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José Manuel Silva
tomou posse como
Bastonário da OM
Tomou posse no passado dia 28 de Janeiro o novo presidente da Ordem dos
Médicos, José Manuel Silva. Publicamos em seguida o discurso de tomada de
posse, proferido após os cumprimentos institucionais a todos os presentes,
onde o novo Bastonário da OM reconhece que o caminho ‘será longo, difícil e
desafiador’ mas sublinha que ‘contando com a colaboração e disponibilidade
crítica de todos’ os médicos será possível cumprir integralmente os projectos
constantes do programa eleitoral. Publicamos, após o discurso, um quadro relativo aos resultados nacionais da 2ª volta das eleições para Bastonário da OM.
«Assumir o cargo de máximo dignitário
da Ordem dos Médicos é uma enorme
responsabilidade e uma imensa preocupação.
Conheço a Ordem dos Médicos e sei
qual o nível de exigência e complexi-
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dade do cargo. Por isso, num imenso
abraço e sentido reconhecimento saúdo todos os nossos ex-Bastonários, mas
também todos os Colegas e funcionários que foram construindo a já longa e
rica história da Ordem dos Médicos.

Se hoje nos encontramos aqui é graças
ao esforço e dedicação de todos eles.
Estendo este amplo e singelo amplexo
a todos os Colegas que, independentemente dos resultados, participaram
activamente neste acto eleitoral. Permitam-me que saliente os meus amigos
Isabel Caixeiro, Jaime Mendes e Manuel
de Brito, com quem conto para o futuro,
e saúdo o Pedro Nunes que, vencedor
de sucessivos processos eleitorais, hoje
termina um longo período de dedicação e entrega à Ordem dos Médicos, a
quem deu o melhor de si.
Nas pessoas do Prof. Linhares Furtado,
meu mandatário nacional, e Santana Maia,
que dispensam quaisquer encómios, reconheço e agradeço a todos os que me
apoiaram e convoco e convido todos os
outros. A partir de hoje serei o
Bastonário de todos os Médicos e estaremos todos unidos em torno de objectivos, inquietações e projectos comuns.
Estarmos aqui reunidos nas circunstâncias actuais é o corolário de um
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Aos Colegas que manifestam a
esperança de que possamos
cumprir alguns dos projectos que
prometemos no nosso programa,
respondemos com a determinação
de os cumprir integralmente,
sempre em franco diálogo e
contando com a colaboração e
disponibilidade crítica de todos.
longo percurso, feito de muitas incertezas, dificuldades e acasos mas
também de permanente trabalho e
empenho e de grande convicção e
esperança.
Neste magnífico auditório, repositório
de parte dos mais relevantes acontecimentos da Ordem dos Médicos, temos
a feliz oportunidade de viver um gratificante e estimulante presente que já
foi futuro impensável num passado não
muito distante.
O caminho diante de nós será longo,
difícil e desafiador.
Não podemos deixar de agradecer aos
Médicos as excelentes condições que
nos deram para iniciar as nossas funções. Esta Candidatura colectiva, que
fruto da convergência de circunstâncias recolheu apoios tão ecléticos e
heterogéneos e que protagonizámos
como a face mais visível, foi inequivocamente referendada pelos Médicos
eleitores.
Vale a pena fazer uma curta análise dos
resultados eleitorais.
Este e o anterior processo eleitoral

vieram sustentar e confirmar todos os
nossos argumentos quando, há cinco
anos, propusemos e vimos aprovado
o novo regulamento eleitoral, que introduziu a eleição por maioria absoluta do Presidente da Ordem dos
Médicos.
Há três anos o candidato que ganhou
a primeira volta não repetiu o resultado
na segunda. Este ano, a muito significativa mobilização suplementar conseguida na segunda volta reforçou de
forma expressiva e conferiu um forte
peso político, interno e externo, ao candidato definitivamente preferido. O
que, sendo revelador da vontade dos
Médicos, é extremamente importante
e significativo para a Ordem e para o
Presidente eleito, que mais do que
duplicou a votação da primeira para a
segunda volta.
Salvaguardando as diferenças e exceptuando os anos em que houve um
candidato único, desde os anos 80,
com o Prof. Gentil Martins, que um
Bastonário não foi eleito com uma tão
elevada percentagem dos votos

validamente expressos e com uma tão
impressionante cobertura nacional.
A surpreendente extensão dos resultados obtidos, profundamente
responsabilizadora, a sua expressão
nacional e os princípios programáticos
sufragados demonstram insofismavelmente que os Médicos querem
uma Ordem coesa, interventiva, forte
e determinada, com os seus responsáveis unidos no objectivo comum do
advento de um ciclo mais democrático,
transparente, participado e proactivo
da Ordem dos Médicos.
Não tenham dúvidas, a Ordem vai
mudar.
Aos Colegas que manifestam a esperança de que possamos cumprir alguns dos projectos que prometemos
no nosso programa, respondemos
com a determinação de os cumprir
integralmente, sempre em franco diálogo e contando com a colaboração e disponibilidade crítica de todos. Foi esse o desejo que os Médicos
massivamente expressaram nestas
eleições.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2011
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Já demos alguns pequenos sinais de
mudança nos últimos dias, em que
passámos a responsabilidade de prestar declarações públicas sobre assuntos da esfera da sua competência ao
Presidente do Colégio de MGF e à Presidente do Conselho Disciplinar do
Centro. Que me perdoe a comunicação social, mas o Bastonário não pode
correr o risco de se transformar numa
espécie de comentador desportivo da
Saúde.
Queremos afirmá-lo com muita clareza. Os Médicos, os Doentes e todos os
stakeholders da Saúde podem contar
com um novo parceiro no terreno.“Por
cada crítica uma proposta sensata” é
a nova postura construtiva e ambiciosa da Ordem dos Médicos, única forma
da Ordem assumir uma posição respeitada, determinante e inultrapassável
na defesa da Qualidade da Medicina,
da Formação pré e pós-graduada, da
Ética, da Deontologia e da Justiça, dos
Médicos, dos Doentes e da Saúde!
Defenderemos, com inteligência estratégica, o prestígio e respeitabilidade da
Classe Médica. Todos os Médicos, em
qualquer parcela do território nacional, sentirão que podem contar com a
sua Ordem dos Médicos, em quaisquer
circunstâncias que possam por em
causa a sua justa honorabilidade e as
boas práticas clínicas.
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Os Médicos, os
Doentes e todos os
stakeholders da
Saúde podem contar
com um novo
parceiro no terreno.
“Por cada crítica
uma proposta
sensata” é a nova
postura construtiva e
ambiciosa da Ordem
dos Médicos.

do direito dos Doentes a cuidados Médicos atempados e de acordo com o
Estado da Arte.
O Governo, qualquer Governo, passará
a contar com uma Ordem dos Médicos colaborante e genuinamente interessada na resolução dos problemas
da Saúde em Portugal. Mas também irá
passar a encontrar uma Ordem dos
Médicos muito mais exigente, mais rigorosa e cultora de uma política de
meritrocracia da administração pública.
Acredito que Ordem e Ministério da
Saúde saberão construir consensos em
defesa da excelência da Formação
Médica, da Qualidade da Medicina portuguesa, de um Sistema Nacional de
Saúde que integre e preserve um Serviço Nacional de Saúde forte e gerido
com rigor, das imprescindíveis Carreiras Médicas, do respeito e da dignidade que os Médicos merecem e legitimamente exigem, etc., etc..
Estamos empenhados em colaborar,
mas também estamos preparados para
outro estilo e filosofia de intervenção,
conforme os conselhos de Publius
Renatus, escritor romano que defendia que Si vis pacem, para bellum, ou
seja, se queres a paz, prepara-te para
a guerra. O nosso primeiro objectivo
é a paz, o bom entendimento, o trabalho conjunto e profícuo. Se assim for,
o país agradecerá. Porém, estamos
prontos para situações de diálogo mais
difícil. Já demonstrámos no passado

Abrir-nos-emos a todas as organizações
Médicas e às Faculdades de Medicina e
dialogaremos com os Sindicatos para
a reoperacionalização e modernização
das Carreiras Médicas, uma das nossas
prioridades. Não poderemos aceitar
que as Carreiras Médicas fiquem paradas porque isso seria pactuar com a
estagnação e retrocesso do SNS.Aliás,
abriremos uma nova época de cordial
relacionamento com os Sindicatos e de
bom e produtivo entendimento em todas as matérias partilhadas.
Daqui envio um cumprimento muito
fraterno aos representantes
das várias organizações que
Abrir-nos-emos a todas as
entenderam associar-se a
este acto solene.
organizações Médicas e às
Os Doentes passarão a
encontrar na Ordem dos
Faculdades de Medicina e
Médicos o seu interlocutor
dialogaremos com os
privilegiado para a defesa
da Qualidade do Sistema
Sindicatos para a
Nacional de Saúde.
Pretendemos criar a figura
reoperacionalização e
do Provedor do Doente,
mas, nós próprios, sempre
modernização das Carreiras
em diálogo com as associaMédicas, uma das nossas
ções de Doentes, nos assumiremos como Provedores
prioridades.
das naturais expectativas e
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como a Ordem dos Médicos pode ser
profundamente incómoda.
A Sociedade depressa se aperceberá
que a Ordem dos Médicos encetou um
novo rumo. Para isso iremos iniciar a
revisão dos Estatutos, modernização
essencial para operacionalizar e
profissionalizar a Ordem, melhorar a
sua capacidade de resposta e permitir
o exercício efectivo e digno das suas
funções de auto-regulação, nomeadamente a nível disciplinar.A Ordem não
pode padecer dos mesmos males dos
tribunais e deve ser um exemplo para
o país e conquistar o respeito dos portugueses. Além disso, entre muitas outras medidas, no imediato criaremos o
cargo de Secretário-Geral, um Grupo
de Estudos e o Conselho Nacional de
Avaliação da Qualidade.
Neste rápido olhar para dentro, com
particular atenção à forma como somos olhados de fora, não podemos
deixar de referir que é importante continuarmos a dissecar a questão das
baixas por doença e dos atestados
médicos, foco de recorrentes polémicas. Chegou ao nosso conhecimento,

A demografia
Médica e a
Qualidade futura do
Sistema Nacional de
Saúde são dois dos
assuntos que mais
nos preocupam.
Iremos colaborar
empenhadamente
promovendo um
estudo sobre
demografia médica e
necessidades futuras
de recursos médicos.

e chocou-nos, a forma leIremos iniciar a revisão dos
viana como alegadamente
alguns professores se teEstatutos, modernização
rão recentemente referido aos atestados médicos, essencial para operacionalizar e
banalizando-os para jusprofissionalizar a Ordem,
tificar as faltas às aulas.
A este propósito recormelhorar a sua capacidade de
damos o artigo 99º do
Código Deontológico,
resposta e permitir o exercício
que proíbe a emissão de
atestados de complacênefectivo e digno das suas
cia e cujo incumprimento
funções de auto-regulação,
poderá originar sanções
disciplinares. Assim, o
nomeadamente a nível
médico não pode emitir
atestados de complacência
disciplinar.
ou relatórios tendenciosos
sobre o estado de saúde
nativos me deixarem perceber que exisou doença de qualquer pessoa, meste uma receptividade positiva para alguns
mo que esta lho solicite, e todos os
dos pontos de vista da Ordem dos Méfactos atestados, bem como as razões
dicos. Acreditamos que a auto-estrada
subjacentes às declarações produzido diálogo, da rigorosa análise técnica,
das, devem constar de um registo na
do consenso e da sensatez está livre e
posse do médico ou da instituição
sem portagens.
prestadora.
Sobre a prescrição por DCI, a Ordem
Aos nossos Colegas pedimos que sedos Médicos irá ser ouvida na Comisjam ainda mais exigentes e rigorosos
são de Saúde da Assembleia da Repúna emissão de atestados Médicos, mablica já no próximo mês. O novo
téria a que a Ordem conta dar uma
posicionamento da Ordem, estritamenparticular atenção.
te baseado em argumentos técnicos, na
Quanto aos assuntos mais controverdefesa das boas práticas e no melhor
sos que no imediato estão em cima
interesse dos doentes certamente será
da mesa, quero expressar a minha sasuficiente para resolver definitivamente
tisfação por contactos preliminares
esta problemática.
informais com responsáveis gover-
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Considerando o contexto actual, reafirmamos que a prescrição exclusiva
por DCI no ambulatório, com troca
de marcas na farmácia, é um acto tecnicamente errado e prejudicial ao doente. Varia a biodisponibilidade entre 80
a 125%, o que implica que há genéricos que não são bioequivalentes entre
si, variam os excipientes, com um perfil
diverso de reacções adversas, e varia o
aspecto e a cor dos comprimidos e das
caixas, criando graves confusões nos
doentes menos letrados, que chegam
a tomar em simultâneo três marcas
diferentes do mesmo princípio activo!
A razão da substituição é o custo? Então o Governo pode resolver o problema de imediato, marcando o preço
de todas as marcas do mesmo princípio activo pelo mesmo valor, o valor
mais baixo, deixando de se justificar
qualquer substituição.
E se o Governo quiser ainda pode baixar mais o valor dos genéricos. 10%
significará uma poupança imediata de
cerca de 40 milhões de euros. Claro
que aqui levantam-se questões de sobrevivência da indústria farmacêutica nacional, um sector estratégico da nossa economia que merece da parte do Governo
uma cuidada análise a outro nível.

Uma última
palavra, porém,
para os cortes
indiscriminados na
Saúde.
Queremos deixar
bem claro que a
Ordem dos
Médicos estará do
lado dos Doentes na
defesa da qualidade
do SNS.
8
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Estamos de acordo com a necessidade da prescrição electrónica se generalizar, para permitir uma mais fácil auditoria e detecção de fraudes, como a
que ainda ontem foi publicitada e que
pode lesar gravemente o erário público. Quando o Sindicato Nacional dos
Profissionais de Farmácia e Paramédicos (SIFAP) afirma que «é fácil
defraudar o Serviço Nacional de Saúde» (SNS), quer dizer que está tudo
errado.
Sendo certo que quem começa a prescrever por via electrónica já não quer
regressar ao papel, é necessário considerar alternativas para as situações de
avaria do sistema informático, frequentes nos Serviços Públicos, e para várias
circunstâncias particulares, como as
visitas domiciliárias, os Médicos da geração anterior ao computador e os
reformados. A oferta do software por
uma empresa privada felizmente veio
minimizar o impacto económico, que
era insustentável em muitos pequenos
consultórios que continuam a prestar
um serviço socialmente relevante.
Se for considerado necessário, a Ordem dos Médicos disponibiliza-se para
efectuar um registo das situações consideradas incompatíveis com a receita
electrónica de forma a permitir, de
modo controlado, a manutenção da
alternativa papel.
A questão da obrigatoriedade dos jovens especialistas permanecerem ligados ao SNS por um período igual ao
da sua formação, não obstante ser um
assunto essencialmente sindical, justifica algumas palavras por parte da
Ordem dos Médicos.
Sublinhamos que é dever e obrigação
do Estado formar especialistas, pois
sem eles não existe sistema de saúde e
que os Internos justificam o seu salário
com o seu trabalho, que é essencial ao
bom funcionamento das instituições de
saúde. Sem o trabalho barato dos Internos, os Hospitais e as Urgências
paralisariam, pelo que, na prática, a sua
formação fica gratuita ao Estado. Basta comparar o trabalho do Internos
com o custo das empresas fornecedoras de mão-de-obra médica.
Acreditamos que a proposta de Lei

sobre a fidelização dos Internos, que é
prejudicial ao SNS, nunca chegará sequer a ser regulamentada… Também
nesta matéria estamos ao lado dos Sindicatos e subscrevemos inteiramente
as posições do CNMI, que tem o aval
da Ordem para intervir publicamente
nestas e noutras matérias.
Preocupam-nos particularmente os
jovens especialistas em Medicina Geral
e Familiar, que recebem actualmente
1100 euros/mês, líquidos, com alguns
a serem obrigados a deslocarem-se
grandes distâncias, razão pela qual estão a abandonar o SNS, a que tanta
falta fazem, o que coloca em causa a
Qualidade dos Cuidados de Saúde Primários e da Formação futura de especialistas no SNS.
É indecifrável que o Governo esteja a
importar Médicos sem Formação específica ao mesmo tempo que maltrata
e menospreza os especialistas portugueses, nomeadamente de MGF, alguns
dos quais estão a tratar da documentação necessária para a emigração, muitos são obrigados a abandonar o SNS
e ainda mais mudam para uma especialidade hospitalar durante o internato, o que é um incompreensível contra-senso.
É fundamental e emergente resolver
esta ignominiosa situação dos jovens
especialistas de MGF, sendo incompreensível o seu arrastamento no
tempo quando as soluções jurídicas
são várias e são fáceis de implementar.
Senhora Ministra, lanço-lhe o desafio
para resolver este problema já na próxima semana.
Os cidadãos portugueses e a Ordem
dos Médicos exigem respeito pela MGF
e opor-se-ão tenazmente ao recuo de
décadas que representaria uma nova
caixificação dos CSP.
A demografia Médica e a Qualidade
futura do Sistema Nacional de Saúde
são dois dos assuntos que mais nos
preocupam.
Iremos colaborar empenhadamente
promovendo um estudo sobre
demografia médica e necessidades futuras de recursos médicos, para o que
contaremos com a participação dos
Colégios. Esperamos que da parte da
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tutela haja a necessária sensibilidade
e conhecimento para o “mercado da
Saúde”. À saúde não se podem aplicar
as regras habituais dos restantes sectores da economia, desde logo porque
lidamos com as pessoas e as suas vidas e não com máquinas de lavar loiça
e detergentes, e porque na saúde, e
em mais nenhum sector da actividade
económica, é o prestador que dita o
nível de consumo de bens e serviços.
Para bem dos Doentes e da Qualidade da Saúde, não deve haver médicos
a mais nem a menos. Estamos disponíveis para discutir esta questão em qualquer fórum. Por conseguinte, sem prejuízo para ninguém, pretendemos
reanalisar a questão das novas Faculdades de Medicina e dos numerus
clausus.
Uma palavra sobre a ERS. As últimas
iniciativas e desenvolvimentos são
positivos, mas queremos mais. São assuntos para conversas futuras e que

podem passar por
um redireccionamento da missão da
ERS, como, por
exemplo, o acompanhamento das parcerias público-privadas, que tantas
dores de cabeça
têm dado e irão continuar a dar ao Estado. Os Médicos já
pagam para um Entidade Reguladora, a
Ordem dos Médicos, mas também
reconhecemos que
a própria Ordem
dos Médicos tem de
desempenhar de
modo mais consistente e evidente as
suas funções de
auto-regulação da
Qualidade. É o que
irá fazer.
Muitos assuntos poderiam ser aqui dissecados, mas seria demasiado exaustivo.
Uma última palavra,
porém, para os cortes indiscriminados
na Saúde.
Queremos deixar bem claro que a
Ordem dos Médicos estará do lado
dos Doentes na defesa da qualidade
do SNS. Em conjunto não permitiremos que essa Qualidade seja colocada em causa e que sejam os Doentes a
pagar a crise económica, da qual não
são responsáveis.
Sobretudo porque há alternativas.
Não posso deixar de citar Henrique
Neto, fundador da Iberomoldes, que,
no Público de 4 de Outubro de 2010
afirmava, e subscrevemos, que a “Austeridade não toca na gordura do Estado e nos interesses da oligarquia”.
Basta lermos jornais para todos os dias
encontrarmos factores de espanto e
indignação. Ficámos pasmados com o
Expresso de 18 de Dezembro de 2010,
onde se divulga que “Há, pelo menos,
cerca de 20 quadros entre ex-administradores e directores do BPN que

recebem o salário mas não estão a trabalhar desde meados de 2008”.
Isto é chocante, tanto mais que estão
a retirar ao erário público milhares de
milhões de euros para manter um Banco falido, que nem a preço de saldo consegue ser vendido, ao mesmo tempo que
se aumentam brutalmente os preços de
algumas vacinais e transportes de doentes, se cortam em bens essenciais nos
Hospitais e Centros de Saúde e se
ameaçam mais encerramentos mesmo
de grandes extensões de Centros de
Saúde, com graves riscos para a Saúde
individual e pública.
É inaceitável e intolerável que sejam
os Doentes e a Saúde a pagar a maior
fatia da crise. Sim, fica desde já o aviso,
iremos ser profundamente interventivos se o Governo tentar franquear
a fronteira da Qualidade do SNS.
A Ordem dos Médicos está disponível
para trabalhar com seriedade com todos os parceiros da Saúde e com o Governo.
A Ordem dos Médicos quer colaborar e construir um futuro melhor para
a Saúde em Portugal.
Mas a Ordem dos Médicos também
sabe como pode ser democraticamente incómoda.
É melhor terem-nos como amigos do
que como adversários.
Uma coisa asseguramos a todos os
nossos parceiros, connosco podem
sempre contar com a máxima franqueza, seriedade, frontalidade e transparência.
Termino agradecendo reconhecidamente a presença de todos neste acto
de elevado significado individual e
institucional.
Não sem antes efectuar um último
pedido. Mesmo considerando o
aforismo de Thomas Jefferson, “creio
muito na sorte, quanto mais trabalho
mais sorte pareço ter”, desejem-me
muita sorte para os próximos três anos
e ajudem-me nestes imensos trabalhos
de Hércules.
Um enorme abraço colectivo.
Obrigado.»
José Manuel Silva
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Análise dos resultados das
eleições para Bastonário
Na segunda volta das eleições
para a Direcção da Ordem dos
Médicos, triénio 2011-2013, houve um crescimento de mai s de
10% dos médicos votantes, em
relação à primeira volta.
José Manuel Silva obteve a maioria dos votos em 19 Distritos
Médicos, tendo perdido apenas
em Viana do Castelo, Beja e
Grande Lisboa, numa votação
muito mais homogénea do que
a da primeira volta.

