prejudica o serviço. Os 

médicos (qualquer profissional) não podem, 

devido a problemas pessoais com outro 

médico, prejudicar o serviço (não cumprindo 

ou escusando-se a cumprir o que a lei deter

mina) e, obviamente, diminuindo ou poden

do diminuir a qualidade do serviço prestado 

na instituição onde trabalha. 

Assim também, os denominados "proble

mas de organização entre médicos' (que, 

de certo modo, são também problemas da 

Direcção) não podem servir como justifica

ção de fuga à responsabilidade e ao cumpri

mento de um dever. 

Dito de outro modo, salvo por motivo justi

ficado, nenhum médico (lnternista ou outro) 

se pode recusar a assumir a "chefia de 

Equipa do Serviço de Urgência' incumbindo 

à Direcção Clínica (sem prejuízo de, deseja

velmente, dever ser consensual} encontrar 

uma solução no quadro legal. 

Este, salvo melhor opinião, o que oferece 

informar. 

Coímbra 30 de Janeiro de 201 O 

O Consultor JurídiCO 
Dr. Alvaro Matos 
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Vínculo laboral precário prolongado 
Foi solicitada informação sobre a situa

ção descrita na carta oom o "Assunto: 
Vínculo laboral precário prolongado de 
médicos especialistas em diversos hospi
tais do Sistema Nacional de Saúde/Diplo
mas das Carreiras Médicas·: assinada por 
médicos especialistas de diferentes áreas 
e dirigida à Ministra da Saúde, ao Presi
dente da Ordem dos Médicos, Secções 
Regionais da Ordem e Sindicatos dos Mé
dicos. 

QUESTÃO COLOCADA 
O pressuposto da presente análise é a 

situação dos "médicos hospitalares" que, 
previamente à entrada em vigor da Lei 12-
A/2008 de 27/02, estariam na seguinte 
situação: 

" 1 - Todos nós fomos detentores, durante 
anos, de contratos administrativos de provimen
to celebrados ao abrigo da alinea a) do n. o 1 do 
artigo 9° do Decreto-Lei n. o 112198 de 24 de 
Abril. 

( ... ) está em causa o exercício de uma função 
predominantemente, destinada à satisfação de 
necessidades próprias e permanentes dos ser
viços. 

(. . .)todos exercerem funções como especialis
tas há mais de três anos ( ... ) " 

Da leitura do abaixo-assinado é ainda 
possível verificar a data de início de activi
dade como especialista e as instituições 
em que desenvolvem e prestam trabalho. 
Mais afirmam que, atendendo ao exposto: 
"7- Só o contrato de trabalho de duração inde
terminada faz sentido quando está em causa o 
exercício de uma função predominantemente 
técnica, destinada à satisfação de necessida
des próprias e permanentes do serviços., 

Concluem o abaixo-assinado com a pre

tensão de que seja criado: 
''( ... ) enquadramento legal que permita aos 

abaixo-assinados optar por transitar para um 
contrato em funções públicos, por tempo inde
terminado, prescindindo de período experimen
tal, visto todos exercerem funções como espe
cialistas há mais de 3 anos ou optar pela cele
bração de contratos individuais que contem
plem a contagem de tempo de serviço anterior 
(em CAP e em CTRI), para efeitos de progres
são na carreira." 

Nada é dito, expressamente, sobre qual 
a "opção" de conversão que vem sendo 
efectivamente tomada nos termos da Lei 
12-A/2008. 

Em causa está: 
A- Apurar para que modalidade de con

trato se deve ou devia verificar a transição 
- ao abrigo do artigo 91 o da Lei 12-A/2008 

de 27/02 - dos médicos especialistas tra
balhadores em contrato administrativo de 
provimento ao abrigo da ai. a) do n.0 1 do 
artigo 9° do Decreto-Lei 112/98 de 24-04. 

e 
B - Embora tal não seja expressamente 

questionado na exposição supra referida, 
em que modos se processa ou deveria 
processar a sua inserção na carreira médi
ca atendendo à legislação actualmente em 
vigor. 

1 -ANÁLISE DA SITUAÇÃO. 
REGRAS APLICÁ VEIS 

Importa desde já proceder à apreciação 
das normas (e da sua intencionalidade) 
ínsitas no Decreto-Lei 112/98 que presidi
ram à celebração dos contratos de provi
mento em causa. 

No preâmbulo ao Decreto-Lei 112/98 
pode ler-se: 

«Em face da situação preocupante verificada 
quanto à insuficiente taxa de cobertura da pres
tação de cuidados de saúde primários, sobretu
do em zonas de maior pressão demográfica e 
de extrema periferia, foi adoptada, pelo 
Decreto-Lei n.0 83/96, de 22 de Junho, uma 
medida excepcional de prorrogação de contra
tos administrativos de provimento dos internos 
dos internatos complementares de clínica geral 
e de saúde pública iniciados em 1 de Janeiro de 
1993. 

Efectuada a análise dos dados actuais, verifi
ca-se que o Serviço Nacional de Saúde apre
senta ainda carências graves de pessoal 
médico nas especialidades atrás referidas, 
mas de igual modo em outras da área hospi
talar. Estas carências são determinadas por 
factores de diferente natureza, importando 
encontrar soluções que melhor se ajustem não 
só às necessidades concretas de cada região 
mas também à própria tipologia dessas carên· 
cias. 

É neste contexto que se considera de toda a 
conveniência viabilizar a manutenção do 
vínculo dos internos que, tendo obtido o 
grau de assistente nas especialidades em 
que se identificam carências mais graves, 
pretendam ser colocados em serviços e 
estabelecimentos de saúde carentes dessas 
mesmas especialidades e que ofereçam 
garantias de qualidade da prestação de cui
dados, designadamente através da eficiente 
utilização dos recursos que lhes são dispo
nibilizados.•• 

Dispõe o Decreto-Lei n.0 112/98, de 24 

de Abril: 
«Artigo 1. Objecto e âmbito 
1 - O presente d iploma estabelece as con

dições em que podem ser prorrogados os 

contratos administrativos de provimento1 do 
pessoal médico que inicie o respectivo inter
nato complementar após a data de entrada 
em vigor do presente diploma. 

( ... ) 
Artigo 5. Remuneração e progressão. 
1 - Os assistentes eventuais contratados nos 

termos do presente diploma são remunerados 
pelo índice correspondente ao escalão 1 da 
categoria de assistente, com direito à progres
são de acordo com o disposto no artigo 12.0

, n.• 
1, do Decreto-Lei n.0 73/90, de 6 de Março. 

2 - No caso de aprovação em concurso de 
provimento na categoria de assistente, e desde 
que não se verifique interrupção de funções, o 
assistente eventual será integrado no escalão, 
detido por força do número anterior. 

( ... ) 
Artigo 7. Candidatura a concurso. 
1 - Durante a vigência do contrato os assis

tentes eventuais são candidatos obrigatórios 
aos concursos de provimento para a categoria 
de assistente, internos ou externos, abertos 
para a respectiva especialidade no estabeleci
mento de saúde de colocação. 

2 - Em caso de igualdade na classificação 
final nos concursos a que se refere o número 
anterior, preferem sucessivamente: 

a) O assistente eventual em regime de contra
to administrativo de provimento por força do 
presente diploma colocado no estabelecimento 
de saúde para que é aberto o concurso; 

b) O assistente eventual cujo cônjuge, ou pes
soa que com ele viva em condições análogas 
há mais de dois anos e possua a qualidade de 
funcionário ou agente, esteja colocado em ser
viço ou organismo silo no mesmo município ou 
em município limítrofe do estabelecimento ou 
serviço em que o médico se encontra colocado; 

c) O assistente eventual com maior antiguida
de no grau de assistente na especialidade a que 
respeita o concurso. 

3 - A não obtenção de vaga nos termos do 
presente artigo não prejudica a manutenção do 
contrato. 

Artigo 8. Cessação do contrato. 
O contrato administrativo de provimento a que 

se refere o presente diploma cessa caso: 
a) O assistente eventual, durante o período de 

prorrogação do respectivo contrato, ingresse 
em internato complementar de outra especiali
dade; 

b) O assistente eventual não se apresente a 
concurso nos termos do n.• 1 do artigo 7"; 

c) O assistente eventual obtenha vaga em 
concurso de provimento aberto no estabeleci
mento de saúde em que se encontra colocado, 
mas não aceite a nomeação. 

Artigo 9. Disposições finais. 
1 - O disposto no presente diploma é aplicá

vel: 
a) Aos médicos que, não se encontrando 

providos em lugar de quadro da respectiva 
carreira, tenham concluído o respectivo 
internato complementar após 1 de Janeiro 
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de 1993 e requeiram junto das administra
ções regionais de saúde, no prazo máximo 
de 30 dias úteis a contar do despacho pre
visto no n.0 2 do presente artigo, o reinício 
de funções como assistentes eventuais em 
estabelecimento carenciado: 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do 
número anterior, a identificação dos estabeleci
mentos carenciados faz-se nos termos do n.o 1 
do artigo 3.0

, em despacho a publicar no Diário 
da República no prazo de 30 dias úteis a contar 
da entrada em vigor do presente diploma." 

(negrito e sublinhado nossos) 

Como resulta das normas transcritas, os 
contratos de provimento celebrados ao 
abrigo do artigo 9° não tinham qualquer 
prazo limite de duração. 