Distritos médicos em que José Manuel
Silva obteve a maioria dos votos
Distritos médicos em que Isabel Caixeiro
obteve a maioria dos votos
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Quadro de resultados da votação para Presidente
2ª volta - 19 de Janeiro de 2011

Durante o seu discurso de tomada de posse como Bastonário da
Ordem dos Médicos (que publicamos nas páginas anteriores)
José Manuel Silva apresentou uma
breve análise dos resultados eleitorais. Transcrevemos de seguida
essa passagem do discurso.
«Vale a pena fazer uma curta análise dos resultados eleitorais.
Este e o anterior processo eleitoral vieram sustentar e confirmar todos os nossos argumentos
quando, há cinco anos, propusemos e vimos aprovado o novo re-

gulamento eleitoral, que introduziu a eleição por maioria absoluta
do Presidente da Ordem dos Médicos.
Há três anos o candidato que ganhou a primeira volta não repetiu
o resultado na segunda. Este ano,
a muito significativa mobilização
suplementar conseguida na segunda volta reforçou de forma expressiva e conferiu um forte peso político, interno e externo, ao candidato definitivamente preferido. O
que, sendo revelador da vontade
dos Médicos, é extremamente impor-

tante e significativo para a Ordem
e para o Presidente eleito, que
mais do que duplicou a votação da
primeira para a segunda volta.
Salvaguardando as diferenças e
exceptuando os anos em que houve um candidato único, desde os
anos 80, com o Prof. Gentil Martins,
que um Bastonário não foi eleito
com uma tão elevada percentagem
dos votos validamente expressos e
com uma tão impressionante cobertura nacional.»
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A Otorrinolaringologia em Portugal
Foi lançado na Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito do encontro
mensal da Secção de História da Medicina, no dia 28 de Outubro de 2010, a
obra ‘A Otorrinolaringologia em Portugal’, da autoria de João Clode. A apresentação da obra esteve a cargo de José Luís Dória, apresentação essa que
transcrevemos nas páginas que se seguem e com a qual o prelector pretendeu aguçar a curiosidade por esta obra, afirmando a sua certeza: «O livro é
seguramente melhor do que aquilo que vos consegui transmitir».
«Quero agradecer a confiança do Dr. João
Clode quando me pediu para vos vir aqui
apresentar o seu livro “A
Otorrinolaringologia em Portugal”, um
livro que é, de certo modo, uma obra
mista sobre História e Ciência Médica, mas
também, um pouco obra autobiográfica,
não só porque o autor é médico
otorrinolaringologista, mas sobretudo
porque, das quase 400 (396) ilustrações
que o livro inclui, cerca de 300 (284) são
reproduções do seu arquivo pessoal e
denunciam igualmente o gosto do Dr.
Clode pela fotografia, pela sua história, a
evolução e a fotografia médica em particular, bem como desvendam, ainda, o
bibliófilo e o coleccionador de obras clássicas da Medicina portuguesa e da bibliografia mais marcante na História da Especialidade de Otorrinolaringologia.
“Desconhecer o passado é desprezar-se
a si próprio”, e isto, só por si, justifica a
necessidade em preservar, no texto e
guardar, na imagem, a história transcorrida. No seu conjunto é isto “A
Otorrinolaringologia em Portugal”.
Pretender avançar sem cuidar dos
primórdios é querer edificar sem alicerces. Mesué, um dos expoentes da Medicina árabe antiga, proclamou no século VIII:
-“Na arte médica suspeita sempre daqueles que não se interessarem pelos fundamentos da medicina, pelas ciências da filosofia e as leis da lógica...” e Razés, também árabe, no século seguinte, acrescen-
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tou a sua revolta perante a “cristalização
dos conhecimentos antigos, em face da
natureza dinâmica da ciência, porque…
o conhecimento necessita igualmente de
ultrapassar o que nos foi transmitido pelas gerações anteriores, e isto devido às
contínuas descobertas, aos novos conhecimentos e a novas realidades”, para concluir depois que: “em medicina, a verdade total é um alvo inatingível e a arte,
conforme descrita apenas nos livros, fica
aquém do conhecimento e da experiência adquirida por um médico atento e
ponderado”1.
Estas proposições dos médicos árabes
servem-nos de síntese inicial, numa avaliação genérica deste livro sobre a História d’ “A Otorrinolaringologia em Portugal”, e explicam também o motivo porque poucos, além do Dr. João Clode, estariam à altura de desenvolver o tema e
o conduzir a bom porto. Dois dos seus
anteriores trabalhos: “Quem é Quem na
Otorrinolaringologia em Portugal”, publicado em 2001 e a “História da
Otorrinolaringologia”, de 2003, creditaram-no já entre os seus pares.
Os dois primeiros capítulos d’ “A
Otorrinolaringologia em Portugal” dãonos uma breve notícia sobre o início do
ensino médico em Portugal, primeiro em
Santa Cruz de Coimbra e depois, já nos
anos finais do século XIII (1288 / 1290),
com a fundação do Estudo Geral em Lisboa. Reportam ainda a primeira obra
médica de autoria portuguesa, que beneficiou da invenção dos caracteres móveis
de Gutenberg (c.1439), foi o “Philonium”
de Valesco de Taranta, um português,
médico na corte de Carlos VI de França.
Este livro, teve logo várias reedições - onze
nos primeiros doze anos (1488-1500), o
que diz do seu mérito, e aí aparecem das
mais válidas referências à Otologia, de
entre as que podemos encontrar em outros tratados seus contemporâneos.
João Clode, refere em seguida a fundação, a construção e a abertura do “Hospital Grande de Lisboa”, o “Hospital de
Todos-os-Santos”, onde pouco depois de
entrar em pleno funcionamento, se instituiu uma “Aula de Anatomia”, com o Dr.
Duarte Lopes, em 1556.
Do período da Renascença,Tomé Pires e
Garcia de Orta, não foram esquecidos

no rol dos médicos portugueses.Todavia,
destaca-se na época Amato Lusitano, o
português com contributos de maiores
préstimos na área otorrinolaringológica.
Nas suas “Centúrias” fez múltiplas referências a patologias dos ouvidos, do nariz e da garganta, mas permitam-me invocar especialmente a alusão feita na cura
14 da Centúria V, relacionada com a utilização de uma prótese para tratar a fenda
palatina, a solução para os problemas da
deglutição e da fala que a malformação
acarreta.Atitude terapêutica pioneira, que
erradamente alguns atribuem a Ambroise
Paré.
Nas inúmeras referências do século XVII
que “A Otorrinolaringologia em Portugal” nos fornece, seleccionei apenas a “Luz
da Medicina Prática, Racional e Metódica”, de Francisco Morato Roma, impressa primeiro em 1664. Faço-o pela particularidade de ser, possivelmente, o primeiro livro médico em português, redigido ao estilo do “faça você mesmo”, o
“do it yourself” ou, como modernamente
se dirá, dentro de uma interpretação da
“prática médica baseada na evidência”.
O seu extenso subtítulo denuncia-o e diz
assim: “Guia sumário de remédios para
poder acudir aos achaques do corpo
humano, começando do mais alto da cabeça e descendo até o mais baixo da planta dos pés, obra muito útil não só para
professores da arte médica mas também
para todo o pai de família…”. Nele se
tratam dos “achaques e fluxos de sangue
dos narizes”, dos remédios para dores de
ouvidos e para a surdez.
No século XVIII, em 1723, João Lopes
Correia, cirurgião do Hospital Real, publicou o “Castelo Forte”, com o capítulo
décimo segundo dedicado à patologia
nasal, o capitulo vinte e cinco, sobre a
garganta e o quinquagésimo dedicado
integralmente aos ouvidos … .
Curvo Semedo, nas “Observações Médicas Doutrinais”, que publicou em 1727,
fez referências a uma surdez antiga, a uma
vertigem rebelde e ao zumbimento dos
ouvidos.
Socorro-me agora de uma afirmação de
Leonardo da Vinci, corroborada no século seguinte por René Descartes. Da Vinci
escreveu nos seus Apontamentos: “todo
o nosso conhecimento resulta daquilo que

sentimos!” e Descartes detalhou: “Nada
será compreendido se não tiver passado
primeiro pelos sentidos”.Acontece que a
Otorrinolaringologia se relaciona directamente com 3 dos nossos preciosos cinco sentidos, faz-lhes o diagnóstico e procura tratar as suas alterações.
Vem isto também a propósito porque o
livro de que vos falo, não esqueceu a deficiência que a surdo-mudez constitui.
Dedicou-lhe todo um capítulo que nos
conta a história da reabilitação sensorial,
iniciada em 1745, com Jacob Rodrigues
Pereira, um judeu português nascido em
Peniche, mas refugiado em França por
força da Inquisição.Tal como, com Zacuto
Lusitano, com João Rodrigues Castelo
Branco (Amato Lusitano) ou com Ribeiro Sanches, todos da nossa diáspora
sefardita, a pátria que os viu nascer desprezou-os por vezes e esquece-os frequentemente. O livro de João Clode
relembra-os.
Transcorridos dois séculos e meio depois
da abertura da Aula de Duarte Lopes,
em Todos-os-Santos, surge em linha directa, já no fim do século XVIII, Manuel
Constâncio, que constitui o expoente de
topo da fase inicial do ensino Médico em
Lisboa, senão mesmo em Portugal e, nomeadamente, da sua vertente cirúrgica.
Constâncio jubilou-se em 1805, já no
Hospital de São José, para onde tinha transitado a prática e o ensino médico, por
força dos incêndios sofridos pelo “Hospital Real de Todos-os-Santos” e da sua
destruição com o Terramoto de 1755.
O impulso de Constâncio e a influência
de António de Almeida levarão ao nascimento, em 1825, da Real Escola de Cirurgia de Lisboa, que se instalou em dependências anexas ao convento de Santo Antão o Novo, rebaptizado como Hospital Real de São José. A Escola será o
berço da futura Faculdade de Medicina
de Lisboa, refundada em 1911, logo após
a implantação da República.
António de Almeida foi discípulo dilecto
de Constâncio. Na viragem para o século XIX tratou da broncotomia e da
amigdalectomia no seu “Tratado de Medicina Operatória”, com edição datada
de 1800. O “Tratado” faz ainda a primeira referência, em texto português, a uma
mastoidectomia.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2011
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Mira Pereira, em 1814, publicou todo um
volume dedicado à rinoplastia.
Em 1851,Theotónio da Silva, realizou em
Lisboa a primeira traqueotomia, que depois descreveu no Jornal da Sociedade
das Ciências Médicas de Lisboa, em 1859.
Carlos May Figueira,formado em Coimbra
em 1858, foi médico no Hospital de São
José e na Escola de Lisboa, inovou pelo
uso do laringoscópio na prática clínica, e
foi ainda grande entusiasta e o introdutor
da fotografia médica no nosso país.
O Jornal da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e as Gazetas Médicas de
Lisboa e do Porto, de meados do século
XIX, não sendo as primeiras publicações
periódicas com artigos médicos publicados em português, são, porém, os locais
onde surgiram os primeiros artigos
dispersos sobre otorrinolaringologia.
O século XIX foi, para a Otorrinolaringologia portuguesa, um período
de afirmação, como aliás aconteceu
com quase todas as outras áreas específicas da Medicina, que se irão expandir e projectar no dealbar do
novo século.
O Congresso Internacional de Medicina, realizado em Lisboa, em 1906,
deu origem a 21 volumes de Actas.
São bem a expressão do estado e da
diferenciação que a medicina tinha
atingido, e do prestígio que a medicina portuguesa gozava além fronteiras.
Um dos volumes dessas Actas está
integralmente dedicado ao estado da
arte otorrinolaringológica da época e
dá-nos hoje uma excelente imagem do
desenvolvimento médico atingido. A
12ª Secção do Congresso de 1906 empenhou-se com a laringologia, a
rinologia, a otologia e a estomatologia.
Foi presidida por Gregório Fernandes
e secretariada pelo Dr. Caldeira
Cabral. Avelino Monteiro, Sobral Cid,
Ary dos Santos, Sant’Ana Leite, Costa
Rodrigues, Sousa Teixeira, Diogo
Valadares e Francisco Seia são outros
nomes com relevo nos primeiros passos de uma Especialidade que se individualizava.
Das conclusões do Congresso destacamos a indicação em criar uma área
própria, nos estudos médicos,
dedicada à otorrinolaringologia. Na
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sequência, será Carlos Pinto da Cruz
Mello o grande entusiasta e impulsionador do ensino da Especialidade,
alcançando em 1914 a regência de
um primeiro curso livre de ORL, em
Lisboa, com a duração de seis semanas e 12 alunos inscritos.
No Porto, no Hospital de Santo
António, pelo esforço de José Augusto
Viana Lemos Peixoto, a primeira consulta de ORL abriu efectivamente em
1910, sob a direcção de Teixeira Lopes
Júnior que na data ficou também como
director do Serviço da Especialidade
naquele Hospital.
Alberto Mendonça, em 1911, funda o
Serviço de ORL, no Hospital Militar
Principal, instalado no convento da
Estrelinha, em Lisboa.
Passado o meio do século XX, em
1953, nasce a Sociedade Portuguesa
de Otorrinolaringologia e BroncoEsofagologia, com a presidência de
Alberto Luís Mendonça, a vice-presidência de Jaime Magalhães, com
António Costa Quinta e Albano Coelho como secretários e Campos
Henriques tesoureiro,Teófilo Esquível
e Cancela Amorim como vogais. Abel
Valadares, Carlos Larroudé, Calheiros
Lopes, Barata Salgueiro, Silva Alves,
Prior e Macieira foram os outros primeiros promotores da Sociedade.
Oito anos decorridos, em 1961, vem
a lume o primeiro número do Boletim e, o órgão oficial da Sociedade de
Otorrinolaringologia e, no mesmo ano
realizou-se o primeiro Congresso, em
Lisboa, tendo como tema genérico “A
Surdez”.
No âmbito das reuniões Científicas,
permitam-me evocar, O Simpósio Internacional de Potenciais Evocados
em Oftalmologia e Otorrinolaringologia-Otoneurologia, que se
realizou em 1984, na Faculdade de
Ciências Médicas, em Lisboa, reunindo médicos portugueses, americanos,
franceses, holandeses, belgas, espanhóis e italianos. Integrei, pela área
da Oftalmologia, a sua comissão
organizadora e relembro-o pelas gratas recordações que guardo, deste
convívio inter-especialidades.
Sem me alongar muito mais quero

ainda salientar as referências que o
Dr. João Clode faz aos serviços de
Otorrinolaringologia nos vários hospitais portugueses, dos maiores aos
mais pequenos, não esquecendo os
que ficaram pela África e Ásia.
Por fim não quero terminar sem referir o Índice onomástico que encerra
o livro e lhe acrescenta mérito. Tal
como a necessidade de alicerces, um
livro como este, de cariz histórico,
onde abundam as alusões a médicos,
a obras e a datas, carece dessa lista
ordenada, cuja falta, indesculpável e
mutiladora, ocorre com frequência.
Deixem-me fechar com um agradecimento à Bial pelo apoio que deu à
publicação do livro. Além do seu
exemplar posicionamento no estímulo à investigação, actividade reconhecida entre nós e fora de Portugal, além
do seu prestígio na área farmacêutica, a Bial tem sabido igualmente apoiar a Ciência e a Medicina, nestas outras mais pequenas áreas, por certo
mais pequenas, mas não menores e
que tanto precisam de suporte.
Concluo recorrendo novamente a
Leonardo da Vinci: “As verdadeiras ciências são aquelas que penetram através dos sentidos em resultado da experiência, e assim seguiremos, silenciando as más-línguas dos nossos
contendores, não alimentando os investigadores só com sonhos, mas
prosseguindo sempre, consecutivamente, rumo ao futuro, numa ordem
conveniente que parte das verdades
primárias e de princípios estabelecidos”.
Espero ter-vos aguçado a curiosidade pela “Otorrinolaringologia em Portugal”, que o Dr. João José Clode hoje
trás a público. Deixo-vos porém uma
certeza: O livro é seguramente melhor do que aquilo que vos consegui
transmitir.»
José Luís Doria

(Endnotes)
1
Afirmações de Razés no “Al Shakook
al- Jalinoos”, quando critica Galeno.
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RECEITA ELECTRÓNICA
Soube, através dos meios de comunicação social que a partir de 1 de Março
de 2011, a prescrição do receituário médico será obrigatoriamente feita
electronicamente, quer no exercício da medicina pública quer no da
privada...