Aliás, é aqui relevante afirmar que, em 
lado algum do referido diploma se dispu
nha que tal contrato de provimento havia 
sido estabelecido para satisfazer necessi
dades temporárias (não permanentes) ou 

que apenas se manteria enquanto se man
tivesse a necessidade/carência no respec
tivo estabelecimento. O que torna claro 
que as necessidades do estabelecimento 
não seriam temporárias, verificando-se 
sim uma carência dessa especialidade 
naquele serviço. E que, a existir aqui tran
sitoriedade no exercício de funções pró
prias do serviço público, esta se devia não 
ao carácter temporário da necessidade 
mas ao facto dos assistentes eventuais 
deverem transitar para lugares do quadro 
assim que abrissem vagas no mesmo 
{facto revelador/indiciador, além do mais, 
que os quadros de pessoal estavam clara
mente subdimensionados em relação às 
necessidades dos serviços). 

É de notar, aliás, como decorre do referi
do na exposição dos médicos especialis
tas, que as situações em causa dificilmen
te (apenas não se afirma que seria impos
sível por não se conhecerem todas as si
tuações em concreto) seriam subsumíveis 
a qualquer das previsões que permitem, 
actualmente, o recurso aos contratos a 
termo certo ou incerto {cfr. artigos 93° e 
106° do Regime de contrato de trabalho 
em funções públicas aprovado pelo 
Decreto-Lei 59/2008 de 11 /09) na função 
pública atendendo à intencionalidade e 
objectivos que presidiram à celebração 
dos contratos de provimento ao abrigo do 
supra transcrito artigo 9° do DL 112/98. 

Refira-se, por outro lado, que - já após a 
entrada em vigor do Decreto-Lei 12-
A/2008 de 27/02, lei que define e regula os 
regimes de vinculação, de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas - o DL 112/98 
foi revogado pelo n.0 1 do Artigo 4.0 do 
Decreto-Lei n.0 45/2009 de 13/02 (diploma 

que procedeu à terceira alteração ao Decreto

Lei n. o 20312004, de 18 de Agosto, que define o 

regime jurídico da formação médica, após a 

licenciatura em Medicina, com vista à especiali

zação, e estabelece os principias gerais a que 

deve obedecer o respectivo processo). 

Da leitura do preâmbulo e das próprias 
normas deste diploma verifica-se uma 
identidade das razões subjacentes ao DL 
112/98, servindo este para, face a "exclu
são do ordenamento jurídico" do contrato 
de provimento, definir uma nova forma de 
vinculação dos internos (cfr. Preâmbulo 
supra transcrito). 

De notar que este diploma que, apesar 
de revogar expressamente o DL 112/98 
(na sua totalidade), não se refere às situa
ções previstas no artigo 9° deste Decreto
Lei. Ao invés, altera o Decreto-Lei 
203/2004 de 18/08 e adita, nomeadamen
te, o artigo 12°-A2 que, nos n.0 4 e 5 dispõe 

que os médicos internos colocados em 
vagas preferenciais assumem, no respec
tivo contrato, a obrigação de, após o inter
lli!!Q, exercerem funções no estabeleci
mento ou serviço onde se verificou S& 

necessidade que deu lugar à vaga prefe
~. por um período igual ao do res
pectivo programa de formação médica 
especializada, incluindo repetições me
diante celebração do contrato de traba
.!b.Q em funções públicas por tempo inde
terminado. 

Ora, desta regulação das situações (cuja 

intencionalidade é também suprir necessidades 

- necessidades que, agora como antes, não 

são transitórias mas permanentes - de estabe

lecimentos carenciados) previamente previs
tas no n.0 1 do artigo 2° do DL 112/98, reti
ra-se mais um argumento no sentido de 
que os anteriores contratos de provimento 
celebrados ao abrigo do artigo 9° do DL 
112/98 se deviam ter convertido, necessa
riamente, em contratos por tempo indeter
minado ao abrigo do previsto no artigo 91 ° 
da Lei 12-A/2008 de 27/02. 

Ao que acresce o facto de, tal como é 

referido na carta em anexo e resulta das 

datas de início de actividade constantes do 

quadro onde se encontram apostas as 

assinaturas, todos os médicos assinantes, 

à excepção de um, exercerem funções 

como especialistas há mais de três anos. 

Ora, atendendo ao que se vem de expor, 

a norma de "conversão dos contratos 

administrativos de provimento" prevista no 

artigo 91°3 da Lei 12-A/2008 impõe que os 

trabalhadores médicos especialistas em 

contrato administrativo de provimento ao 

abrigo da ai. a) do n.0 1 do artigo 9° do DL 

112/98 transitem para a modalidade de 
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contrato por tempo indeterminado, deven

do ser imputado no período experimental o 

tempo decorrido em contrato administrati

vo de provimento. 