Soube, através dos meios de comunicação social que a partir de 1 de
Março de 2011, a prescrição do receituário médico será obrigatoriamente feita electronicamente, quer
no exercício da medicina pública
quer no da privada.
Esta obrigatoriedade da receita electrónica no exercício da medicina privada merece da nossa parte muitos
reparos e a total discordância.
O exercício da medicina privada
pode ser feito como profissão liberal
ou simplesmente sem qualquer intuito remuneratório ( receita para o próprio, para algum membro da família

ou amigo próximo etc.).
Como é do conhecimento universal,
supomos nós, o acto médico pode
ser exercido em qualquer local: num
hospital central universitário ou num
centro de saúde numa aldeia do
Alentejo ou numa habitação dum
condomínio de luxo ou simplesmente num casebre de algum lugarejo de
Trás - os – Montes ou Algarve.
Será que o médico, além de transportar os instrumentos básicos para
o exercício de sua actividade clínica
(estetoscópio, esfigmomanómetro,
etc.) terá também que estar acompanhado pelo computador e impressora?
Será que num fim-de-semana, em que
porventura, tenha esquecido de algum medicamento de uso próprio,
terá de recorrer ao S. de urgência
do hospital mais próximo, se não tiver o inseparável computador e a
acompanhante impressora?
Será que algum médico, de um escalão etário mais avançado, que não esteja a par de novas tecnologias terá
que se inscrever num curso de
informática para poder exercer o seu
direito e dever de prescrição no exercício pleno do acto médico?
Não pondo em causa os méritos da

receita electrónica, repudiamos veementemente a sua obrigatoriedade.
Esta imposição restringe duma maneira totalmente inaceitável o que de
mais sublime tem o acto médico,
numa das suas três dimensões –
diagnóstico,tratamento e prognóstico.
Além disso a nossa experiência tem
revelado que existem falhas no sistema informático que vão desde o
seu irregular funcionamento, a um
tempo de latência exagerado entre a
prescrição e a impressão da receita,
obrigando frequentemente à prescrição manual. Em nossa opinião deve
haver sempre alternativa manual,
porque o sistema informático pode
por vezes falhar.
A restrição da prescrição à receita
electrónica é violentar o exercício da
Medicina. É desrespeitar o clínico e
desprezar o direito ao tratamento de
qualquer doente. Esta minha opinião
é partilhada por todos os colegas
com quem tenho conversado sobre
o assunto.
Proponho a toda a classe médica, o
repúdio em massa, desta medida no
mínimo deplorável.
É altura de dizer basta.

Nota:
A informatização é necessária, é desejável e é o futuro. A deficiência e as falhas de informatização são causas de ineficiência,
desperdício e fraude na Saúde, conforme exemplo bem recente. Porém, como quase tudo na vida, a implementação de
novas soluções e tecnologias deve ser feita com rigor técnico, com bom senso e sem sequelas traumáticas. Por isso
subscrevemos os condicionalismos e as preocupações expressas de forma pertinente e eloquente pelo Dr Filipe Monteiro
no que concerne a obrigatoriedade da prescrição electrónica. É óbvio que durante muitos anos continuaremos a necessitar de uma alternativa em papel, tanto no sector público como no sector privado, devidamente enquadrada e regulamentada. A Ordem está a discutir esta problemática com o Governo e acreditamos sinceramente que assistiremos brevemente
a algumas modificações. JMS
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2011
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Velhos Problemas e Novos
Contextos: Uma Realidade Inversa?
(“… hoje assistimos a um regresso ao séc. XVIII: ao despojar o Estado das
suas responsabilidades e prerrogativas, minámos a sua reputação…” sic.Tony
Judt, in Jornal The Guardian; “… uma das características do Liberalismo Social foi a renúncia a políticas redistributivas e a políticas fiscais progressistas…” sic. Vivevç Navarro in Revista Sistema)

I)- Uma Questão de Decência e
de Coerência
(“… ironicamente, são os países com
estado social incipiente que são forçados a fazer os maiores cortes … o
objectivo do crescimento económico
constante está em rota de colisão com
os recursos naturais e o equilíbrio planetário …” sic. Rui Cardoso in “Quem
tramou o Estado Providência” Courrier
Internacional)
Diz o adágio popular que “a História
se repete”. Não querendo entrar no
domínio da futurologia, constato que,
efectivamente, de vez em quando, ou
por mero acaso, ou por sábio desígnio
supremo, assim é de facto.
O momento político que vivemos
actualmente tem sido fértil em acontecimentos que, mesmo os mais
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distraídos ou incrédulos, pensariam
certamente ser antes fruto de um simples pesadelo, e nunca de decisões
plenamente assumidas por um governo que se reclama do campo ideológico do socialismo democrático e
acérrimo defensor do denominado
“Estado Social”.
Ainda por cima, logo após o anúncio
público de algumas das suas mais polémicas decisões, confrontamo-nos
com uma de duas atitudes: Ou com
notas oficiais explicativas que, a pretexto de virem esclarecer o real sentido do legislador, pura e simplesmente
anulam aquilo que é afirmado na realidade; ou então, ficam suspensas de
uma anunciada regulamentação que,
pura e simplesmente, ninguém é capaz
de dizer ao certo quando irá ver a luz
do dia.
São exemplo da primeira categoria, a
Lei sobre os Transportes de Doentes
não urgentes no âmbito do SNS, e da
segunda, a Lei das Carreiras Médicas.
Enquanto na primeira circunstância,
não houve a coragem de reconhecer
atempadamente o erro clamoroso e
cujas consequências iriam ser muito
nefastas a curto prazo a uma grande
percentagem de doentes, ensaiando-se
pois uma fuga ao problema através de
uma alegada incapacidade logística da
Segurança Social em passar um
atestado de insuficiência económica
ao cidadão alegadamente carente, no
segundo caso, publicou-se apenas o

esboço geral de um novo sistema unificado de Carreiras, embora nada se
tenha dito até ao presente sobre a
parte mais substantiva, ou seja, como
é que os médicos vão passar a ser
avaliados, como é que progridem, e
quanto é que irão passar a auferir em
termos salariais.
São atitudes como estas que estão a
minar irreversivelmente a confiança de
todos os agentes intervenientes, razão
pela qual os profissionais vão abandonando paulatinamente o SNS (quer
por aposentação ou reforma, quer por
exoneração ou pedido de licença sem
vencimento), os doentes sentem-se
cada vez mais insatisfeitos com a qualidade dos cuidados prestados, os cidadãos contribuintes mais revoltados
com a perda de direitos que consideravam legitimamente consubstanciados
na nossa Lei Fundamental, e os
prestadores privados lá vão explorando
as contradições do sistema, vivendo
globalmente à conta dos vários sub-sistemas paralelos que o próprio Estado
foi criando ao longo de décadas, ao
sabor das pressões corporativistas de
grupos mais ou menos influentes.
É assim que, eufemísticamente, quando se lê na própria Constituição da
República a propósito dos cuidados de
saúde, “tendencialmente gratuitos” se
deve antes subentender “tendencialmente pagos”, e por aí adiante. Argumentam os decisores políticos, para justificarem estes e outros anacronismos,
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que a conjuntura internacional se alterou substantiva, súbita e inesperadamente, e que estas decisões visam
antes salvaguardar a pura essência do
Sistema.
Foi assim que resolveram justificar oficialmente o brutal aumento do preço
das vacinas administradas no âmbito
das Consultas de Medicina do Viajante, como se fosse essa atitude que salvasse da alegada ruína financeira eminente o próprio SNS. Esqueceram-se
que, como diz o aforismo, “o exemplo
vem de cima”, e que nada pode justificar o atropelo de princípios fundamentais, universais e acrescentaria ainda,
intemporais.

contrapartida de uma margem de lucro da mesma ordem de grandeza?
O que está pois verdadeiramente em
causa com este caso é, não só o respeito pelos códigos de ética
civilizacional, mas também a defesa da
própria Saúde Pública a que estamos
obrigados, inclusive por convenções internacionais.
Desconhecerão as autoridades nacionais que, de uma forma geral, com a
progressiva precarização dos vínculos
contratuais (nas empresas privadas e
até no próprio Estado!), cada vez mais
as despesas com a saúde (incluindo os
prémios dos seguros com cobertura
internacional) irão recair sobre os cidadãos individualmente considerados? E
que, com este tipo de
Nada pode justificar o atropelo de
atitudes, assistiremos
princípios fundamentais, universais e
cada vez mais à recusa dos viajantes a seacrescentaria ainda, intemporais.
rem vacinados, arriscando-se pois a traComo justificar então, por exemplo,
zerem de volta doenças que são perque ao cidadão indefeso, seja cobrada
feitamente evitáveis e não raras veuma importância para a administração
zes com uma morbi-mortalidade asda vacina da Febre Amarela (a única
sociada considerável, consumindo
legalmente obrigatória em termos da
consequentemente muito mais recurlegislação internacional geral) que é susos financeiros do que até ao preperior a 1.000% do seu custo real, e
sente, designadamente em interquando é do domínio público que um
namentos hospitalares indevidos?
simples carimbo falso obtido à cheQuererão mesmo que os outros paígada do aeroporto de Luanda, custa
ses dificultem também eles a saída dos
cerca de dez vezes menos?
seus cidadãos, à semelhança daquilo
Não é o Governo e o Ministério da
que está a acontecer de forma velada
Saúde que apelam insistentemente (e
no nosso país, quando na realidade a
a meu ver, muito bem!!!) ao sentido
economia nacional está cada vez mais
da responsabilização social dos labodependente das divisas que esses mesratórios farmacêuticos conducente à
mos turistas nos deixam durante as suas
diminuição da sua margem de lucro
estadias? Qual seria o benefício? Ou
com a comercialização dos medicaantes, o prejuízo?
mentos em geral, e sobretudo dos que
estão protegidos pelo direito de paII)- Histórias de Ontem
tente, a pretexto de assim estarem a
(Histórias de Amanhã?)
contribuir decisivamente para a
sustentabilidade do SNS, bem como
(“… a crise financeira e económica leva
para salvaguardar o acesso dos cidaa que se coloque em questão o papel
dãos portugueses aos cuidados de saúdo Estado nas sociedades ocidentais …
de? Com que moralidade afinal? Que
depois de décadas de menos Estado, os
diriam então os nossos governantes,
poderes públicos são obrigados a finanse qualquer um deles argumentasse
ciar bancos e empresas privadas …” sic.
que, para salvar a viabilidade da sua
In “O Fim do Estado Social” Courrier
unidade de negócios, exigia também a
Internacional, Novembro 2010)

Enquanto reflectia nestas considerações iniciais, lembrei-me a propósito
de uma experiência profissional que
muito me marcou, já lá vão um bom
par de anos, mas que volta e meia me
inquieta a memória.
Quando realizava um estágio num dos
Hospitais Civis de Lisboa durante o
Internato Complementar de Especialidade, fui convidado por um colega para
o substituir durante o seu mês de férias
num hospital de uma grande companhia nacional de seguros. Tinha apenas
que me deslocar lá uma vez por semana, o que me permitiu utilizar precisamente o dia em que gozava a folga
correspondente ao período semanal de
24 H de Serviço na Unidade de Cuidados Intensivos.
As funções consistiam em observar os
doentes nas fases pré e pós operatória,
bem como todos os que, quer colegas,
quer enfermeiros, entendessem beneficiar do parecer de um internista,
nomeadamente aqueles que apresentassem qualquer complicação do foro
médico, o que geralmente me ocupava um dia de trabalho praticamente
inteiro. Por incrível que possa parecer, em todas as quatro deslocações
que realizei, tive histórias para contar
à minha esposa (também ela médica),
quando chegava finalmente à hora de
jantar a casa, já meio extenuado.
Não interessando agora para nada a
sua ordem cronológica, lembro-me de
um caso de um adulto jovem com
sequelas de um acidente de trabalho
grave que necessitava de uma intervenção do âmbito da cirurgia plástica,
em cuja avaliação pré operatória foi
detectada uma hipertensão arterial, facto que determinou que os colegas me
solicitassem um parecer. O doente tinha de facto valores tencionais muito
elevados e um ECG em repouso com
alterações importantes da repolarização ventricular, pelo que tive imediatamente de o medicar e, por suspeita
de se tratar de uma hipertensão arterial secundária, solicitar os exames complementares de diagnóstico adequados,
afirmando que só daria parecer positivo à realização do acto cirúrgico quando se esclarecesse convenientemente o
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quadro clínico e após a sua necessária
enfermaria que estava atribuída à minoite mas, segundo a sua própria opiestabilização, tanto mais que a cirurnha responsabilidade no Serviço de
nião, tal não se deveria certamente a
gia não se revestia de qualquer carácInfecciologia do Hospital Curry Cabral.
qualquer efeito secundário da anestesia
ter urgente.
Assim que o meu orientador de estáou mesmo da cirurgia propriamente
Noutro dia, um enfermeiro solicitou-me
gio chegou, subentendi de imediato que
dita, mas antes a uma sensação intera observação de outro jovem, este prajá teria certamente havido um contacmitente tipo “choque eléctrico” que irticamente ainda adolescente, com certo na véspera com o Director Clínico
radiava ao longo do membro em que
ca de uma semana de pós-operatório
do Hospital da Seguradora onde aquetinha sido colocado o soro. Inspecciocom um quadro clínico que comprele estava previamente internado. E a
nei o local onde o doente referia que
endia prostração, febre elevada, tosse
pergunta que me foi feita de seguida
aquela sensação desagradável era mais
e dor tipo pontada num dos hemifoi: Como é que seria admissível que
intensa e, à primeira vista, nada de anortóraxes. Solicitei umas análises e uma
eu desconhecesse uma legislação ainda
mal me pareceu poder constatar.
teleradiografia do torax urgentes e,
em vigor e publicada algumas dezenas
Foi então que o doente acrescentou
depois da respectiva observação clínica,
de anos antes num governo de Salazar,
que as queixas se agravavam com a
concluí pelo diagnóstico de abcesso do
segundo a qual estava completamente
mudança de posição, designadamente
pulmão. Dado que o doente não eviinterdito o internamento de doentes
quando flectia o cotovelo. Voltei a insdenciava quaisquer critérios de sépsis
com patologia infecto-contagiosa em
peccionar a região do sangradouro
ou de insuficiência respiratória, medihospitais privados?
com mais atenção e lá solicitei fiquei-o com soros e antibióticos, aconClaro que eu não fazia a menor ideia
nalmente ao enfermeiro que retirasselhando que o mesmo
se o soro ao doente, para ver
fosse posteriormente
se conseguia finalmente cheConfortou-me, contudo, a ideia de que aquilo gar a uma conclusão definireobservado de forma regular, quer pelo cirurgião,
que me atormentava jamais seria possível de tiva. Qual não foi então o
quer pelo anestesista que
nosso espanto, quando verio tinham operado, uma acontecer nos hospitais públicos do meu país… ficámos que o sistema de
vez que só iria voltar a posoro estava acoplado, não a
der visitá-lo na semana seum cateter, como seria suguinte.
da sua existência, mas logo acrescentei
posto, mas sim a uma agulha
Qual não foi o meu espanto, quando
que, se na verdade se tratava de uma
endovenosa !!! Estava tudo finalmente
no outro dia de manhã cedo, esse
doença infecciosa, de modo algum ela
explicado, ou antes, quase… conformesmo doente tinha sido internado na
seria de natureza transmissível, tal
me julguei crer nesse momento com
como me parecia estar subjacente ao
uma certa ingenuidade.
seu espírito, logo o doente poderia e
Constatado este facto, solicitei ao mesdeveria ter ficado onde estava, e não ser
mo enfermeiro que preparasse um
recambiado para um hospital público.
outro sistema de soros e canalizasse
Mas o mais importante afinal, foi que
outra veia fora daquela região anatóaquele cidadão tinha que ser tratado,
mica, mas com um verdadeiro cateter.
e foi-o convenientemente pelo médico
Nova surpresa. O enfermeiro disse-me
que, quis o acaso, fosse precisamente
que não podia satisfazer tal pedido,
o mesmo em ambos os hospitais !...
dado que os “abocaths” só estavam
Noutra ocasião, fui interpelado por
disponíveis no Bloco Operatório do
outro enfermeiro no sentido de esHospital, e a essa hora, só com ordem
clarecer uma queixas aparentedo Director Clínico alguém poderia ir
mente muito estranhas que um
lá buscar algum, uma vez que este já
doente operado na véspera
estava fechado e, mais importante ainapresentava. Tratava-se de
da, o meu colega não apreciava muito
um homem de meia-idaser incomodado com este género de
de que tinha um soro
problemas.
em perfusão numa
Enquanto eu mostrava a minha admiveia periférica de um
ração e repulsa por tal prática, eis que
dos membros supeirrompe na enfermaria um outro enriores e queixava-se
fermeiro que vinha receber o turno e
que não tinha conrender o seu colega.Ao saber dos aconseguido dormir
tecimentos, imediatamente me declaquase nada nessa
rou que iria resolver o problema a
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contento, exibindo em conformidade
um bolso da bata cheio de cateteres, e
exclamando: É por causa de situações
como estas que, quando eu saio de
serviço do Hospital de Stª Maria, trago
sempre material para que aqui nada
me falte para poder tratar devidamente os meus doentes …
A última e mais inusitada história passou-se, nunca mais o poderei esquecer,
precisamente no tristemente famoso dia
do incêndio do Chiado. De novo tinha recebido mais um pedido de um
outro enfermeiro para ir observar um
idoso que se encontrava numa das
enfermarias há umas quantas semanas,
não me recordando ao certo, neste
momento, qual a razão efectiva. O que
é realmente relevante, é que o referido
enfermeiro, ao verificar rotineiramente as funções vitais do doente, tinha-lhe
detectado uma bradicardia acentuada.
Abeirei-me então do respectivo leito,
e comecei a colher os dados anamnésticos do doente, tomando-lhe simultaneamente o pulso. Não evidenciava
compromisso hemodinâmico, estava
completamente consciente, orientado
e lúcido, não tinha antecedentes pessoais ou familiares relevantes e não
estava a fazer qualquer medicação que
pudesse estar eventualmente incriminada. Mas o que é certo, é que apresentava de facto uma bradicárdia, com
valor inferior a 40/mn, embora com
ritmo regular e pulso cheio.
Disse então ao enfermeiro que seria
necessário obter um traçado electrocardiográfico urgente, tendo este
trazido, volvidos alguns instantes,
o respectivo aparelho que tinha ido
buscar, precisamente, ao Bloco
Operatório. Feito o exame, tornouse patente a presença de um Bloqueio Auriculo-Ventricular do III
grau, razão pelo que solicitei que fosse
canalizada uma veia periférica com um
soro, para iniciar uma perfusão de
isoprenalina. Foi então que o enfermeiro me declarou que o soro ainda seria
possível arranjar, mas quanto à
isoprenalina, isso seria necessário voltar de novo ao Bloco Operatório. Disse-lhe que fosse e que trouxesse ampolas de atropina e um monitor cardí-

aco, ao que me esclareceu ser certamente impossível concretizar o segundo pedido, pelo que me tive que contentar com o electrocardiógrafo a funcionar intermitentemente e a debitar
folhas e mais folhas de papel
milimétrico.
Não demorou muito até que, um tanto ou quanto esbaforido de uma segunda correria escada acima, escada a
baixo, o coitado do enfermeiro me
declarou solenemente que não tinha
conseguido encontrar as necessárias
ampolas de isoprenalina, mas que tinha
encontrado as de atropina. Disse-lhe
para preparar três seringas com 1 mg
cada uma, que foram administradas em
bolus ev sucessivos, mas sem qualquer
tradução significativa no traçado cardíaco. Perante a falta de resposta, enderecei-lhe novo pedido, agora para
procurar ampolas de orciprenalina, que
poderiam substituir satisfatoriamente
as da isoprenalina que não existiam.
Desta vez, a mesma viagem escada acima, escada abaixo não tinha sido em
vão, e foi possível obter uma frequência cardíaca adequada e estável com
uma perfusão daquele beta mimético.
Declarei então que o doente necessitava da implantação de um “pace
maker”, e que se houvesse um provisório disponível, eu próprio o poderia
implantar no Bloco Operatório.
O pobre do enfermeiro olhou-me desta vez com um olhar meio incrédulo
com os olhos quase a saltarem-lhe das
órbitas, e afirmou sem rodeios que

É que há certos preceitos de
índole técnica e ética que nós
não devemos nunca alienar.
aquilo já era demasiado, pelo que seria mais sensato ir de imediato informar pessoalmente o Director Clínico
do que se estava passando. Ausentouse de seguida, enquanto eu voltei a ficar sozinho com o doente, vendo as
sucessivas folhas a saírem do
electrocardiógrafo, e tentando tranquilizar o infortunado doente que estava
tudo sob controlo.