Acresce que, nos termos do previsto no 

n.0 3 do artigo 91°, aos trabalhadores que 

transitem nos termos da alínea c) do n.0 1 

é aplicável após o período experimental, 

com as necessárias adaptações, o dispos

to no n.0 44 do artigo 88°. 

Refira-se ainda que, nos termos do n.0 2 

do artigo 2° e do n.0 5 do artigo 3° da Lei 

12-A/2008, esta lei é também "aplicável, 

com as necessárias adaptações, aos 

actuais trabalhadores com a qualidade de 

funcionário ou agente de pessoas colecti

vas que se encontrem excluídas do seu 

âmbito de aplicação objectivd'. O que sig

nifica que é aplicável também aos agentes 

providos ao abrigo do DL 112/98 que de

sempenhassem as suas funções nos 

Hospitais EPE. 

Quanto à segunda questão por nós 

avançada, a saber - em que modos se 

processa ou deveria processar a inserção 

destes médicos especialistas na carreira 

médica atendendo à legislação em vigor. 

O legislador devia ter sido claro quanto à 

situação dos anteriormente denominados 

"assistentes eventuais" (mesmo no caso dos 

''médicos abrangidos pelo n. o 1 do artigo 2° do 

Decreto-Lei 112198" aos quais se aplica o dis

posto no n. o 2 do artigo 3° do DL 4512009) pre

vistos no DL 112/98. 

E, por maioria de razão, essa clarificação 

(que já há muito devia estar resolvida e 

esclarecida) sempre devia ter sido efec

tuada a partir do momento em que revo

gou, expressamente, o DL 112/98 que pre

via, à margem do Decreto-Lei 73/90 de 

06/03 e das categorias nele previstas, a 

"categoria"/situação de assistente even

tual. 

Assistentes eventuais que nos termos do 

artigo 5° do DL 112/98 eram remunerados 

pelo índice correspondente ao escalão 1 

da categoria de assistente, com direito à 

progressão de acordo com o disposto no 

artigo 12.0
, n.0 1, do Decreto-Lei n.0 73/90. 

Ora procurando uma resposta (para o 

que se nos afigura como uma potencial 

falta de previsão do legislador), temos que 

a Lei 12-A/2008, não fornecendo uma 

noção de carreira dispõe, no seu artigo 

40°5 que os trabalhadores contratados 
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por tempo indeterminado exercem as 

suas funções integrados em carreiras. 

Por outro lado, o artigo 20° do Regime do 

contrato de Trabalho em Funções Públicas 

aprovado pela Lei 59/2008 de 11-09, dis

põe que todos os trabalhadores, inde

pendentemente do respectivo sexo, têm 

direito ao desenvolvimento da respecti

va carreira profissional. 

Ora, como vimos supra, com a entrada 

em vigor do da Lei 12-A/2008 os assis

tentes aqui em questão transitaram 

para a modalidade de contrato por 

tempo indeterminado ao abrigo da 

norma de conversão do artigo 91°. 

Acresce que a previsão da situação de 

"assistentes eventuais" deixou de existir 

com a revogação do DL 112/98 pelo DL 

45/2009 e as "Normas de Transição" (arti

gos 28° a 30°) previstas no Decreto-Lei n° 
177/2009 de 04/08, nada dispõem sobre a 

situação de assistentes eventuais. 

2 - CONCLUSÃO 

Do que vem de se expor pode (e deve, 

no nosso entender) retirar-se que o legis

lador (presumindo que este consagrou as 

soluções mais acertadas, nos termos do 

artigo 9° do Código Civil) não se esqueceu 

de prever essa situação mas que a enten

deu como ultrapassada com a revogação 

do DL 112/98 e a aplicação das normas da 

Lei 12-A/2008. 

Nestes termos dever-se-á entender que 

os médicos especialistas, trabalhadores 

em contrato administrativo de provimento 

ao abrigo da ai. a) do n.0 1 do artigo 9° do 

Decreto-Lei 112/98 de 24/04, integraram

ope legis, com a entrada em vigor da lei 

12-A/2008 e após a revogação do DL 
112/98- a carreira médica na categoria de 

assistentes, tendo transitado para a cate

goria de assistente prevista no artigo 11 o 

do DL 177/2009 por força do n.0 3 do arti

go 28° deste diploma. 

Outra solução não se nos afigura como 

legalmente possível, ainda que - atenden

do aos interesses envolvidos- o legislador 

devesse ter sido mais claro na regulação 

desta matéria. O que pode e, porventura, 

deve fazer pondo fim a diferenças de tra

tamento que, com certeza se verificam. 

Este, salvo melhor opinião, o nosso pare

cer. 