Volvidos escassos minutos, lá pude
conhecer finalmente o famigerado Director Clínico que se me apresentou
dizendo-se ser especialista em
Cardiologia. Cumprimentou-me secamente, e pediu com notória rudeza que
lhe explicasse aquela trapalhada toda.
Contra o que penso seriam as suas
expectativas iniciais, ou de se confrontar com um exagero de zelo de um
jovem médico, ou mesmo com um
indesculpável erro de diagnóstico, fruto, sabe-se lá, ou da inexperiência, ou
mesmo da ignorância, rapidamente
verifiquei que mudou de tom de voz,
ao acrescentar com toda a solenidade:
Na realidade temos aqui um problema … Não temos de facto condições
para continuar a ter este doente internado neste hospital. Nem sequer temos o necessário “pace maker” provisório que o colega até se prontificou a
implantar!
Após breves instantes, em que pareceu estar meio absorto em
congeminações um tanto ou quanto
obscuras, voltou a adquirir uma postura de maior sobranceria, e afirmou
então num tom de voz uns quantos
decibéis acima do registo anterior:
Aquilo que você vai assistir agora, não
poderá jamais dizer que se passou neste
Hospital.Virou-se para o enfermeiro e
ordenou-lhe que transmitisse à telefonista para efectuar uma chamada telefónica para o 115, informando que
estava um doente na via pública numa
situação de emergência médica.
Seguidamente, sem sequer pestanejar, exclamou ao mesmo enfermeiro
e a um maqueiro que entretanto também tinha sido chamado ao local:
Transportem imediatamente este doente para a entrada do Hospital, façam crer que ele estava a tentar entrar indevidamente aqui neste momento, e digam aos bombeiros para o conduzirem de seguida para o Serviço de
Urgência do Hospital de S. José.
E virando-se para mim, esclareceu-me:
Afinal é ou não verdade de que na
realidade se trata, nem mais nem menos, de um cidadão português que tem
os mesmos direitos do que os demais que
se encontram nos hospitais públicos?
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Aprenda mas é esta lição, porque o
que nós temos de fazer é estarmos à
altura das circunstâncias, sendo essencialmente práticos, e não complicar aquilo que, contra as aparências iniciais, até
não é assim tão difícil de resolver!
Foi nestas últimas palavras que eu estava a matutar quando, à luz do por
de sol, atravessava a ponte 25 de Abril
no meu carro, e contemplava o horror da fumarada que ainda saía da baixa
Pombalina: Como é possível que certas pessoas tenham a consciência tranquila e consigam dormir diariamente
descontraídos? Confortou-me, contudo, a ideia de que aquilo que me atormentava jamais seria possível de acontecer nos hospitais públicos do meu
país…
Ao terminar a minha missão, ao fim
deste mês verdadeiramente Infernal,
cruzei-me na terça-feira seguinte com
o colega a quem tinha feito o jeito, e
que regressara na véspera de novo ao
trabalho. Não demorou muito até que
me interpelasse: Mas o que é que tu
fizeste lá no Hospital da seguradora,
que tenho a sensação de que eles não
te querem ver nem pintado. E eu que
julgava ter encontrado o colega ideal
para me substituir a partir daqui nas
minhas férias…
Ao que repostei de imediato: Eu é que
não posso conceber como é possível
pactuar com aquele estado de coisas.
Sabes, é que há certos preceitos de
índole técnica e ética que nós não devemos nunca alienar. É como diz o ditado: “tanto é ladrão o que rouba,
como o que consente”.
Retorquiu então pensativo: No fundo,
até tens alguma razão mas, como sabes, nós temos que sobreviver, e aqui
o que nos pagam no hospital não dá
para as despesas todas, e alguém tem
que ser contratado para aquelas funções. Eu bem tento fazer o meu melhor,
mas sem nunca por demasiado em
questão a hierarquia. Ah, e a propósito dos imbróglios que me deixaste: o
jovem da hipertensão já foi operado
depois de ter realizado os exames que
solicitaste e que foram todos normais,
encontrando-se clinicamente bem com
a mesma medicação; quanto ao doen-
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te do Bloqueio Auriculo-Ventricular
Completo, colocaram-lhe um “pace
maker” provisório no Hospital de S.
José, tendo sido posteriormente
transferido para o Hospital de Stª
Marta onde lhe implantaram finalmente um definitivo, regressando
passados apenas dois dias à mesma
cama de onde tinha saído. Como vês,
tudo se resolveu e não há necessidade de levar as coisas demasiadamente a sério…
Nem respondi. A caminho da consulta externa, ao olhar inadvertidamente para a direita, lá vi a figura
esfíngica do Director Clínico em
amena conversa com um colega mais
velho, à entrada de um dos pavilhões. Congeminei em surdina: Deve
estar a interceder diligentemente
pela saúde de outro qualquer doente do Hospital daquela malfadada
Seguradora…
III)- E Agora? Elações para o Futuro!
(“… seria bom transformar a crise económica e social que assola o país, numa
oportunidade de mudança … mas isso
não acontecerá facilmente …”; “ … a
co-responsabilização, é necessário
frequentá-la, exercitá-la todos os dias
nas pequenas coisas da vida, para que
possa emergir como um vínculo privilegiado dos processos deliberativos,
que dizem respeito aos grandes desígnios sociais … dediquemo-nos pois às
causas da crise, para tratarmos das
suas consequências…”sic. Constantino
Sakellarides in “Novo Contrato Social
da Saúde: Incluir as Pessoas”)
E agora?!... O que é que se poderá fazer, quando nos dizem alto e bom som
a cada instante que passa que o nosso
País está à beira da falência económica, completamente subjugado pela dimensão da desenfreada especulação financeira desencadeada pelos dignos
representantes sem rosto do agiotismo
internacional que nos rondam diariamente, tal como fazem o abutre e a
hiena, num duelo sem tréguas ou vencedores, pelos míseros despojos meio
putrefactos do rei da selva, seguindo
os cruéis instintos das eternas leis de

Nós, médicos, temos a
consciência, a experiência, e o
dever de saber transmitir
esperança, mas sem nunca
esconder a gravidade clínica
do caso. Indexamos
intrinsecamente esse
comportamento desde
tempos muito remotos, e
abominamos falsas mentiras
piedosas para enganar os
doentes e seus familiares,
quer por questões éticodeontológicas, quer por
entendermos ser prioritário
o respeito pela dignidade
humana, seja em que
contexto for.
sobrevivência na natureza, realidade
que infelizmente encontra cada vez
mais paralelos no tipo de sociedade
que está sendo edificada.
Não é fácil, de facto.
Sem pretender ser demagogo ou extremista que não sou, diria que certamente, só através da coragem em
afrontar as verdadeiras causas da crise, dizendo a verdade sem rodeios, e
com um genuíno espírito de solidariedade planetária que permita ganhar
para a causa a maioria dos cidadãos
de todos os países. Nunca, tentando
responder isoladamente e argumentando as estratégias a empreender utilizando precisamente os mesmos pressupostos daqueles que nos estão a tentar sufocar, rejeitando pois todas as
tentativas de nos fazerem crer, demagogicamente, que está tudo sob controlo, e que tudo não passa de uma
ligeira crise passageira.
Nós, médicos, temos a consciência, a
experiência, e o dever de saber transmitir esperança, mas sem nunca esconder
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a gravidade clínica do caso. Indexamos
intrinsecamente esse comportamento
desde tempos muito remotos, e abominamos falsas mentiras piedosas para
enganar os doentes e seus familiares,
quer por questões ético-deontológicas,
quer por entendermos ser prioritário
o respeito pela dignidade humana, seja
em que contexto for.
Se não, tal como tem sido por demais
patente, iremos de PEC em PEC até
ao PIDE (Plano de Instabilidade e
Decrescimento), o que irá certamente
produzir movimentos sociais semelhantes ao que estamos presentemente a
assistir nos países árabes do Magreb e
do Médio Oriente.
Neste contexto, para quê um Governo com mais do que uma dezena de
Ministros e várias dezenas de secretários e sub-secretários de estado, quando na realidade bastaria um Super
Ministro das Finanças acompanhado
por uma boa vintena de obedientes
secretários e consultores. E para quê
também um Parlamento com mais de
duzentos deputados e cerca de uma
dezena de Comissões, quando seria
mais do que suficiente a sua quarta
parte para satisfazer as reais necessidades legislativas do país e fiscalizar o
Governo.
Presentemente, assistimos atónitos ao

desfilar diário de vários atropelos às boas
normas de conduta cívica, em que, por
exemplo, a realidade
das instituições prestadoras de cuidados de
saúde consiste em verem-se confrontadas
com uma progressiva
degradação da capacidade em cumprirem
cabalmente a sua missão primordial de tratar os doentes segundo o estado actual da
“legis artis” e com a
máxima humanidade,
situação que se irá
agravar ainda mais de
futuro por via do corte de verbas anunciado para os orçamentos de exploração
corrente no decurso deste ano.
Nos Hospitais públicos, constatámos
nos últimos quinze anos um crescimento exponencial do número de administradores, a implementação de uma
catadupa de diferentes sistemas
informáticos que frequentemente deixam de funcionar, mas que nos fazem
perder a paciência com a sua exagerada demora no correcto funcionamento, a precarização progressiva do
trabalho médico, sobretudo nos Serviços de Urgência, a complexificação
absurda dos sistemas burocráticos de
controlo administrativo, aberrações
que, no conjunto, ajudam a explicar, a
par da degradação das condições
remuneratórias e da desarticulação das
Carreiras Médicas, o estado de insatisfação da generalidade dos colegas e
demais profissionais ligados directamente à prestação de cuidados, sendo
certo que são estes, e não aqueles, que
são realmente necessários ao tratamento
dos doentes.
Um dos mais eloquentes exemplos
desta verdadeira obsessão com o controlo da actividade médica levada ao
absurdo, é o caso da implementação
generalizada e compulsiva da receita
médica electrónica, anunciada para
Março do corrente ano. Pergunta-se:

E quando os sistemas informáticos
deixarem de funcionar (o que acontece diariamente várias vezes, na minha
experiência)? E quando os médicos forem fazer domicílios? E quando forem
observar um cidadão estrangeiro a uma
unidade hoteleira? Será que o Ministério
irá fornecer gratuitamente “hardwere”,
“softwere” e mini impressoras portáteis
a todos os médicos, doentes e instituições, à semelhança dos celebérrimos
“Magalhães”?
Enquanto não valorizarmos a qualidade e a importância das profissões pelo
seu real impacto social, e antes por
critérios de notoriedade mediática.
Enquanto não distribuirmos equitativa e proporcionalmente aos proventos
de cada cidadão, família ou empresa, a
factura a pagar pela alegada crise, mas
antes fazer da administração pública o
seu principal “bode expiatório”. Enquanto nos deixarmos literalmente
esmagar por um valor perfeitamente
amoral dos juros que estão a ser avaliados por agências internacionais de
“rating” de idoneidade e isenção mais
que questionável, que não deixam sequer qualquer espécie margem para o
pagamento da própria dívida, a não ser
que sejamos todos submergidos por
uma espiral sem retorno de progressivo empobrecimento. Enquanto o mundo for cada vez mais parecido com um
casino globalizado, em que os valores
que são promovidos são os da fama e
do sucesso a qualquer preço. Enquanto caminharmos no sentido de só os
comprovadamente miseráveis terem
direito aos apoios sociais, e empurrarmos progressivamente quase todos os
outros estratos para a miséria envergonhada e clandestina. Enquanto assistirmos impavidamente ao emagrecimento da classe média, e ao aumento sem
limite dos dois extremos do espectro
social, à semelhança da realidade dos
países em vias de desenvolvimento.
Enquanto nos aproximarmos cada vez
mais do “modelo chinês”, em que a
manufactura massificada que satisfaz o
consumismo desenfreado do capitalismo mais abjecto, reduz à mais ínfima
expressão a dignidade da esmagadora
maioria da população.
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Enquanto, por fim, o exercício da medicina for cada vez mais imbuído de
um mero espírito mercantilista, e progressivamente despojado da herança humanística de raiz hipocrática,
reflexo de todas as disfunções anteriormente enumeradas, a doença da
Sociedade e dos Cidadãos será cada
vez mais incurável. Por isso, não nos
devemos admirar nada do
elevadíssimo índice de consumo (legal e ilegal) de psicotrópicos no nosso país e em muitos outros países
por esse mundo fora, bem como das
incomodativas taxas de suicídio.
Mas o mais grave, é que o Governo
entende que uma das grandes soluções para este grande e generalizado mal, é acabar com aquilo que considera serem os privilégios indevidos
da Classe Médica, e que para tal, o
mais eficaz é fomentar propositadamente um excedente de médicos a
médio prazo, porque assim haverá
sempre mão de obra dócil e barata,
tal como já conseguiram fazer com
os enfermeiros.
Cá estaremos para ver os mais que
nefastos efeitos desta política, sobretudo para os próprios doentes. Passarão a ter médicos sem possibilidade de dispor de massa crítica que
lhes proporcione a necessária experiência, compreensivelmente preocupados sobretudo com a sobrevivência económica dos seus agregados
familiares, inapelavelmente assalariados dos Estado ou dos grandes grupos económicos, cultores confessos
dos valores do individualismo, disputando os próprios doentes para as
suas listas, porque o que prevalecerá na avaliação individual serão sobretudo factores quantitativos, já que
os de natureza qualitativa serão mais
para constar nos relatórios que o
país terá periodicamente de apresentar às organizações internacionais
que nos auditam, ou então, para as
poucas instituições que passarão a
existir para tratar a minoria privilegiada da população.
E assim, o SNS que nasceu quando
eu estava para ingressar na Faculdade, e as Carreiras Médicas de que a
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maioria dos colegas da minha geração se soube legitimamente orgulhar,
estarão definitivamente remetidas
para os manuais de História da Medicina, quando foram precisamente
estas duas realidades que
alcandoraram o nível sanitário do
país a uma posição jamais alcançada
por outro qualquer sector de actividade, fruto, em grande parte, de um
espírito de mobilização sem paralelo
da grande maioria da classe médica
em torno do ideal de bem servir o
interesse dos doentes, e naturalmen-

É também por acreditar
que é sempre possível
tentar alterar a realidade
com que nos
confrontamos que, volta
e meia, decido partilhar
com os meus pares
algumas reflexões, fruto
de convicções assumidas
mas longe do palco
inebriante dos media, na
esperança que um destes
dias, em conjunto com
outros respeitáveis
colegas, possamos ser
finalmente ouvidos pelos
decisores políticos.
te também, satisfazer a sua necessidade de realização profissional, científica, intelectual, cultural, humanística e económica.
IV)- Conclusões a propósito de
um Último Pensamento
(“… haverá alturas em que nada podemos fazer para impedir a injustiça,
mas nunca poderá haver uma altura
em que desistimos de protestar …”
sic. Elie Wiesel)

Eu sei que não basta protestar. É necessário algo mais. Nomeadamente,
dar exemplo de coerência, de responsabilidade, de persistência, de inteligência, e de esperança.
Por isso, aceitei ao longo do meu percurso escolar e profissional desempenhar diversas funções, quer nas estruturas associativas da classe (Faculdade, Sindicato e Ordem), quer nas
estruturas directivas hospitalares
numa instituição pública (Direcção
Médica e Direcção de Serviço), e não
foi por ter pedido a exoneração e
passado a contrato individual no
CHS HSB, onde permaneço com um
horário de 40 h semanais, que passei a lutar menos pela causa dos doentes e pelo Serviço que dirijo.
É também por acreditar que é sempre possível tentar alterar a realidade com que nos confrontamos que,
volta e meia, decido partilhar com
os meus pares algumas reflexões, fruto de convicções assumidas mas longe do palco inebriante dos media, na
esperança que um destes dias, em
conjunto com outros respeitáveis colegas, possamos ser finalmente ouvidos pelos decisores políticos.
Acredito convictamente que com um
Novo Contrato Social da Saúde que
inclua genuinamente as pessoas (doentes, cidadãos, profissionais e políticos), e ainda associações e empresas, como defendeu recentemente o
colega Constantino Sakellarides, seja
possível inverter esta penosa caminhada para o abismo. Com a condição de se deixar definitivamente de
desrespeitar os direitos dos doentes,
de aliciar com falsas esperanças os
cidadãos, e de desconsiderar os profissionais.
E deste modo, evitarmos que, um destes dias, nos confrontemos nas instituições públicas de saúde, com faltas
de cateteres, “pace-makers”, ou tenhamos que transferir doentes para unidades privadas, quer por insuficientes condições técnicas de segurança,
ou pela falta de escrúpulos de um
qualquer Director Clínico…
Setúbal, 2011/01/25
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Sanguini Parce Ut Optime
Poupar sangue, transfundir melhor

Todos os dias é preciso sangue para
tratar doentes internados nos hospitais, em contexto de situações médicas e cirurgicas, algumas das quais com
grande e relevante complexidade no
que respeita a necessidades de suporte transfusional. Segundo os números
disponíveis, são necessárias em média
cerca de 1100 dádivas por dia para
assegurar a suficiência em componentes sanguíneos no nosso país.

A importância de poupar sangue

A transfusão de sangue inadequada é
uma questão de saúde pública. Pretende-se neste artigo fazer uma reflexão
sobre a necessidade de assumir uma
postura activa sobre a utilização terapêutica do sangue e seus componentes. A conclusão desde já antecipada é
que é preciso transfundir melhor.
O sangue, matéria prima ímpar e incontornável de parte relevante do exercício da Medicina Transfusional, é um
órgão no estado líquido de origem exclusivamente humana e por agora sem
substitutos consistentes. Um conceito
fundamental a ter portanto sempre presente é que o sangue não se fabrica.
A sua obtenção através da dádiva, num
quadro de benevolato e altruísmo, é
um acto de consciência individual cuja
sustentabilidade social assenta em premissas de cidadania participada, dimensão cultural e solidariedade recíproca.
A experiência acumulada tem permitido evidenciar que os sistemas transfusionais devem ser referenciados a estes valores de cultura, os quais sublinham a nobreza do produto e aumentam a sua segurança.
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A escassez
Podemos tentar alinhar alguns factores que fundamentam este conceito de
escassez relativa de sangue face ao nível de consumo. Por um lado, há que
ter em conta a evolução demográfica
global que assume um impacto negativo na população activa de dadores, decorrente do balanço desfavorável da
taxa de natalidade. Por outro, tem-se
assistido de forma crescente à imposição de critérios de selecção mais rigorosos com vista ao controlo de riscos
conhecidos, desconhecidos e emergentes, facto este que amplifica a redução
de dadores elegíveis. Por último, é neste
quadro de escassez relativa que se verifica um aumento de necessidades
transfusionais, decorrente de factores
como o envelhecimento da população,
cronificação de doenças, complexificação e ousadia das intervenções médicas e cirúrgicas.
A ausência de substitutos
A designação genérica de «substituto
do sangue» é abusiva, pois o que está
em causa é a constituição de alternativas funcionais para a mimetização funcional de competências celulares es-

pecíficas. Apesar do forte investimento cientifico e tecnológico, materializado em múltiplas linhas de investigação, os resultados obtidos na concepção, produção e utilização em larga escala de um substituto do sangue, têm
sido na generalidade infrutíferas. O
sangue contempla uma matriz plasmática na qual se harmonizam linhas celulares cuja multiplicidade de funções
– homeostasia molecular, regulação da
imunidade, nutrição, mobilização gasosa,
hemostase, regulação térmica e do pHsão factores de complexidade que dificultam o desenvolvimento eficaz de uma
alternativa ou substituto do sangue.
O risco
Relativamente a esta matéria, é legítimo afirmar que em termos de risco
global, nunca foi tão seguro transfundir
como actualmente.Apesar disso, a percepção social desse risco continua a
ser desproporcional à realidade. A dimensão real e exacta do risco é desconhecida mesmo num quadro de permanente investimento em instrumentos de hemovigilância concertada, uma
vez que o próprio risco em si assume
uma dinâmica evolutiva. Os progressos no rastreio de agentes patogénicos
tem permitido diminuir de forma significativa a transmissão de doenças infecciosas pelo sangue, embora num cenário de permanente desafio face ao
aparecimento de novos agentes ou à
sua camuflagem mutacional. Continua
a existir um conjunto de efeitos adversos associados à transfusão de componentes sanguíneos, alguns dos quais
de natureza imunológica, susceptíveis
de se traduzirem em quadros de morbilidade importante ou mesmo de
morte – a hemólise aguda por incompatibilidade, a lesão pulmonar aguda
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dependente da transfusão (TRALI), a
aloimunização e a refractariedade
transfusional são alguns exemplos. A
sépsis de causa transfusional por contaminação bacteriana é actualmente a
causa microbiológica mais frequente de
mortalidade associada à transfusão.
Este conceito de risco transfusional inevitável, que se pode traduzir em lesão
grave ou mesmo morte, deve pois estar sempre presente no espírito do
prescritor.
O custo
Esta questão é com frequência distorcida pela noção socialmente instalada
da gratuitidade do sangue. É um facto
que ao sangue matéria-prima decorrente da dádiva, não é possível atribuir um preço. Mas a sua conversão
num produto válido para uso terapêutico, requer um conjunto de procedimentos cuja complexidade e consequente custo atinge hoje valores importantes, por forma a suprir nos planos científico e legal as exigências de
qualidade processual, com vista à obtenção da plataforma máxima de segurança na transfusão que a própria
sociedade exige. Com frequência, o
conhecimento e evidência científica é
superado pela enorme sensibilidade
social que esta matéria desperta, alimentada em termos mediáticos amiúde de forma desproporcional. A pressão daí decorrente, implica nomeadamente o aumento do número de testes laboratoriais obrigatórios, e o consequente incremento de custos.
A factura em componentes sanguíneos
paga pelos hospitais, quer em termos
de produção e validação biológica nos
casos em que mantêm colheitas, quer
em termos de aquisição aos Centros
Regionais de Sangue do Instituto Português de Sangue é hoje muito significativa e pesada no orçamento.

Transfundir melhor
Porquê?
É necessário um esforço concertado
para a salvaguarda da qualidade e da
segurança global da transfusão. Não

é legítimo nos planos científico e ético
deixar fragilizar o carácter médico da
transfusão de sangue, a qual deve começar na decisão sustentada de transfundir.
A utilização terapêutica de componentes sanguíneos, pelo impacto a nível clínico, gestão de risco e custo inerente, é
como uma das áreas de intervenção
prioritária a nível hospitalar. De facto, a
actividade transfusional, pelo seu cariz
transversal em relação a diversas áreas
médicas, cirúrgicas, traumatológicas,
obstétricas, pediátricas é reconhecida
como um dos importantes indicadores
de qualidade da prática médica.
Em termos genéricos há a percepção
de que existe uma fracção não negligenciável de transfusão inapropriada.
Quer isto dizer que a juntar aos factores atrás elencados – obtenção condicionada, ausência de substitutos, risco
e custo – o sistema se confronta com
uma taxa não quantificada de má prática transfusional por uso inadequado
dos componentes sanguíneos. À semelhança de um sistema orçamental, também aqui importa cuidar dos gastos. E
isso só é possível de atingir investindo
fortemente no envolvimento médico.

Como?
- Reforço da intervenção clínica
do Imunohemoterapeuta
A utilização clínica adequada de componentes sanguíneos, é uma área
emblemática do Médico Imunohemoterapeuta, a quem, segundo o modelo
nacional está atribuída essa tarefa e a
responsabilidade de a gerir. Atendendo à diversidade de situações com indicação formal para utilização terapêutica de sangue, é natural a necessidade do especialista em Medicina Transfusional reforçar um papel de parceria
clínica, assente na capacidade de observar doentes, dialogar com outros especialistas, dar sugestões diagnósticas
e orientar terapêuticas. Na prática,
exercer o seu papel de médico numa
lógica eminentemente clínica que é onde reside a distinção face a outras actividades de natureza mais tecnológica.

Reforce-se a ideia que a transfusão de
componentes sanguíneos é um acto
médico e não pode ser minimizado à
plataforma técnica. Não é possível deixar fragilizar o peso da especialidade
no contexto hospitalar, diluída em cenários redutores de departamentação
sem lógica funcional ou aquisição de
serviços, os quais podem ser tentadores nomeadamente na lógica das parcerias público-privadas.
Na matriz assistencial de prestação de
cuidados hospitalares, o especialista
em Medicina Transfusional não deve
abdicar de chamar a si a responsabilidade de se constituir como o perito
nas áreas da sua formação, nomeadamente na hemoterapia de componentes. Ao fazê-lo, constitui-se como um
parceiro inevitável na decisão clínica,
devendo posicionar-se em prol da qualidade do acto médico global, não abdicando da sua função de pedagogia
continuada sobre estas matérias. O
tempo habitualmente se encarrega de
consolidar o seu reconhecimento
como uma mais-valia institucional.
No contexto da intervenção clínica, é
importante promover a implementação
de Hospitais de Dia no âmbito dos
serviços hospitalares de Medicina Transfusional.Trata-se do cenário ideal para
a realização de diversas intervenções
terapêuticas, nomeadamente a transfusão de componentes sanguíneos
num cenário de vantagem logística
quer para o doente, habitualmente
alvo de atenção e cuidados mais personalizados, quer para a instituição,
ao permitir uma melhor gestão do
fluxo de doentes, evitando a ocupação desnecessária de uma cama nos
serviços de internamento.É essencial atribuir a responsabilidade deste
sector a um médico com sólida formação e motivação clínica, atendendo à frequente complexidade das situações clínicas assistidas.
- Formação
Vários são os trabalhos que apontam para a enorme discrepância e variabilidade na utilização interinstitucional do sangue, e dentro do
mesmo hospital verifica-se a existência
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de diferentes padrões entre diferentes equipas para o mesmo procedimento. A avaliação desta variabilidade
aponta sistematicamente para discrepâncias de formação, tornando evidente que naquelas instituições em
que a actividade formativa é mais
robusta, a prática transfusional é melhor. Quer isto dizer, que numa perspectiva de saúde pública se pratica
melhor medicina, ao rentabilizar-se
um bem escasso e minimizando os
riscos da sua utilização inadequada.
A criação de cultura médica e
institucional nesta matéria passa pela
salvaguarda coerente e contínua das
necessidades formativas. A começar
pelo nível pré-graduado, onde é premente colmatar uma falha estrutural generalizada, incluindo o ensino
modular da Medicina Transfusional
na Universidade, transmitindo o seu
carácter transversal e justificando
por isso a sua inclusão numa das
disciplinas clínicas. Teria como eventual consequência uma maior
sensibilização e captação de interesse para esta área cujo exercício é
estimulante e fértil em oportunidades. E também a nível pós-graduado, através da resposta atenta aos
novos desafios adaptando de forma
dinâmica o programa curricular do
internato como de o tornar atractivo e adaptado às necessidades actuais. Por último, assegurar e formação
em serviço, de carácter mais
institucional, e nesse sentido existem
recomendações históricas do Conselho da Europa sobre o papel dos
hospitais e dos médicos na
optimização da utilização do sangue e
seus derivados, remetendo para os
Estados-membros a responsabilidade
de garantir a promoção de um programa nacional de educação e de formação para a utilização clínica do sangue e dos seus produtos. De acordo
com o World Health Organization
Guide for National Health Programmes,
os programas de formação e treino devem ser parte integrante da estrutura
hospital, baseados em programas pré
e pós-graduados, formação em servi-
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ço e educação médica contínua.
É vital conhecer os riscos associados ao uso do sangue e as indicações transfusionais à luz da evidência científica, bem como o eventual
recurso a alternativas à transfusão.
Está documentado que quanto menor o grau de conhecimento em
matéria transfusional, maior a tendência a transfundir em excesso.
As iniciativas de formação devem estar norteadas para a criação de uma
cultura institucional envolvente e baseada em consensos e normas de
orientação. Este papel dinamizador
cabe inevitavelmente ao médico
Imunohemoterapeuta. É hoje claro
que a qualidade da prática
transfusional pode ser positivamente afectada através da implementação
de um programa regular de formação e que esse programa deve ser
dirigido a todos os grupos profissionais envolvidos.
- Implementação de Comissões
de Transfusão
Embora existam referências na literatura relativas a esta questão desde
os anos 30, as Comissões Hospitalares de Transfusão apenas começaram
a ser implementadas depois de 1980,
e em Portugal no final da década de
90.
Apesar do reconhecimento da importância estrutural, operacional e pedagógica das Comissões Hospitalares
de Transfusão, como contributo para
a boa prática transfusional, nomeadamente na vertente da administração e uso terapêutico de componentes sanguíneos, verifica-se na prática
que a sua implentação efectiva nos
hospitais é muito inferior ao desejado.
Ainda que existam recomendações
nesse sentido, a inexistência de um
enquadramento legal desta comissões, ao contrário de outras – Ética,
Higiene e Infecção, Farmácia –, tem
dificultado a sua afirmação de forma
mais abrangente. E das experiências
existentes, tem-se concluído da sua
importância como local de eleição

para o envolvimento institucional nas
decisões em matéria de definição de
critérios para utilização clínica de
componentes. Ainda que vários formatos tenham sido sugeridos, assume-se como princípios relevantes
que a constituição da Comissão deve
reflectir a personalidade da instituição, e que cabe ao especialista em
Medicina Transfusional o papel de
animador das actividades.
Conclusão
Transfundir melhor implica que o especialista em Medicina Transfusional
reforce a sua competência específica
na matriz hospitalar, contribuindo
deste modo pela positiva para uma
Medicina de qualidade. A prática
indexada a critérios de qualidade, nos
quais o respeito estrito da indicação
transfusional é estrutural, resulta da
capacidade de implementação de
uma cultura institucional onde todos
os grupos envolvidos estejam sensíveis e disponíveis.Não são
admissíveis cenários de fragilização
da especialidade nem do carácter
médico do exercício da Medicina
Transfusional.
A formação é um pilar fundamental
na concretização desses objectivos,
desde o período pré-graduado às iniciativas de formação contínua. Especificamente no plano pós-graduado
importa porventura discutir sem
complexos a heterogeneidade
formativa existente no conjunto dos
países da União Europeia e promover uma harmonização destas diferentes culturas formativas, todas elas
norteadas pelo conceito de exercício referenciado a standards de
excelência.Mais importante que repousar sobre o que se conseguiu evoluir nos últimos anos, é altura de fazer uma avaliação crítica responsável, equacionar com coragem e abertura de espírito novos caminhos, tendo em vista a melhor forma de servir
a comunidade.
Recorrendo a Pedro Abrunhosa,
«…vamos fazer o que ainda não foi
feito…»
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A formação específica em MGF…
Onde e com quem?
No mês que antecede a escolha da Especialidade, não é raro vermos os Internos do Ano Comum a trocarem opiniões com Internos de Formação Específica das diversas Especialidades. Não é excepção a Medicina Geral e Familiar,
onde os locais de formação apresentados na lista das opções, são em maior
número que os hospitais que aí figuram, e onde os orientadores se multiplicam por Unidade de Saúde Familiar (USF) ou Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP).

As perguntas não variam muito: «O
que é que se faz?», «Os Orientadores
são bons?», «És acompanhado ou deixam-te sozinho nas consultas?», «Gostas do Centro de Saúde?», «É longe?».
As perguntas passam até por questões
como «Onde estacionas o carro? Tem
parque?» ou «E dedo? Temos que marcar o dedo?»1.
E de facto todas estas questões assumem pertinência e influenciam as escolhas do Interno. O que diferencia as
escolhas é o grau de importância que
cada um lhes atribui.
Em primeiro lugar vem a dicotomia
1
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urbano/rural. A deslocação, que muitas vezes é condicionada pelas vagas
disponíveis no momento da escolha,
pode significar o afastamento da família, a mudança para uma outra localidade e realidade, ou alteração de rotinas, acarretando muitas vezes custos
que o interno não gostaria de ter que
suportar.
Ainda que não seja unânime nem uma
verdade universal, muitas vezes a proximidade de um centro urbano pode
ser sinónimo de maior alcance de oportunidades de formação, participação
em jornadas, encontros e congressos.
E quando a pretensão do interno é uma
evolução como pessoa e como médico, apostando na formação tanto curricular como prática, a dicotomia urbano/rural pode desnivelar-se num sentido e não no outro.
Mas não é menos importante o Orientador de Formação que se escolhe.
Não é raro ouvir colegas dizerem «Na
minha Unidade de Saúde, eu até tento organizar reuniões para discutir
casos clínicos, os médicos respondemme que essas coisas são para os novos
e não para eles» e de facto, o acompanhamento e incentivo que existe
por parte, não só do Orientador de

Formação (OF), mas também da equipa, não pode ser relegado para segundo plano.
O OF será o médico com quem o
Interno passará mais tempo (cerca de
28 meses) durante o seu internato.
Muitos Internos do Ano Comum tentam, antes da escolha, conhecer/falar com os vários OF que irão orientar novos internos nesse ano. Mas
uma «primeira impressão» tem sempre prós e contras. O ideal seria escolher o OF que mais se adapta o
interno, na maneira e no ritmo de
trabalho. O ideal seria que todos os
OF primassem pela pedagogia, empenho e disponibilidade para orientar, acompanhando mas ao mesmo
tempo promovendo autonomia. Em
suma, seria desejável que os OF aplicassem as regras da aprendizagem de
adultos: auto-dirigida, baseada na
experiencia, nas necessidades e nos
problemas.
E como os trabalhos de medicina baseada na evidência, de investigação/garantia da qualidade e projectos, raramente podem ser feitos individualmente – sendo até importante o trabalho
de grupo de internos – também influencia a escolha final, o número de in-

É o que vulgarmente se chama ao sistema de controlo de assiduidade electrónico através da impressão digital.
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ternos que fazem formação em cada
Unidade de Saúde.
Ainda que não interfira directamente
com a formação, as questões estruturais e geográficas são uma (maior ou
menor) preocupação dos internos.
A acessibilidade e o tempo de deslocação para o UCSP/USF, a possibilidade de estacionamento fácil/seguro, ou a proximidade de redes de
transportes públicos, assumem relevância uma vez que a qualidade de
vida e a satisfação de cada um, interferem sem dúvida com a motivação,
e esta é imprescindível para que o
internato decorra com sucesso.
As condições logísticas da Unidade
de Saúde, desde uma aparência agradável, passando por questões como a
área dos gabinetes, a existência de gabinetes devidamente equipados para
os Internos, existência de bar, zona
de convívio ou biblioteca, somam também alguns pontos positivos.
Existe ainda a questão da exigência/
nível de trabalho. Penso que esta
questão está muito dependente do
grau de motivação. Se o Interno vem
com vontade de trabalhar e se sente
recompensado e reconhecido, o nível de exigência e de trabalho que lhe
é pedido poderá ser elevado, mas de
certo não constituirá um obstáculo.

Uma figura especial é o Interno que
escolhe a Medicina Geral e Familiar,
não sendo esta a especialidade pretendida. Nestes casos, em que o seu objectivo poderá não passar mesmo pela Medicina Geral e Familiar, a desmotivação,
ainda que não a falta de empenho,
poderá estar presente.
Associada à questão do nível de exigência e de trabalho, e porque nesta
altura da escolha da Especialidade (do
futuro do Interno!) todos os prós e contras são pesados, vem a questão eminentemente prática da organização do
horário de trabalho de 40 horas. Entrar às oito horas ou as nove horas,
trabalhar todas as tardes ou quase só
durante as manhãs… podem ser pontos extra que favoreçam a escolha de
uma Unidade de Saúde em detrimento de outra ou de um OF e não de
outro.
Pode parecer difícil, mas no final, a
escolha será mais fácil do que se imaginava, até porque um ou dois destes factores vão certamente dominar
sobre todos os outros, o que ordenará a lista de hipóteses mais facilmente.
Claro que o ideal seria que o local de
formação escolhido conjugasse todas
as características que valorizamos mais:
uma Unidade de Saúde com tecnolo-

gias de ponta, óptimas infra-estruturas,
perto de casa, onde quando não me
quisesse deslocar a pé, pudesse
estacionar o automóvel à porta; e onde
o OF fosse (deixo ao critério de cada
um acrescentar as características que
mais valorizam…).
Quanto a mim, acabei por eliminar as
hipóteses óbvias, abrindo mão de algo
que sempre disse que não faria – a
proximidade de casa – colocando em
primeiro lugar o OF que me iria receber, e que eu fui conhecer quase «por
descargo de consciência». Percebi que
haveria exigência mas também empreendedorismo. Era o que eu procurava e não me desiludi. E embora,
como em tudo, existam pontos menos bons na minha opção, os pontos
fortes dominam.
Mas nem sempre acontece desta forma. E no final de tudo isto, o importante será que o Interno fique satisfeito
com a sua escolha, mesmo que inicialmente não perceba os pontos positivos da opção que tomou. A motivação e o empenho parecem-me fundamentais para um internato produtivo, a nível pessoal, curricular e médico. E tentar descobrir pontos fortes e
vantagens, onde inicialmente só se vislumbrava um cenário cinzento, é de
certo gratificante!

Exame de Titulação em Medicina Intensiva
ALTERAÇÃO DA DATA DO EXAME ESCRITO
Conforme publicado na nossa edição de Dezembro, os candidatos que
preencham os requisitos previstos do Documento Orientador de Formação
em Medicina Intensiva, podem solicitar, até ao dia 31 de Janeiro de
2011a sua admissão a exame.
No entanto, o exame escrito não se realizará, conforme publicado nessa
edição, no dia 1 de Março de 2011, mas sim no dia 5 de Julho de 2011.
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O sentido do sexo
No mundo onde estudamos, aprendemos que existem cinco sentidos. Entre a sociedade criou-se mais
um sentido que dizem ser próprio do sexo feminino e que é designado por sexto sentido. Não está
bem definido, é referenciado como intuição, como
adivinhação, como premonição como sensibilidade oportuna por ser ocasional.