Coimbra 10 de Abril de 2010 

O Consultor Jurídico, 
Dr. Álvaro Matos 

NOTAS DE RODAPÉ 
1 Era a seguinte a definição do Decreto-Lei 427/89 de 
07-t2 
Artigo 14.• Modalidades e efeitos 
t -O contrato de pessoal só pode revestir as modalída
desde: 
a) Contrato administrativo de provimento; 
b) Contrato de trabalho a termo certo. 
2 - O contrato administrativo de provimento confere ao 
particular outorgante a qualidade de agente administra
tivo. 
3 - O contrato de trabalho a termo certo não confere a 
qualidade de agente administrativo e rege-se pela lei 
geral sobre contratos de trabalho a lermo certo, com as 
especialidades constantes do presente diploma 
Artigo 15.0 (redacção dada pelo artigo único do 
Decreto-Lei n.• 218198, de 17 de Julho.) 
Noção e admissibilidade 
t -O contrato administrativo de provimento é o acordo 
bilateral pelo qual uma pessoa não integrada nos qua
dros assegura, a titulo transitório e com carácter de 
subordinação, o exercício de funções próprias do servi
ço público, com sujeição ao regime jurídico da função 
pública. 
2-O contrato administrativo de provimento é celebrado 
nos seguintes casos: 
a) Quando se trate de serviços em regime de instalação, 
salvo se o interessado já possuir nomeação definitiva; 
b) Quando se trate de pessoal médico em regime de 
internato geral ou complementar, de enfermagem, 
docente e de investigação, nos termos e condições dos 
respectivos estatutos, salvo se o interessado já possuir 
nomeação definitiva; 
c) Para frequência de estágio de ingresso na carreira, 
salvo se o interessado já possuir nomeação definitiva. 

2 E a seguinte a redacção do artigo t 2" -A aditado ao 
Decreto-Lei n.• 20312004, de t8 de Agosto dada pelo 
artigo 2• do DL 4512009 e pelo artigo 33• do DL 
t n/2009 de 04/08 (que aditou o n.• 13): 
«Artigo t2.• -A 
Vagas preferenciais 
t -No mapa de vagas previsto no n.• 6 do artigo t 2.0