No entanto há um sentir para certos
acontecimentos ou ocasiões não identificadas que sugere uma previsão antecipada das mesmas. Não se trata de
um dos cinco sentidos clássicos mas
de um sentir resultante de necessidades de organismos como seja o sentir
a fome, a sede, o medo, a vingança, a
fadiga, o cansaço, a angustia, a fé, a piedade e muitos outros sentires que não
estando localizados em áreas definidas
ocorrem no ser humano com manifestações próprias.
O SENTIDO DO SEXO aproxima-se
dos cincos sentidos vulgarmente considerados únicos: visão, audição, olfacto, paladar e tacto. No entanto o sentido do sexo ultrapassa estes cinco,
sendo um sentido primordial para a
perpetuação das espécies. É como uma
súmula dos cinco sentidos adicionado
de mais um ainda não devidamente es-
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clarecido. Tenhamos em mente o chamado ponto G do nome do seu descobridor Grafenberg, conhecido há
poucas décadas e não estando definido como órgão, é uma localização a
partir da qual se desencadeiam os orgasmos, manifestação entusiasmante de
todo um ser no êxtase do prazer sexual.
O sentido do sexo é complexo mas a
complexidade é comum a todos os sentidos. O ser humano é igualmente complexo quando examinado minuciosamente e manifesta dúvidas e incompreensões quando é examinado.
Diz-se que errar é humano mas interrogar é também uma atitude própria e
singular à espécie humana. Desta atitude resulta que o sentido do sexo tem
que ser admitido e aceite como uma
qualidade pioneira a partir da qual as
espécies evoluíram continuamente e
necessitam para perdurar no planeta
Terra.
Lisboa, 14 de Novembro de 2008

O DALTONISMO DOS SENTIDOS
É conhecido e divulgado o daltonismo
relacionado com a visão das cores. Não
conheço referências a daltonismo de
outros sentidos.
Dalton, físico inglês deu origem a este
nome e estudou em si próprio a deficiência no reconhecimento das cores.
Esta situação descrita no século XVIII

foi-se divulgando e só a partir do século XX teve maior difusão da sua natureza. Passou a ser conhecida como
uma deficiência congénita relativa à
distinção das cores, sendo muito comum a dificuldade de distinguir o verde do vermelho. No entanto outras
cores podem estar também comprometidas como tal confundidas na sua
distinção.
Os estudiosos verificaram que esta indistinção das cores era devida a uma
anomalia genética que se transmitia
segundo as leis de Mendel.
Os portadores de daltonismo reconhecem que a variação da cor depende
de características da luz incidente. A
experiência facilita qualificar a cor.
Quem saiba que as folhas das plantas
são verdes não manifesta que são vermelhas, embora no seu íntimo possam
persistir dúvidas na sua avaliação.
O daltónico pode não distinguir o azul
do roxo mas sabe que o céu é azul
embora não distinga diferença entre
tons de azul e roxo.
O daltonismo pode ser socialmente
desagradável mas não prejudica a beleza que a cor proporciona no íntimo
da sensibilidade individual.
Uma paisagem pode ser bela mas entendida de um modo diferente por dois
observadores, particularmente sendo
um daltónico.
O daltonismo das cores explica-se pela
localização de genes alterados existentes num dos cromossomas X. Estes genes são responsáveis pela interpretação cromática da visão, localizada no
cérebro.
No ser humano as células têm 23 pares de cromossomas nos quais se localizam todas as características do indivíduo.
No óvulo e no espermatozóide o número de cromossomas é metade dos
existentes nas restantes células.
A mulher tem entre os seus cromossomas dois designados por cromossoma X que definem o sexo. Os respectivos óvulos têm metade dos cromossomas das restantes células (células somáticas). No sexo masculino sucede o
mesmo, com a diferença de que o sexo
é representado por um só cromossoma
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X que emparelha com um cromossoma
Y. Nestas circunstâncias na população
dos espermatozóides há metade com
cromossoma X e outra metade com
cromossoma Y.
Na união do óvulo com o espermatozóide a célula que se forma tem a soma
dos cromossomas contidos nos dois
gâmetas (óvulo e espermatozóide).
Como o óvulo contém sempre um
cromossoma X pode acontecer que
este emparelhe com um espermatozóide com um cromossoma X ou Y. Se a
célula resultante tiver dois cromossomas X dará origem a um ser feminino,
se forem cromossomas diferentes (XY)
o ser resultante é masculino.
Esta explicação pretende demonstrar
que sendo o daltonismo relacionado
com um cromossoma X alterado geneticamente onde é elaborada a percepção da cor, para haver daltonismo
é necessário que este cromossoma X
se emparelhe com um espermatozóide
possuidor de um cromossoma Y, para
se desenvolver um ser masculino daltónico. Se o cromossoma X não tiver
alteração do gene da cor, o ser resultante XX ou XY não sofre de daltonismo.
Só os machos podem ser daltónicos?
Não. Se a percepção da cor se relaciona com um gene de um cromossoma
X, só este será responsável pelo daltonismo sendo assim um cromossoma X
normal com Y dará um ser masculino
sem daltonismo.
Mas se o cromossoma X feminino alterado se juntar com um cromossoma
de um espermatozóide portador de um
X alterado o ser feminino resultante
será daltónico.
Esta descrição tentando explicar o
daltonismo visual, presta-se para sugerir a existência semelhante numa situação relativa aos outros sentidos: olfacto, audição, paladar e tacto, os sentidos comummente considerados. No
entanto conforme referi anteriormente o sentido do sexo não deve ser ignorado se bem que não seja vulgarmente admitido.
Na nossa vida de relação é frequente
encontrarmos nossos semelhantes que
dizem não ter «ouvido» para a música.
Não conhecendo estudos de carácter

genético sobre os sentidos, sou levado
a admitir que há também um paralelismo com o daltonismo visual tanto
com os sabores, os cheiros e como com
o tacto. Este sentido é o mais melindroso de avaliar porque só com a ausência da visão se pode ter em consideração a sensação táctil por memória. Nesta avaliação há que considerar
as superfícies lisas e rugosas, duras
com diferentes graus de dureza, sedosas ou ásperas e as atribuíveis à temperatura.
Mais ambicioso e atrevido será relacionar o nome de daltonismo ao sentido do sexo alterado. Mas creio que os
argumentos a admitir são semelhantes
a todos os sentidos.
Os cromossomas são os poderosos
veículos responsáveis pela transmissão
de todos os fenómenos vitais. Actuam
conforme o registo na respectiva matriz sendo o cérebro o órgão receptor
e leitor de toda a informação (um mérito relativo à disponibilidade dos
genes).
Cada cromossoma (lembramos que são
23 pares no adulto em todas as células não sexuais) é responsável por um
conjunto de funções e de imagens morfológicas definidoras do ser e da espécie. Relativo ao sexo são conhecidos
os cromossomas X e Y, os restantes não
são ainda do conhecimento comum
mas sabemos que as características
morfológicas estão impressas nos genes
e as funções são igualmente dependentes de registos genéticos que actuam
segundo a evolução de ordem vital
dependente dos estímulos de natureza ambiental variável e outros que surgem na sua evolução.
Os seres «macho» e «fêmea» existem
numa ordem natural que se cumpre e
completa na procriação.
O animal é rico em estímulos que surgem na sua evolução.
Todos os órgãos dos sentidos interferem entre si. E comum ouvir dizer que
também se come com a vista e outras
expressões há que interrelacionam os
sentidos.
A nível do sexo todos os sentidos influem por mecanismos diversos sendo
particularmente importante além dos

sentidos, a estimulação hormonal, evoluída a partir dos genes, cuja complexidade é real mas mal conhecida.
Na natureza o daltonismo do sentido
do sexo pode existir como o daltonismo de outros sentidos. Não o reconhecer seria ignorar situações que frequentemente se deparam e que são
expressas pelos próprios «daltónicos».
O daltonismo dos sentidos está ainda
por ser identificado e estudado. Poderá ter outra designação para melhor
entendimento deste género de anomalia que se pode considerar doença congénita, por ser um desvio do padrão
normal, mantivemos o nome mais comum pelo qual é designado o não reconhecimento da cor, ou seja o DALTONISMO. Como tal consideramos
daltonismo a impressão originada na
avaliação pessoal do reconhecimento
da alteração genética de um dos sentidos.
Lisboa, 08 de Setembro de 2009

A GENÉTICA E OS SENTIDOS
Todos os seres vivos estão identificados por agregados moleculares alguns
dos quais constituem os genes.
Os genes localizam-se nos cromossomas que se situam no núcleo das células e também se encontram no citoplasma celular.
No ser humano a constituição genética é responsável por toda a integridade do ser. E pelos genes que se formam e se desenvolvem os órgãos e se
manifesta a mentalidade de cada ser.
Os Genes definem o SER.
Os estudos genéticos têm evoluído
imenso, no entanto muito, muitíssimo
mais, há a esperar deles. A informação
que se tem está longe de especificar
todo o processo de indução da formação de um novo ser completo.
Acerca dos sentidos escrevi admitindo um daltonismo semelhante ao que
se conhece para a visão.
As alterações dos genes individuais
podem não significar doença, mas resultam num desvio do normal. Se este
desvio não representar um prejuízo
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evolutivo com significado vital não é
atribuída grande importância, mas se
comprometer a actividade do ser, representa uma alteração com repercussão de efeitos variados conforme os
órgãos afectados e conforme as
(dis)funções resultantes.
Nascer sem um braço é importante.
Nascer com um dedo a mais é uma
anomalia de fácil correcção. Situação
semelhante se enfrenta com órgãos
diversos como seja a ausência da glândula tiróide, de órgãos sexuais ou alterações da função de qualquer órgão
ou sistema do corpo humano.
Há correcções possíveis com integridade total definitiva, outras com resultados parciais com correcções parcelares. As correcções mais difíceis talvez sejam as relacionadas com a actividade mental comprometida por defeitos dos genes.
O povo diz que quem nasce torto tarde ou nunca se endireita esquecendo
que há super qualidades a que não são
estranhas as potencialidades dos genes.
A genética na identificação individual
actua como o maestro de uma grande
orquestra que conhece a partitura de
todas as músicas e orienta e dirige com
a finalidade de cada um actuar para a
harmonia do conjunto.
O daltonismo descrito para a visão é
demonstrado ter uma explicação genética relacionada com genes localizados num cromossoma X do sexo feminino transmitido ao feto gerado na
maternidade. Este facto permite admitir que haja condições semelhantes nos
outros sentidos de acordo com o que
ficou expresso anteriormente.
Acontece que os estudos genéticos são
relativamente recentes, são minuciosos
e morosos pelo que, por agora, só podemos admitir hipóteses e não dissertar sobre certezas.
A sugestão sobre a existência do que
admiti ser o sexto sentido, relacionado com o sexo permite algumas considerações.
De facto o sentido do sexo não tem
sido considerado como os sentidos da
visão, da audição, do odor, do tacto e
do paladar. Nestes cinco sentidos identificaram-se células constituindo órgãos
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e nestes recaíram as responsabilidades
dos estímulos sentidos e definidos.
Entretanto no que respeita ao sexo não
me consta ser considerado e individualizado como sentido que a meu ver o
é. Existem as estruturas macroscópicas
que distinguem o masculino do feminino e existem células diferenciadas, individualizadas ao microscópio, hoje,
consideradas de muita importância na
evolução e clímax do prazer sexual ou
orgasmo e que se localizam em território subcutâneo conhecido por ponto G da primeira letra do nome do
investigador que reconheceu e identificou estas células (GRAFENBERG).
Todas as estruturas que definem os
órgâos e funções estão codificadas nos
genes que por sua vez fazem parte de
uma rede que é responsável pelo sentir individual quer no aspecto sensorial quer no aspecto energético, anímico.
O ser humano como os seres evoluidos, em geral, desfruta de inter relação fisiológica da unidade que constitui a vida.
Os genes têm um poder que nos deslumbra particularmente quando o nosso entendimento é elaborado com o
apoio da magnitude da ampliação instrumental.
Nós somos o que os genes nos destinaram.
A influência dos ecossistemas mais
variados importa muito, sem dúvida na
constituição do SER, mas também importa todas a influência do meio cívico e cultural na organização da educação tão importante na transmissão
de conhecimentos e de hábitos.
As alterações do código genético influenciam os seres com repercussão evidente morfológica, estrutural e mental.
O daltonismo dos sentidos tem passado despercebido à excepção do que
se relacione com a visão. Os restantes
ainda estão para ser estudados.
A propósito do sexo o daltonismo é
evidente mas não tem sido considerado como tal.
O ser humano como animal tem sido
comparado a vários outros animais no
seu comportamento sexual e, não considerando as excepções, há semelhanças a
considerar mas destacando todas as

diferenças resultantes de um todo dependente da natureza anímica,
evolutiva.
O sentido do sexo é o que considerei
na linha do nosso conhecimento descritivo em último lugar (o sexto), mas
sem dar prioridade a nenhum dos sentidos, todos fazem falta. O sentido do
sexo é talvez o que recebe mais estímulos de todos os restantes. É um sentido primordial, complexo.Tal como os
outros sentidos o atribuído ao sexo
depende da constituição genética de
cada ser.
Excluindo alterações morfológicas do
sexo de cada indivíduo, os genes definem o feminino e o masculino.
Na organização de um ser humano
precocemente se sabe, hoje em dia, que
a mulher está a gerar um macho ou
uma fêmea, mas ainda não é possível
saber quais os comportamentos que
terá o novo ser.
Digo comportamentos porquanto são
estes que na sociedade se manifestam,
havendo um padrão de acordo com o
que consideramos normal. Isto é, o macho e a fêmea distinguem-se não só
pela morfologia que aparentam mas
também pelos seus comportamentos,
sendo evidente toda a elaboração de
atitudes que finalizam numa cópula.
O macho procura a fêmea mercê de
um conjunto de estímulos onde intervêm os outros sentidos. Estes terão a
correspondente estimulação da fêmea
para integrar no seu ser todo o entusiasmo expresso no sentir do macho.
Os desvios da genética levam a alterações com vários graus de diferenciação como sejam manifestações desde
as mais discretas às mais descaradamente evidentes.
A Sociedade em geral é testemunha
das alterações genéticas definidoras do
sexo e classifica os seres com essas
alterações aberrantes como homossexuais (Homo significa igual) distinguindo os machos como «gays» e as fêmeas como lésbicas.
A sociedade homossexual diferencia-se
da heterossexual pelos gestos, pela fala,
pela indumentária, pelos gostos e por
manifestações subtis que identificam um
comportamento.
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Os homossexuais estimulam-se individualmente e, entre si se associam, organizando-se como se os genes não estivessem alterados. São auto-suficientes e individualistas. São daltónicos sexuais pois
tal como acontece nos outros sentidos,
não distinguem diferença dos sexos, pelo
que não funciona uma atracção entre
genes diferentes, mas iguais. Como nas
cores que sendo diferentes são reconhecidas como iguais, os dois sexos embora
diferentes entre si morfologicamente não
se distinguem, confundem-se e atraemse apesar de iguais.Trata-se de um daltonismo (confusão das cores) como
atribuímos a todos os sentidos com
erros genéticos de interpretação. No
entanto no daltonismo dos sentidos
«clássicos» não intervém uma segunda entidade, é «unipessoal», no daltonismo sexual há uma segunda pessoa,
igualmente daltónica.

No sexo normal há um complemento
simbiótico definido pela duplicidade
HOMEM-MULHER íntegros.
Nos homossexuais é camuflado o que
a natureza diferenciou morfologicamente e são utilizados como órgãos
sexuais a boca no sexo oral e o ânus e
o recto no sexo anal. São situações distorcidas do normal com consequências
de molduras diferentes.
A homossexualidade é conhecida desde que o ser humano está na História
do Planeta. É repudiada em todas as
civilizações mas tolerada nas civilizações mais evoluídas pois a humanidade aprende a respeitar os doentes, os
defeituosos, os anormais, os portadores de taras, enfim todos os que por
serem humanos são «dignos» de respeito numa tolerância confusamente
definida.
É vantajoso notar que as condutas

sexuais aberrantes embora respeitadas são repugnantes quando desvirtuadas e sujeitas a uma higiene degradante.
A genética por enquanto, nesta época de milhões de anos do planeta Terra não consegue corrigir-se a si própria nem é susceptível que o próprio
Homem consiga alterá-Ia.
Correcções feitas pela educação fazem parte de ambicioso programa
atribuído à epigenética.
O daltonismo dos sentidos é uma
tese defensável. A demonstração da
veracidade desta hipótese leva tempo, muito tempo a ser demonstrada,
depende da investigação que venha
a ser feita sobre a identificação dos
genes nos seres humanos.

Lisboa, 01 de Dezembro de 2009

NOTÍCIAS
Potenciais práticas abusivas da
empresa NovaChannel/MedWeb
A Ordem dos Médicos recebeu informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros – Direcção-Geral dos Assuntos
Técnicos e Económicos, relativamente a denúncias que foram efectuadas à Embaixada de Portugal em Madrid,
referentes a práticas abusivas da empresa NovaChannel AG United Lda, também identificada como Med1Web (ou
MedWeb). Segundo a comunicação do Ministério a empresa acima identificada ‘tem enviado pedidos de pagamento a
médicos inscritos no Colégio Oficial de Médicos da província de A Coruña, como contrapartida de serviços de
publicidade na Internet supostamente apresentados como gratuitos. Estas ocorrências têm vindo a multiplicar-se nos
últimos meses, havendo já notícias de situações similares noutras províncias espanholas’.

Substâncias e Métodos Proibidos da
Agência Mundial Antidopagem para 2011
Foi ratificada pela Conferência de Partes da Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto da Unesco em
17 de Novembro de 2010 e pelo Grupo de Monitorização da Convenção contra a Dopagem do Conselho da Europa
em 9 de Novembro do mesmo ano, a Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem para
2011, que foi publicada em Diário da República. Essa lista entrou em vigor no nosso país no dia 1 de Janeiro. A lista
e documentos que lhe estão associados encontra-se disponível na área dedicada à luta contra a dopagem do sítio
Internet do IDP, em www.idesporto.pt. Nessa mesma página encontram-se disponíveis as Determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal relativamente às substâncias e métodos proibidos para 2011, bem como o respectivo
anexo AUT para a solicitação de autorização de utilização terapêutica.
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Materialismo e Espiritualismo
O indivíduo materialista, no sentido filosófico e científico do termo, é aquela
pessoa que acredita no ser humano como um todo, um todo indivisível,
indissociável, uma única substância como dizia Espinosa. Aquela pessoa para
quem não há qualquer fronteira entre a pele e a carne, entre a carne e o
sangue, entre o sangue e o cérebro, entre o cérebro e a mente, entre a mente
e o pensamento, do qual decorre toda a vida dita psíquica do indivíduo.

Assim como o aparelho circulatório se
encarrega de toda a distribuição de
fluidos no organismo, assim como ao
aparelho respiratório cabe toda a oxigenação dos tecidos, assim como ao
sistema endócrino pertence todo o
complexo mundo hormonal do organismo, assim ao sistema cerebral corresponde toda a vida «psíquica» do ser
humano. O cérebro é o receptor e
emissor de todos os estímulos, exógenos e endógenos do organismo. É ele
que, através de tais estímulos cria imagens, das quais decorrem emoções que,
por sua vez, geram sentimentos que
levam à consciência, à reflexão, à vontade e à decisão. E o pensador materialista baseia os seus conceitos numa
intuição natural, numa investigação
científica permanente, progressiva, dia
a dia mais convincente, e, a não muito
longo prazo, pensa ele, acabando por
atingir verdades irrefutáveis.
A realidade de uma vida psíquica em
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nada se encontra em contradição com
o materialismo. A vida psíquica, entendida como a vida decorrente da actividade cerebral, e, logicamente, de toda
a actividade pensante, não contradiz,
de modo algum, o pensamento materialista. O termo «psíquico» está de tal
modo enraizado na nossa linguagem e
na nossa sociedade que não é possível
eliminá-lo, nem interessa. Quando um
materialista diz, por exemplo, em conversa ou num texto literário, «a alma
do poeta ou do pintor», quer dizer o
íntimo, o mais nobre do poeta e do
pintor, e não, como é óbvio, se refere
à alma do poeta ou do pintor em sentido espiritualista. Quando um materialista diz «ele é um espírito vivo», logicamente que quer dizer que ele tem
uma actividade psíquica intensa, perspicaz e arguta, e, de modo algum, se
refere ao imaterial espírito contido no
conceito espiritualista.
Para o espiritualista existe um dualismo
corpo-espírito. Há duas realidades distintas no todo do ser humano, o corpo e o espírito, ou alma, interligadas
em vida mas separadas depois da morte. Logo que a alma se separa do corpo, este vê-se reduzido à sua condição
de matéria, logo putrefáctil, sem vida,
enquanto a alma segue por outros insondáveis caminhos. Enquanto o materialista baseia os seus conceitos nas
poderosas investigações científicas, sobretudo na área da Evolução e das Ciências Neurobiológicas, o espiritualista,
sem qualquer base racional científica
e convincente, baseia os seus conceitos numa crença, apenas numa crença,

legítima, mas uma crença. Mas é assim
e quem sou eu para tentar convencer
alguém da «minha» verdade?
Não queria terminar esta primeira parte
sem deixar aqui bem explícita, a finalidade deste artigo. E esta resume-se no
seguinte: Perpassa por aí a ideia de que
o materialismo, em termos de sentimentos, está a léguas do mundo sentimental do espiritualista. Disparate total!
Disparate absoluto! Faz lembrar aquela
pergunta de uma amável e intrigada
senhora: como é que o senhor, sendo
materialista, pinta, escreve, faz poesia
e tem sentimentos tão bonitos?
A vida psíquica, isto é, a actividade cerebral e mental de qualquer ser humano , não pessoalizada, evidentemente,
é idêntica, seja materialista ou seja espiritualista. Um e outro pensam, raciocinam, amam, choram, riem, fazem poesia, são capazes das mais profundas
emoções e dos mais nobres sentimentos. Quantas vezes um materialista tem
sentimentos e vivências «espirituais»
muito mais profundas e mais nobres
do que um espiritualista e vice-versa!
A única diferença reside no conceito
de «esfera psíquica» que cada um tem.
No primeiro caso, materialista, esta faz
parte integrante, material, do ser humano no seu todo biológico, conceito
bem firmado na dificilmente negável investigação evolucionista e neurobiológica, e, no segundo caso, pertence a um
ser humano feito de duas partes, uma
terrena e outra sobrenatural, mera
questão de crença, legítima, repito, mas
sem qualquer base racional e científica.
Acabemos de vez com o sentido pejo-
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rativo atribuído, de ânimo leve, tantas
vezes acintosamente e irracionalmente, ao materialismo científico.Tal atitude, sobretudo nos dias de hoje, não
eleva nem dignifica ninguém.
II
O mal do homem não está em pensar
e ter ideias, o mal do homem está em
não pensar e não ter ideias.
Por isso, na sequência do que disse na
primeira parte, sinto necessidade de
correr um pouco mais atrás de ideias
e de fazer mais algumas reflexões em
relação a este tão aliciante tema. Os
que acham que sou tolo e desprovido
de senso têm uma solução fácil, não
leiam. Mantenham as suas valiosas ideias fechadas no cofre do deixa andar e
não te rales.
Costuma dizer-se que a ciência é um
cemitério de hipóteses e eu concordo.
No entanto, cada hipótese perdida é
um degrau de acesso à hipótese situada acima, e no meio desse cemitério
de hipóteses a ciência vai-se consolidando e conquistando verdades que
ganham raízes bem fundas no conhecimento humano. Se, por exemplo, as
conclusões de uma sonda espacial dizem que provavelmente não há água
em Marte, e as conclusões de uma sonda enviada posteriormente dizem que
provavelmente há água em Marte, a
primeira hipótese não foi negativa nem
inútil, pois sem ela, com certeza, não
se chegaria à segunda hipótese.
Também a filosofia pode ser, muitas
vezes, um amontoado de disparates, e
não deixa de ser importante e muito
útil como pré-ciência, isto é, como pro-

posição, umas vezes credível outras não,
em que a investigação científica, sem
qualquer preconceito, assenta muitas
vezes os pés. Veja-se, por exemplo, o
caso, muito actual, de Espinosa e António Damásio.
Sempre que um assunto é complexo,
temos uma tendência generalizada a
abordá-lo de forma complexa, confusa, metendo os pés pelas mãos e embrulhando-nos em labirintos onde as
contradições aparecem a cada esquina. Sempre me recusei a complicar ainda mais o que, com boa vontade e necessidade de aprender, pode ser analisado de forma simples, sem ser simplista e irresponsável, dentro da complexidade fenomenológica de qualquer
tema. É um pouco como explicar a um
doente a sua doença por mais complicada que seja. Tudo pode e deve ser
explicado a um doente, conquanto o
façamos com boa vontade e interesse
de o esclarecer, numa linguagem que
para ele seja entendível. Nunca por
nunca dizer: não posso explicar-lhe
porque você não entende.
Vem isto a propósito de um tema
actualíssimo, um tema que nos absorve a
todos nós, os que lidamos com a vida,
com a ciência médica e os que consideram o pensamento como um metabolito
essencial da existência. E o tema é aquilo
que pode ser designado, abusivamente
ou não, por «Biologia do Espírito», isto é,
a doutrina filosófica que admite como realidade apenas a matéria, negando a existência da alma e do mundo espiritual
como pertencente ao sobrenatural ou ao
divino.
A velha questão Materialismo-Espiritualismo, em que o Materialismo não nega

a existência do «espírito», da vida dita
psíquica, igual à do espírito do espiritualista. Simplesmente, ela decorre
de uma complexa e ainda pouco conhecida actividade cerebral, ainda assim dificilmente contestável pela razão
e pela ciência, e não de uma concepção imaterial, sobrenatural, do domínio
da crença, como acontece no Espiritualismo. A matéria é a substância de
todas as coisas. A geração e a degeneração do que existe, dentro do pensamento racional, obedecem a leis físicas.
A matéria encontra-se em permanente
transformação, faz parte da natureza e
obedece às suas leis.
Thomas Insel, mais conhecido por Tom
Insel, dirige, desde 2002, a maior agência de financiamento público da investigação em saúde mental do mundo: os
National Institutes of Mental Health
(NIMH) dos EUA, com um orçamento
anual de 1500 milhões de dólares. Psiquiatra de formação, Insel já foi investigador – estudou a neurobiologia e a
genética de comportamentos complexos, como o amor e os laços sociais –,
mas agora diz que o seu papel consiste
em «falar sobre maneiras radicalmente
diferentes de pensar a doença mental»
para fomentar a «inovação disruptiva»
nesta área.
E ele diz peremptoriamente: «A menos
que levemos em conta a biologia das
doenças mentais, não há tratamento
para essas doenças. Para se conseguir
um dia diagnosticar a tempo e tratar
eficazmente as doenças mentais vai ser
preciso encará-las, não como doenças
puramente comportamentais, mas
como doenças cerebrais, abrindo assim
a psiquiatria às neurociências e à genéti-
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ca». Por isso, diz ele, a tendência hoje é
acabar com a distinção entre disciplinas
como psiquiatria e neurologia e fundi-las
naquilo que podemos designar por
Neurociências.
As lesões em muitas doenças, ditas orgânicas, como o cancro da mama ou um
enfarte do miocárdio são visíveis, palpáveis, objectivas, noutras nem tanto, é necessário recorrer a análises sofisticadas e
marcadores indirectos. Nas doenças cerebrais, também há lesões que são facilmente observáveis do ponto de vista orgânico e que levam a doenças mentais,
de cuja origem na lesão detectada ninguém duvida. Mas as doenças mentais
propriamente ditas causam alguma perplexidade quanto à sua natureza física e
material, pelo simples facto de não vermos e de não conhecermos, por enquanto, a lesão ou alteração que está na sua
origem. Mas, a despeito do muito que já
se sabe neste campo, será lógico pensar
que há uma alteração funcional, uma ou
várias lesões celulares, uma ou várias alterações dentro dos milhões de neurotransmissões do complexo mundo
neuronal do nosso cérebro, igualzinho no
materialista e no espiritualista, responsável quer no materialista quer no
espiritualista, por toda a nossa vida psíquica, por todos os nossos pensamentos,
emoções, sentimentos e afectos. Responsável por toda a nossa vida global, pelo
todo da nossa vida, por mais que a queiramos cindir, fatiar e hipotecar ao que
quer que seja.
III
Conheço Jean-Pierre Changeux desde a
década de oitenta, não pessoalmente, embora tenha assistido a uma conferência
sua, nessas alturas, em Paris, salvo erro.
Mas conheço-o através de alguns dos seus
livros, como «Homem Neuronal» de
1980, e «Razão e Prazer», livros que li e
reli. Muita vontade tenho de ler outras
obras suas como «Fundamentos naturais
da ética», «A verdade e o cérebro», «O
que nos faz pensar», etc., mas não consigo a benevolência do tempo. Hei-de conseguir.
«Homem Neuronal» foi, na altura, um best
seller, muito contestado e muito contro-
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verso nos meios conservadores. Hoje, felizmente, os tempos são outros, e todas
as mentalidades abertas se deliciam com
os maravilhosos resultados da investigação neurobiológica e com o manancial
de descobertas no campo das Neurociências.
Jean-Pierre Changeux é professor no
Collège de France, e no Instituto Pasteur,
onde dirigiu, desde 1967, um laboratório
de Neurobiologia Molecular.As suas principais contribuições e descobertas no decurso dos últimos 37 anos estão
centradas no tema geral dos mecanismos
celulares e moleculares de reconhecimento e transdução de sinal, também conhecido como mecanismo receptor, principalmente no sistema nervoso.
Na sequência das minhas considerações
anteriores sobre Materialismo e
Espiritualismo, atrevo-me a escrever um
pouco mais. Porquê? Porque Jean-Pierre
Changeux esteve há poucos dias em Lisboa, na Gulbenkian, e deu uma entrevista a Ana Gerschenfeld, que veio no «Público» do dia 13 deste mês.Aliás, foi também Ana Gerschenfeld quem entrevistou
Tom Insel há uns meses atrás.
E porque é que Jean-Pierre Changeux me
levou a escrever estas linhas? Porque a
sua entrevista é, por assim dizer, uma espécie de cereja no modesto bolo dos meus
artigos anteriores, cozinhado no forno do
meu pensamento.
Este grande cientista da França e do mundo diz taxativamente que quanto melhor
for o conhecimento do nosso cérebro
humano, através das neurociências, maior será a nossa abertura em relação à
espécie humana. E diz mais uma verdade,
que a mim me parece irreversível e
entusiasmante: já lá vão os tempos em
que estas coisas eram um anátema, afirmando que é possível construir uma
neurociência da pessoa humana global.
O sentido moral e a espiritualidade são
hoje, incontestavelmente, objecto biológico das neurociências, em razão de uma
longa evolução. Por volta dos anos setenta,os progressos da biologia molecular permitiram uma primeira revolução fantástica, ao fazer sentir a necessidade de juntar
áreas de estudo tão diversas como psicologia, sociologia, anatomia cerebral, fisiologia cerebral, farmacologia, genética etc.

A fisiologia cerebral começou a enraizarse de tal modo na biologia molecular, que
só assim foi possível começar a relacionar os comportamentos com estados fisiológicos de conjuntos neuronais. Através das novas tecnologias começou-se a
perceber que a relação entre a actividade dos conjuntos neuronais do nosso cérebro e os estados psicológicos era um
facto dificilmente contestável. Já não
estamos no domínio do discurso teórico
quando dizemos que as relações das neurociências com a ética, a estética, a moral
e a epistemologia, não pertencem ao domínio da filosofia, sem demérito desta, mas
sim aos intermináveis horizontes da experimentação e da procura de dados
objectivos.
Muito mais poderíamos dizer à volta do
que em mim criou a leitura desta entrevista de Jean-Pierre Changeux, se não corrêssemos o risco de alongar este trabalho e torná-lo fastidioso. Fiquemos apenas com algumas conclusões:
A chamada epigénese, isto é, aquilo que
se adquire e que se estrutura para além
do que é genético, através do ambiente
familiar, escolar, social, cultural e religioso
vai criar na nossa organização neuronal
aquilo que podemos designar por circuitos culturais. Aprendizagens que criam
marcas mais ou menos profundas, mais
ou menos indeléveis. Estas marcas culturais cerebrais, segundo Changeux, são
muito pouco reversíveis. As bases neuronais destas diferenças culturais apenas
serão reversíveis, se o forem, na geração
seguinte, através da educação. E isso, se
formos capazes de entender a educação,
agora digo eu, não como a construção
de esquemas cerebrais irracionais, mas
como processo de higiene mental do ser
humano na sua mais nobre conquista, a
liberdade. É por isso que é muito importante que a educação seja laica, diz novamente Changeux, permitindo a cada
um ter os seus sistemas linguísticos e de
crenças.
Termino, lembrando que todo o proselitismo é inaceitável, como é inaceitável chamar prosélita à magnífica função da ciência, o caminho mais racional do conhecimento para a abertura
da mentalidade humana e para a conquista da verdade.
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O PDI apreciado por um Internista
M. M. Camilo SEQUEIRA
Chefe de Serviço de Medicina Interna
O Peso da Idade é um tema médico e
social da actualidade.
Mormente pelo acentuado envelhecimento das comunidades dos países
que designamos como desenvolvidos.
Apesar de o Peso da Idade se fazer
sentir desde o primeiro momento em
que alguém é considerado vivo.
E tanto faz que se considere esse momento quando o espermatozóide e o
óvulo se encontram para formar o ovo
ou quando se nasce e emite o primeiro vagido audível.
A diferença entre estas duas opções
reside apenas na pretensão de que o
PDI se iniciou em momentos diferentes. No entanto a devastação que o
caracteriza está em curso desde qualquer tempo desses dois momentos.
O PDI é um processo biológico que
se inicia muito antes de alguém se conceber velho apesar de a sua valorização social relativa só se fazer depois
de algumas dezenas de anos de existência.
E apesar de sabermos que, desde esse
momento inicial seja ele qual for, já se
possuírem marcas que condicionarão
o existir, ou por estigmas familiares ou
porque se «transportam» factores de
risco para doenças várias.
E todos, ao longo das nossas vidas, nos
vamos condicionando em relação ao
futuro com atitudes e ou comportamentos que poderão «criar» mais factores de risco.
Os quais aceitamos porque «dão satisfação» como, por exemplo, o fumar
ou o comer e beber em excesso embora saibamos que virão a ser determinantes de um melhor ou pior bem-estar quando o PDI for agente comum
das nossas preocupações.
(E este é um problema complexo pois
não é fácil explicar, por exemplo, a jovens de 16 ou 17 anos, que se querem
afirmar pelo fumar, que podem morrer de cancro do pulmão, ou vir a so-
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frer de uma restritiva bronquite crónica, aos 40, 50 ou 60. E não será convincente dizer-lhes que quando chegarem a estas idades, com aqueles sofrimentos, serão eles mesmos que se interrogarão sobre o porquê de se terem entregue a tal prazer sabendo o
custo futuro que lhe estava associado
em termos de mal-estar).
É importante «pensarmos em riscos»
porque durante todo o tempo da nossa existência temos órgãos e sistemas
a envelhecerem e a fazê-lo de forma
independente uns dos outros. E os que
forem «auxiliados» nessa degradação
pelas agressões voluntárias ou involuntárias das pessoas a que pertencem não
apenas envelhecerão mais depressa como o farão com sofrimento.
De facto não há, numa mesma pessoa,
um envelhecimento simultâneo de todos os tecidos tal como estes mesmos
tecidos não envelhecem da mesma forma em todas as pessoas. E esta é uma
verdade que diz respeito a todos os
seres vivos.
Partilhamos o PDI com todos os animais que conhecemos, com as plantas,
e julgo correcto dizer que também o
partilhamos com os seres materiais. Porque embora estes pareçam indiferentes à idade a verdade é que também
se vão destruindo, por efeito da erosão por exemplo, acabando por «morrer» ao se transformarem nos seus
detritos.
PDI sem dúvida.
Ser-se Velho
O PDI é objecto de intervenção clínica por várias especialidades médicas.
Uma delas é a Medicina Interna a quem
cabe o dever de cuidar da saúde do
adulto nos Hospitais procurando retardar o próprio do envelhecimento e
aliviar os sofrimentos relacionados
com esse PDI.
Vamos aceitar que as queixas que habitualmente associamos ao idoso surgem
raramente antes dos 40 anos de idade

e frequentemente depois dos 60, com
probabilidade acrescida à medida que
se avança na idade.
São queixas físicas simbolizadas pela
imagem do velho alquebrado que tenta atravessar a rua arrimado à sua bengala levando o tempo que tem de levar.
Contrariando o princípio deste tempo
em que não pode haver tempo perdido porque tempo é dinheiro.
E são queixas psíquicas. Quem é que
não conhece o idoso simpático que diz
sempre as mesmas coisas, da mesma
maneira, usando as mesmas interjeições, e sempre como se nos estivesse
dando uma grande novidade?
Ou o idoso que olha os outros, se olha,
do fundo de um aparente vazio. Que
parece estar mais morto do que vivo
no mundo onde foi gente, onde amou,
onde teve alegrias e tristezas, onde foi
sério ou talvez não, onde teve autoridade, onde recebeu louvores e castigos, onde talvez tenha sido célebre, onde foi agente de mudança ou defensor
do conservadorismo, onde acreditou
em Deus ou questionou a sua existência.
Uma pessoa que ainda existe… embora pareça já ter morrido.
(E quanto de mistério para descobrir
existirá no que foi esse desconhecido
idoso, agora ser vivo vegetante numa
cama hospitalar ou noutro lugar qualquer).
E também são queixas sociais, geralmente mais escondidas, mas evidentes
no velho que entra na mercearia, verifica cuidadosa e demoradamente os
preços dos diversos produtos alimentares e sai depois de comprar um pedaço de pão sem poder fazer qualquer
outra aquisição porque a sua pensão
não lho permite.
E também no velho que, por amor dos
seus familiares porque não podia estar só (ou porque não podiam estar
sós já que por vezes ainda são um casal) é colocado num lar, numa casa de
repouso, num depósito.
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Deitando-se quando a luz natural esmorecer e acarinhados nos dias de festa por alegres companheiros que lhes
pintarão a cara, lhes colocarão chapelinhos de papel na cabeça e lhes chamarão «Senhor José», «Senhora Maria»
ou «Tio Zé» e «Tia Mariazinha» olvidando que durante setenta anos
eles nunca foram nem uma coisa
nem outra.
Ser-se Velho e doente
Mas ao que é que associamos a ideia
de estar-se ou ser-se «velho»?
Proponho estas imagens: cabelos brancos e a rarear; falta de dentes com os
que existem a parecerem maiores do
que nas outras pessoas; diminuição das
capacidades de ver e ouvir; pele seca,
enrugada, cheia de pregas; manchas escuras aqui e ali; discurso pobre de imaginação e repetitivo; um caminhar como que dirigido para o chão, ou inclinado para a frente ou com arrastamento dos pés; vontade de fazer algumas coisas mas sem capacidade para
isso por falta de vigor, por falta de precisão nos movimentos, por falta de rigor nos propósitos. Uns com mais sinais do que outros e alguns, felizmente, com aparente ausência deles.
Mas há outros «velhos» onde não são
apenas estes os particulares que lhes
são mais comuns. São os «velhos» doentes.
Aqueles a quem, como se já não bastasse a limitação que a idade vai impondo, ainda são agredidos pelas limitações provocadas pelas doenças, pelos
sofrimentos com ou sem doença evidente, ou pelas inadequações ao seu
quotidiano. Podendo estas ser uma expressão de perda de bem-estar, eventual sinal de alerta para doença.
Para quem admite ter como actividade profissional o aliviar sofrimentos
neste grupo da população é interessante reflectir sobre como é fácil não
se cumprir com este propósito que temos como dever natural.
Exemplos:
– «O raio do velho não pára de
chamar. Parece que não percebe que
há mais doentes e que somos só dois