, 

podem ser identificadas vagas preferenciais, destinadas 
a suprir necessidades de médicos de determinadas 
especialídades, as quais não podem exceder 30% do 
total de vagas estabelecidas anualmente. 
2 - As vagas preferenciais são definidas sob proposta 
das administrações regionais de saúde e das Regiões 
Autónomas, com recurso aos instrumentos de planea
mento em vigor, nomeadamente o Plano Nacional de 
Saúde e planos estratégicos dos hospitais e de acordo 
com os critérios da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., no uso das suas competências. 
3 - As vagas preferenciais são fixadas independente
mente da existência de capacidade formativa no esta
belecimento ou serviço onde se verificou a necessidade 
que a elas deu lugar, podendo a formação decorrer em 
estabelecimento ou serviço dilerente daquele, no caso 
de não existir idoneidade ou capacidade formativa. 
4 - Os médicos internos colocados em vagas prefe
renciais assumem, no respectivo contrato, a obrigação 
de, apôs o internato, exercer funções no estabelecimen
to ou serviço onde se verilicou a necessidade que deu 
lugar à vaga preferencial, por um período igual ao do 
respectivo programa de formação médica especializa
da, incluindo repetições. 
5 - O exercido de funções nos termos do número ante
rior efectiva-se mediante celebração do contrato de tra
balho em funções públicas por tempo indetermina
do, o qual é precedido de um processo de recrutamen
to em que são considerados e ponderados o resultado 
da prova de avaliação final do internato médico e a clas
sificação obtida em entrevista de selecção a realizar 
para o efeito. 
6 - Até à celebração do contrato previsto no número 
anterior, mantém-se em vigor o contrato celebrado a 
termo resolutivo incerto para efe~os de internato médico. 
7 - Em casos devidamente fundamentados em pro
posta da ARS e autorizados pelo membro do Governo 
responsável pela área da saúde, ou das Regiões 
Autónomas, a obrigação determinada no n• 4 pode ser 
cumprida em estabelecimento ou serviço de saúde 
públicos diferente daquele onde se verificou a necessi
dade que deu lugar à vaga preferencial, devendo a colo
cação situar -se na mesma região de saúde, salvo acor
do diverso entre ARS ou Regiões Autónomas, sempre 
nos termos das regras de mobilidade geral aplicáveis às 
relações de trabalho em funções públicas, mas sem 
exceder um raio de 50 km ou a área da Região Autó
noma respectiva. 
8 - O preenchimento de uma vaga preferencial conte-
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re direito a uma bolsa de formação, que acresce à remu
neração do interno, de valor e condições a fixar por por
taria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da 
saúde, sem prejuízo do recurso a outros regimes de 
incentivos legalmente previstos. 
9 - O pagamento da bolsa referida no número anterior 
é assegurado pela ARS ou Região Autónoma de vincu
lação, havendo, nos casos previstos na parte final do n.• 
7, compensação a esta por parte da ARS, do serviço ou 
estabelecimento onde se verifica o cumprimento da obri
gação. 
10 - O incumprimento da obrigação de permanência 
prevista no n.• 4, bem como a não conclusão do res
pectivo internato médico por motivo imputável ao médi· 
co interno, salvo não aproveitamento em avaliação final 
de internato, implica a devolução do montante percebi· 
do, a título de bolsa de formação, sendo descontados, 
proporcionalmente, os montantes correspondentes ao 
tempo prestado no estabelecimento ou serviço de saúde 
onde se verific·ou a necessidade que deu lugar à 
vaga preferencial, a contar da data de conclusão do 
respectivo internato médico. 
1t - O médico que realize o internato em estabeleci
mento ou serviço diverso daquele onde se verificou a 
necessidade que deu lugar à vaga preferencial deve 
continuar a sua formação neste último, caso o mesmo 
venha a adquirir capacidade formativa na respectiva 
área de especialização e a partir do momento em que tal 
circunstância não prejudicar a continuidade e a qualida· 
de do percurso formativo, cuja colocação compete à 
ARS respeclíva. 
12 - As vagas preferenciais não podem ser transfor
madas em vagas normais. 
13 - O disposto nos n.• 5 a 7 aplica-se aos médicos 
que estejam colocados em vagas preferenciais em esta
belecimentos com natureza de entidade pública empre
sarial, devendo o exercício de funções, nos termos do 
n.• 4, efectivar-se mediante celebração de contrato de 
trabalho sem termo, ao abrigo do regime de pessoal 
daquelas entidades.» 
Dispondo o n.• 2 do artigo 3" do DL 45/2009 que o 
disposto nos n.• 5 a 7 do artigo 12.• -A do DL 
20312004 se aplica aos médicos abrangidos pelo n.• 
1 do artigo 2 .. • do DL 112198, salvo oposição dos inte
ressados a apresentar, por escrito, no prazo de 30 
dias a contar da data de entrada em vigor do pre
sente decreto-lei. Sendo que, nos termos artigo 7" do 
DL 4912005, o artigo t 2.• -A apenas é aplicável às 
vagas fixadas a partir do ano de 2009 inclusive. 

3 «Artigo 91 .0 - Conversão dos contratos adminis
trativos de provimento 
t - Sem prejuízo do disposto no artigo tos.•, os actuais 
trabalhadores em contrato administrativo de provimento 
transitam. em conformidade com a natureza das fun
ções exercidas e com a previsível duração do contrato: 
a) Para a modalidade de nomeação defin~iva, em perío
do experimental; 
b) Para a modalidade de nomeação transitória; 
c) Para a modalidade de contrato por tempo indetermi
nado, em período experimental; 
d) Para a modalidade de contrato a termo resolutivo 
certo ou incerto. 
2 - No período experimental é imputado o tempo decor
rido em contrato administrativo de provimento. 
3 -Aos trabalhadores que transitem nos termos da alí
nea c) do n.• t é aplicável apôs o período experimental, 
com as necessárias adaptações, o disposto no n.• 4 do 
artigo 88.• 
4 - Para efeitos da transição referida nas alíneas b) e d) 
do n.• t considera-se termo inicial das respectivas rela
ções jurídicas de emprego público a data da entrada em 
vigor do RCTFP." 

4 É a seguinte a redacção do n.• 4 do artigo 88" (redac
ção alterada pela Lei n° 64-A/2008, de 3t de Dezembro) 
da lei t2-A/2008: 
«4 - Os actuais trabalhadores nomeados definitiva

mente que exercem funções em condições diferentes 
das referidas no artigo to.• mantêm os regimes de ces
sação da relação jurídica de emprego público e de reor
ganização de serviços e colocação de pessoal em situa
ção de mobilidade especial próprios da nomeação deli· 
nitiva e trans~am, sem outras formalidades, para a 
modalidade de contrato por tempo indeterminado, com 
o conteúdo decorrente da presente lei." 

5 É a seguinte a redacção do artigo 40.•: 
«Integração em carreiras 
Os trabalhadores nomeados definitivamente e contrata
dos por tempo indeterminado exercem as suas funções 
integrados em carreiras." 
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destaque 

Os números da Saúde em Portugal 

m 2008 mantiveram-se as 

principais tendências carac

terizadoras do sector. Os 

indicadores sobre os recur

sos humanos voltaram a 

apresentar uma ligeira subida em 2008, 

mais significativa nos enfermeiros. 

Quanto ao número de estabelecimentos 

de saúde, no período 2006-2007, verifi

cou-se uma diminuição, quer do número 

de hospitais e centros de saúde quer no 
número de camas disponíveis - a que cor

respondeu um aumento do número de 

internamentos, mas também uma diminui

ção do tempo de internamento -, e um 

aumento das consultas médicas. Por outro 

lado, registou-se de novo um aumento do 

número de salas de operação. Manteve-se 

a tendência de diminuição da taxa de mor

talidade infantil. 

Em 2008 existiam 3,7 médicos e 5,3 

enfermeiros por mil habitantes, enquanto 

em 2007 se registaram 3,6 médicos e 5,1 

enfermeiros por mil habitantes. 

Em 2008 estavam inscritos na Ordem 

dos Médicos 38 932 médicos, dos quais 

28 171 eram médicos especialistas (mais 

2,3% face ao ano anterior). Por ordem 

decrescente do número de especialistas, 

destacavam-se as especialidades de 

Medicina Geral e Familiar (5055 médicos), 

Pediatria Médica (1505), Ginecologia e 

Obstetrícia (1463) e Cirurgia Geral (1442). 

Estavam em funcionamento 198 hospi

tais em 2007 (menos 2 do que em 2006), 

metade dos quais de iniciativa privada, 

tendo o número deste último tipo aumen

tado em 6 unidades face ao ano anterior. 

Os 198 hospitais dispunham de uma capa

cidade física de 36 178 camas (menos 385 

do que em 2006) e 812 salas de opera

ções (mais 31 do que em 2006). O pessoal 

ao serviço nos hospitais em 2007 aumen

tou relativamente ao ano anterior, reto

mando a tendência dos últimos anos. Os 

hospitais dispuseram de 11 9 423 pessoas 

ao serviço, das quais 21 024 médicos e 36 

812 profissionais de enfermagem. 

O número de internamentos em 2007 foi 

de 1 240 923, aumentando 2, 7% face a 

2006. Todavia, a este número correspon

deram 1 O 187 670 dias de internamento, 

menos 9555 do que no ano precedente. 

Relativamente ao ano precedente, o 

número médio de dias de internamento 

diminuiu de 8,4 para 8,2. Foram realizadas 

13 369 520 consultas externas em 2007, 

mantendo-se a tendência de crescimento 

que se tem verificado desde 1990. As con

sultas externas de Ortopedia, Oftalmologia 
e Cirurgia Geral foram as que apresenta

ram valores mais expressivos, com totais 

de 1 228 159, 956 525 e 913 667, respec

tivamente. 

Em 2007, estavam em funcionamento 

377 centros de saúde, com 1874 exten

sões, dispondo de 675 camas (menos 218 

camas do que em 2006). Os centros de 

saúde contavam com 29 929 funcionários 

ao serviço, com destaque para 7312 médi

cos e 8328 profissionais de enfermagem. 

O total de pessoas ao serviço registou 

uma redução de 1%, que se reparte por 

um decréscimo de 0,8% no número de 

médicos, e de 2% no restante pessoal ao 

serviço (não considerando o pessoal de 

2007, verificando-se uma taxa de ocupa

ção das camas de 76,9%, o que traduz um 

ligeiro aumento face ao resultado de 2006. 

Também em termos globais, o número de 

consultas por habitante aumentou de 3,9 

para 4, 1. Observa-se que os dois últimos 

rácios de actividade têm evidenciado uma 

tendência de aumento desde o início da 

série (1990), embora com intensidades 

diferenciadas. 

INDICADORES DE SAÚDE 

Nos indicadores de saúde relacionados 

com a mortalidade sobressai a taxa de 

mortalidade infantil, que tem vindo a dimi

nuir ao longo do período 1990-2008. Em 

2008, este indicador tomou o mesmo valor 

de 2006, o que representa o valor mínimo 

alcançado na série, de 3,3 óbitos por mil 

nados-vivos. Em 2000 este indicador fora 

de 5,5 e no início da década de 90 situara

se em 10,9. A taxa de mortalidade neona

tal apresenta um padrão semelhante, 

tendo estabilizado em 2,1 óbitos por mil 
nados-vivos nos últimos três anos obser

vados, e também um valor mínimo da cor-

enfermagem, que registou um ligeiro respondente série. 

acréscimo). Em 2008, do total de mortes ocorridas, 

O número de interna-

mentos nos centros de 

saúde reduziu-se em 

30,4% em 2007, tal 

como o número de 

dias de internamentos 

(menos 25,3%). Nes

se ano, nos centros de 

saúde foram realiza

das 29 647 608 con

sultas, o que reflecte 

um acréscimo de 

2,8% face a 2006. As 

consultas de Medicina 

Geral e Familiar/Clí-

nica Geral e as con-

/ 

( 

Nos indicadores 
de saúde 

relacionados 
com a mortalidade 

sobressai a taxa 
de mortalidade 
infantil, que tem 
vindo a diminuir 

ao longo do período 
1990-2008. 

32,3% foram provoca

das por doenças do 

aparelho circulatório e 

22,9% por tumores 

malignos, constituindo 

estas, tal como nas 

duas décadas em aná

lise, as duas principais 

causas de morte em 
Portugal. Verificam-se, 

todavia, comportamen

tos diferenciados nes

tas causas, sendo evi-

dente o sentido ascen

dente da proporção de 

mortes por tumores 

sultas complementares representavam 

83,0% do total de consultas em 2007. 

malignos e o sentido descendente da pro

porção de mortes por doenças do apare

lho circulatório, embora neste último caso 

se tenha verificado alguma oscilação nos 

Em termos globais, o número de camas 

por mil habitantes (3,5) manteve-se em 
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últimos três anos. 

A taxa de incidência de doen

ças de declaração obrigatória (excluin-

do a infecção por VI H) baixou para 0,3 por 

Março/Abril 2010 

mais de 

metade da população 

mil habitantes, quando no início da década dos inquiridos com 75 ou mais anos consi

se encontrava em 1,3 por mil habitantes. A deravam-no como mau ou muito mau. De 

proporção referente à tuberculose respira- acordo com o mesmo inquérito, a doença 

com 18 ou mais anos, sendo 

que cerca de 36% apresentava excesso 

de peso, e 15,2% referia dados compatí
veis com obesidade. 

No mesmo período, 19,7% da população 

residente com 1 O ou mais anos era fuma-tória tem aumentado (situou-se em 57%, o 

que compara com a taxa de 25% de 2000), 

mesmo que em termos absolutos se verifi

que uma tendência descendente desde 

1998. 

Em termos preventivos, salienta-se em 

2008 o aumento da vacinação antitétano 

(mais 13,2%) e da vacinação antitubercu

lose (BCG) (mais 12,6%} face ao ano 

anterior. 

De acordo com os resultados do 4.0 

Inquérito Nacional de Saúde, realizado em 

2005-2006, 53,4% da população residente 

em Portugal considerava o seu estado de 

saúde como muito bom ou bom. 

A auto-apreciação sobre o bom estado 

de saúde decresce proporcionalmente 

com o avanço da idade, o que é eviden

ciado pelo aumento da proporção de auto

avaliações menos benéficas em paralelo 

com o aumento da idade: 47% das pes

soas entre os 45 e os 7 4 anos apreciava o 

seu estado de saúde como razoável e 

crónica mais frequente era a tensão arte

rial alta, referida por 19,8% dos residentes 

em Portugal, ao passo que a doença reu

mática e a dor crónica foram problemas 

referidos por cerca de 16% dos residentes. 

A asma, que afectava 5,5% do total da 

população residente, era referida com 

maior frequência (4,9%) no grupo da 

população jovem 

dora e 17,6% fumava diariamente. A pro

porção de fumadores era mais elevada 

nos homens (28,9%, face a 11,2% nas 

mulheres), encontrando-se o valor mais 

elevado (em ambos os sexos) entre os 35 

e os 44 anos. Do mesmo modo, a propor

ção de ex-fumadores era também mais 

(com menos de 15 

anos). 

Em 2005/2006, 

45,6% da população 

residente com 18 ou 

mais anos tinha um 

peso normal, de 

acordo com a classi

ficação internacional 

de Índice de Massa 

Corporal (IMC). Os 

problemas relaciona

dos com o excesso 

de peso foram referi-

Em 2008 
estavam inscritos 

na Ordem 
dos Médicos 

38 932 médicos, 
,; dos quais 

28 171 eram 
médicos especialistas 

(mais 2,3%face 
ao ano anterior). 

I 

Clube Médico 

elevada nos homens 

(24,4%, face a 6,5% nas 

mulheres) e particular

mente elevada a partir 
dos 45 anos. 

Fonte: Anuário Esta
tístico de Portugal 
2008. INE, I. P., Lisboa 
- Portugal, 2009 

O Clube Médico, nas instalações da Secção Regional do Centro, está aberto de segunda-feira a sábado, entre as 12h00 e as 23h00. O serviço 

de bar confecciona refeições rápidas, ao almoço e ao jantar. Naquele espaço, agradável, os colegas têm ao seu dispor a ligação à internei, po

dem visitar as exposições temporárias e ainda assistir, à noite, aos debates e conferências que ali se realizam. 
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