(ou um, ou três) durante a noite para
apoiar todo o serviço. O melhor é algaliá-lo e fica o problema das mijas resolvido...»
Eis-nos perante uma solução que parece necessária. Que para alguns será
mesmo inevitável. Mas que implica o
risco muito elevado de um sempre possível traumatismo provocado pela algaliação ou, muito mais grave, o risco de
o doente ficar definitivamente dependente daquela prótese de borracha para expulsar a urina que naquele momento em que reclamou tanto o incomodava.
E incomodava-o ou porque esteve
muito tempo acamado, ou porque teve
uma infecção urinária silenciosa bastante vulgar no idoso, ou simplesmente porque o desconforto da hospitalização determinou uma queixa orgânica aborrecida, aparentemente pouco
grave, mas que provoca um mau estar
que só se consegue aliviar urinando
urgentemente.
Para o que precisa, de minuto a minuto, do apoio de alguém.
Alguém que, geralmente sobrecarregado, por fadiga, por desinteresse, por
ignorância ou por negligência, toma
uma decisão que acarreta uma perda
definitiva de parte do bem-estar do
amanhã daquele doente velho.
E seja qual for a justificação da decisão, seja qual for o grau de compreensão que essa decisão determine em
quem a avalia posteriormente... o resultado, que é o que interessa, é sempre o mesmo. E é mau.
Porque prova que não foram cumpridas, por alguém, as suas obrigações
profissionais e os seus deveres humanitários.
– E o doente agitado? O que perturba o serviço, que incomoda os outros
doentes e os funcionários da instituição assistencial, que não comunica adequadamente o que está a sentir, enfim,
que não está colaborante.
E que, por isso e por bem, será sedado.
Como se a acalmia induzida pela química farmacológica resolvesse o problema.
Não resolve. Porque algumas vezes apenas não há disponibilidade de quem

de direito para procurar, pelos meios
semiológicos que afirmam a competência profissional, compreender o porquê da agitação, orientar a sua manifestação por forma a reduzir as hipóteses diagnósticas, tentar enquadrá-la
num complexo nosológico, e depois,
mas só depois, talvez sedar o doente
da mesma forma.
Com a segurança de não se ter ignorado que a agitação pode ser um incidente por detrás do qual se esconde
uma doença exigindo intervenção imediata por colocar a vida do doente em
risco real. Poderá ser. Não se afirma
que é sempre.
Um diabético pode viver esta experiência e nem sequer ser velho. Tal como
um doente portador de um hematoma pós queda ligeira ocorrida dois meses antes. Ou um doente com um cancro, e não tem que ser do sistema nervoso central, ou um doente em insuficiência renal aguda. Há, de facto, muitas doenças que se podem manifestar,
de forma súbita, por quadros de agitação, com desorientação e incapacidade de comunicação lógica. E estas tanto se podem manifestar quando se circula livremente pelas ruas como quando o paciente se encontra internado
num Hospital.
Mas a agitação também pode não corresponder a uma doença e ser simplesmente a expressão do desconforto sentido por alguém que perdeu as suas
referências e que sente a angústia de
se encontrar só num ambiente que lhe
é estranho.
E quando assim é poderá bastar um
simples, «então Senhor Engenheiro,
acalme-se, o senhor adoeceu e está num
Hospital onde vamos cuidar de si»; ou
«então Senhora Professora, ou Senhora Enfermeira, ou Senhor Maltez ou
Dona Maria Teresa, acalme-se, estamos
num Hospital onde vamos cuidar de
si», para se «curar» a perturbação do
doente, para se ganhar alguma da sua
confiança e se lhe oferecer o conforto
possível.
Para, enfim, se aliviar o drama da mudança que o doente sentiu como uma
violência.
Mas não se espere o mesmo resultado
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se agirmos com um «atão Sô Zé, tá
maluco ou quê? Atão na vê que você
tá doente e veio prá qui para se tratar? Tenha lá juízo que tem boa idade
para isso...» ou com mais carinho um
«atão avó Maria você tá doente e veio
prá qui para se tratar»
(Refiro uma vivência pessoal: imediatamente antes da sua morte Maria Archer esteve, degradadíssima, no serviço onde eu trabalhava. Tenho como
hábito identificar os doentes antes de
os observar e naquele dia ao ver escrito
na papeleta o nome «Maria Archer»
pensei «será ela?». Debrucei-me sobre
aquela mulher, aparentemente já sem
capacidade para comunicar, e perguntei bem alto: «A senhora é a escritora
Maria Archer?» E para minha surpresa
a doente, que estava mais para lá do
que para cá, abriu muito os olhos,
olhou directamente para mim, ergueuse sobre o cotovelo esquerdo, o do
meu lado, levantou a cabeça e disse
com voz rouca mas clara, «Quem és
tu, menino?» E disse-o várias vezes sem
deixar de olhar para mim.
Maria Archer morreu poucos minutos
depois.
Este incidente não teve qualquer importância para ela ou para a promoção de fórmulas de comunicação mais
adequadas nas instituições assistenciais.
Mas eu continuo a sentir que dei um
digno passo em frente na minha vida).
O que quero dizer é que seja qual for
o motivo da agitação dos doentes o
recurso a medidas terapêuticas «automáticas», mesmo que pareçam adequadas, pode ser uma forma de induzir
doença ou sofrimento e de correr o
risco de se perder a oportunidade de
dar a alguém um último momento de
felicidade que lhes faça sentir que «a
vida só termina quando se deixa de
estar vivo».
E é fácil, durante um internamento,
criar «pedaços» de bem-estar porque
o mal estar tem muitas causas corrigiveis: há doentes que receiam as
instituições porque as associam à morte iminente; os que têm dificuldade
em se habituar à promiscuidade da
enfermaria; os que sentem desconforto ao serem observados por homem
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ou mulher sem cortinas que protejam
o seu pudor.
E também há o doente que não percebe a linguagem que lhe é dirigida, quando alguma lhe é dirigida, ou o que nem
consegue falar com o Médico; que quer
contar uma história pessoal e nunca
encontra interlocutor; o que não percebe a rigidez do horário das visitas e
até o que chama apenas para se sentir
vivo e com atenção de terceiros. E por
vezes chama, chama e chama sem ter
resposta rápida ou recebendo sistematicamente a informação de que «isso
não é comigo».
Nada disto tem de ser negligência ou
indiferença. Mas é o fruto de um tempo presente onde não há tempo para
ter tempo nem se reconhece o valor
do perder tempo como fruição.
Doenças no idoso
Quais são as doenças dos «velhos»?
Será que existem?
Se calhar não. Mas algumas tornam-se
demasiado frequentes quando se vive
tempo suficiente para lhes darmos
oportunidade para se manifestarem.
Habitualmente se a morte chega cedo
não há tempo para se ter uma história
clínica carregada de queixas.
Mas se morrermos tarde há tempo demais para preencher a lista das patologias que vão aparecendo com maior
ou menor agressividade, com maior ou
menor capacidade de cronicização,
com maior ou menor repercussão no
estar bem.
E sempre com um quase imperceptível agravamento da capacidade de resistência do terreno onde medram.
Claro que há excepções e que bom
seria se soubéssemos exactamente
porquê.
a) Sabemos, isso sim, que o Homem
velho tem mais cancro que o Homem
novo.
E também sabemos que a capacidade
de replicação celular daqueles está, algumas vezes pelo menos, diminuída o
que dá à doença um carácter crónico,
duradouro, mas demasiadas vezes com
grande sofrimento.

Sofrimento físico associado às manifestações do órgão doente e que se procura aliviar com famílias de fármacos
cada vez mais específicos na sua actividade.
Muitos cada vez mais eficazes mas
quase todos com efeitos indesejáveis
que acrescem incómodo ao já reduzido espaço de esperança destes
doentes.
Por isso estes medicamentos devem ser
administrados não por competentes e
eficientes Técnicos de Saúde mas por
pessoas que associem a estas qualidades a sensibilidade profissional dos cuidadores de doentes.
Que devem tratar não os doentes mas
as pessoas com doença. Porque todos
os doentes antes de o serem são pessoas. E pessoas com preconceitos e
condicionalismos culturais.
Que têm ideias preconcebidas sobre
a doença que lhes foi diagnosticada,
sobre o prognóstico dessa doença e
sobre as agressões a que devem ser
sujeitos para dela se verem livres.
Disparates? Pois serão. Mas que exigem disponibilidade e atenção pois só
assim se poderão perceber esses disparates em tempo útil, antes de se
transformarem em fantasmas que acirrarão o dia a dia, e as noites mal dormidas, dos doentes.
E lá voltamos à questão da humanização da assistência médica.
O que é importante. Porque não nos
devemos cansar de dizer que tratar
uma pessoa doente obriga a vê-la como nosso igual, como espelho do que
somos, com sofrimentos que não desejamos nem para nós nem para os
outros.
Porquanto «tratar um doente, seja
ele qual for, é agir imaginando que
somos nós que estamos doentes e
necessitados do suporte de outra
pessoa… que também somos nós.»
Mas não é só a dramática doença oncológica que se associa ao PDI.
b) A próstata como órgão doente é
muito irritante. Manifesta-se abruptamente exigindo que se urine já, sem
demora e sem respeitar o tempo para
procurar a casa de banho!
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Quer que se interrompa o que se
está a fazer mesmo que seja a salvar
o mundo.
Porque o que é preciso é urinar. Ainda que apenas se expulsem umas pingas ridículas o doente com hipertrofia
sintomática sente o gosto da bonomia
e da felicidade durante algum tempo.
Pouco. Porque daqui a um nada a situação repete-se.
E quem é que tem paciência para estar sempre atento e disponível para estes mijões?
Nem os homens que amanhã também
viverão a experiência nem as mulheres que desta estão libertas. Mas que
têm outras.
c) Como a incontinência urinária que
nelas é mais comum. E embora mais
discreta é muito receada por ser odorífera apesar de neste particular ter
mais fama que proveito.
O que não alivia em nada o desconforto de quem tem a doença.
A incontinência é, para homens e mulheres, o estigma que num futuro que
se deseja distante os obrigará a usar
fraldas de forma intermitente ou continuada.
Porque é mais cómodo. (Para o doente ou para o cuidador?)
Mas seja qual for a comodidade em
causa, e provavelmente será de ambos,
o dado relevante é ser mais um factor
que, pretendendo ser emancipador, é
antes, redutor da liberdade e da autonomia do doente pois constitui um dado objectivo, palpável, da perda de mais
uma função e de diminuição da sua já
tantas vezes reduzida auto-estima.
E, decerto que em muitos casos, com
o dramático da sua inevitabilidade.
d) Outro órgão que o PDI perturba é
o coração.
Criando doentes que arfam e apertam
o peito só «por pensarem» que têm
de se deslocar.
E a quem dizemos que têm de andar
calmamente, sem pressas, e depois pedimos para se despacharem porque há
mais doentes à espera.
E porque não é por estarem mais tempo com o Médico, com o Enfermeiro,

com o Terapeuta ou com outro qualquer interveniente no seu tratamento
que ficam melhor. Será o tempo que
os ajudará na recuperação se cumprirem as orientações terapêuticas: o remédio do jejum, depois o do meio da
manhã, a seguir o de antes e ou o de
depois do almoço, o da hora do lanche, o do jantar ou o do deitar.
E que uns comprimidos se tomam inteiros, outros só metade, ou um quarto, e outros ainda só nos dias pares.
E já agora que não deve fazer a medicação segundo o que a sua pensão lhe
permitir comprar nesse mês. Os remédios são para tomar conforme a prescrição e não segundo o seu preço. Mesmo que a pensão não os permita adquirir e mesmo que a cronoterapia não
tenha sido compreendida por ter sido
mal explicada ou não ter sido explicada
de todo.
Esquecemos por vezes que estes doentes necessitam de tempo para se falar do significado das queixas que referem e sobre as orientações de como
devem tomar as medicações de que
necessitam. Repetidas mais de uma vez
e, preferencialmente, escritas pelo punho do Médico com letras maiúsculas
e com indicação de horas e doses.
Estas informações têm um efeito terapêutico complementar ao das tomas
dos medicamentos. E são eficazes.
Ao contrário das meticulosas instruções que se lhes dão a correr sobre
essas mesmas tomas sem qualquer
ponderação sobre a capacidade de
compreensão do interlocutor doente
nem sobre a sua disponibilidade económica.
Estou a assumir a responsabilidade de
considerar a terapêutica de cada doente como adaptável a esse particular
doente. Afirmo que se deve prescrever o que o doente pode comprar e o
que pode tomar de acordo com as suas
capacidades e circunstâncias.
A competência do Médico que prescreve também se tem de medir pela
forma como é capaz de decidir pelo
que pode ser feito. Mesmo que isso o
obrigue a ignorar algumas orientações
dos guias da boa prescrição.
Embora estas o protejam de proble-

mas, jurídicos ou de ética profissional
num amanhã de conflito quando for
questionado sobre as suas decisões,
não tratarão o doente se ele não tiver
possibilidade de as cumprir. E tratar o
doente é o nosso primeiro dever.
Medicar é dar tratamento adequado a
quem dele necessita tendo em conta a
realidade social do doente. E esta impõe que se saiba defender a decisão
de forma cientificamente clara mas dentro de um quadro de «análise do contexto social» de quem é tratado.
É prova de coragem profissional fazerse como se entende correcto em termos que, quando defendidos perante
pares (e não só perante pares) possam não ser bem aceites mas ser compreendidos.
No caso do doente idoso, com pouco
dinheiro e ou sem autonomia nem
apoios, este é um problema da sua assistência que está longe de ser secundário.
e) E o doente mutilado? Consideremos
a mulher mutilada por uma mastectomia, antiga ou nem por isso, que nunca se adaptou à perda que a sua autoimagem sofreu com aquele tratamento.
Apesar deste, provavelmente, ser responsável por ela estar viva e aparentemente bem, há vários anos.
Sabemos que não conseguimos dar-lhe
a mama que perdeu nem compensar
o desequilíbrio ponderal do seu tronco.Tal como não conseguimos corrigir
nem o peso nem o volume do membro superior homolateral.
Mas e se tiver perdido as duas mamas? E se, ele ou ela, tiver uma colostomia ou uma ureterostomia? Ou uma
prótese de um membro amputado?
Ou uma cicatriz de queimadura facial?
Ou uma lesão tumoral secretora ou
com perda de substância de área do
corpo exposta? Ou uma alopécia total? Ou uma paralisia facial periférica
persistente?
Ou uma hemiplegia? Ou uma lesão do
órgão fonador?
Perante estes e outros quadros que
modificam a morfologia que cada um
de nós considera a sua identidade há
sempre o dever de fazer alguma coisa.
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Mas alguma coisa que tenha sentido,
que não seja um acto de caridade.
As primeiras regras do apoio a construir são óbvias: fazer compreender que
por não se conseguir anular aquele
problema se tem de o aceitar; e demonstrar que não se pode viver razoavelmente feliz se o futuro for vivido
apenas em função do defeito.
Este é um parceiro que, de facto, nunca mais larga o seu portador.
E que apesar de interferir nas suas
capacidades não pode ser a razão do
viver de cada dia no quotidiano futuro desses doentes.
Por isso a obrigação profissional de
quem com eles lida é, reconhecendo
as suas limitações, tentar que aprendam a viver com elas mas não em função delas.
O que sendo óbvio não é fácil.
A simples aprendizagem da higiene
pessoal adaptada às limitações é difícil. Mas é um tipo de exercício discreto, útil, que deve ser pacientemente implementado.
Com o propósito assumido de ganho
de beleza física, de preocupação com
esta, de cuidados com uma imagem
que deve ser notada pelos outros todos os dias.
O uso de próteses deve ser treinado
para que a repercussão na marcha ou
no aspecto do corpo seja reduzida. Mas
nalguns casos pode ser capaz de se
tornar uma curiosidade apreciada pelo
exemplo de coragem revelado com o
esforço de ultrapassar as restrições impostas por essas mesmas próteses.
Deve-se promover este valor: «Eu tenho um aleijão mas estou tão atento à
vida de relação como qualquer um que
o não tenha».
E quem tem de ensinar esta realidade
ao doente deve acreditar nela seja qual
for a gravidade do aleijão. Para todos
só pode haver um objectivo: a vida é o
que vale a pena.
E a estética, num tempo em que o culto do corpo físico é a prioridade das
prioridades, deve ser uma disciplina
sempre presente nas decisões que se
tomam quando se apoiam doentes.
Particularmente se são doentes idosos
considerados alheios a esta realidade.
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f) E que dizer do risco de queda? Com
a idade cai-se muito e mal.
E a queda tem custos sociais elevadíssimos. Para os próprios em termos de
bem-estar e sobrevida. E para a estrutura social de que fazem parte em termos de custos financeiros sentidos como desperdiçados, mormente quando
há fractura.
E como se tornou vulgar o colo de
fémur fracturado. Em ambos os sexos.
A única forma de evitar o risco de queda é manter o idoso permanentemente acamado e no chão. Esta prática é
habitual nos depósitos de idosos por
falta de pessoal.
Estas instituições para terem mais funcionários têm de pedir pagamentos
mais elevados.
Que as pensões dos idosos ou os vencimentos dos familiares não comportam.
E essa falta de dinheiro também impede a contratação de profissionais com
qualificações específicas para o apoio
e tratamento de idosos internados,
mormente os de reduzida autonomia.
E assim se confirma que as questões
económicas são, de facto, um problema de Saúde.
Um problema da saúde do doente
idoso e do idoso que ainda não está
doente.
O que nos obriga a encontrar formas
de redução do risco de quedas.
E há ideias em que devemos insistir:
procurar que os caminhos da rua
onde se vive estejam livres de armadilhas como carros sobre os passeios, mostruários de lojas ou esplanadas onde estas não cabem. Mas
também, e principalmente, tapar buracos, manter o piso liso, evitar inclinações escorregadias criando, quando possível, escadas de pedra com
corrimão, recuperar os bancos de
rua tendo o cuidado de promover a
sua manutenção e protegendo-os dos
vandalismos tão comuns nos dias de
hoje.
E nas instituições assistenciais?
Lembrar a necessidade de elevadores
funcionantes e funcionais; lembrar a
necessidade de bancos nos locais de
espera; promover um sistema de cha-

mada de doentes que seja fácil, que
permita que os idosos se aproximem
dos gabinetes antes de serem chamados; auxiliar o doente a subir para
macas, marquesas ou mesas de exame e ficar junto dele enquanto decorre o exame; auxiliá-lo, após a consulta ou o exame, a descer dos obstáculos, retornar à sala de espera e obter um meio de transporte para o seu
domicílio.
Procurar, como norma, que o idoso
passe da mão de um acompanhante
para a mão do agente dos serviços de
saúde e passe da mão deste para a mão
de outro agente de apoio.
E estas mesmas preocupações também
dizem respeito aos doentes internados.
Ajudá-los a deitarem-se e a levantarem-se das camas; auxiliá-los quando
pretendem ir à casa de banho; eventualmente até ajudá-los durante as refeições. E nunca os pressionar para se
apressarem de forma inadequada às
suas limitações.
Mesmo que os funcionários dos serviços de saúde queiram estar disponíveis para apoiar vários doentes ao mesmo tempo. Compreende-se. Mas facilita-se o acidente.
Que, porém, se pode reduzir pelo uso
de próteses, quer temporárias quer
permanentes.
Hoje, desde a clássica bengala ao mais
sofisticado apoio mecanizado de quatro pés, há toda uma gama de apoios
que têm de ser considerados como
complementos terapêuticos destes
doentes.
E tanto mais quanto maior for a sua
insegurança na marcha, no equilíbrio,
numa qualquer necessidade de coordenação motora. E ainda como profilaxia da queda deve insistir-se na fisioterapia que deve ser utilizada não só
como recuperação mas também como
forma de evitar agravamento de restrições já instaladas.
g) E passemos a outro exemplo: o
bronquítico que tosse sem parar, que
tenta sem o conseguir libertar-se das
secreções em que se afoga, que quer
alívio mas não se esquece que «o Sr.
Dr. que o começou a tratar lhe disse
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que aquele remédio era para ser tomado toda a vida e ele bem se recordava como tinha melhorado há 20
anos».
É difícil tentar adaptar novas formas
de tratamento a estes doentes.
Não conseguem deixar de comparar
os resultados imediatos das novas terapêuticas com os que foram conseguidos 20 anos atrás aquando das primeiras manifestações da doença. Têm
medo de ensaiar novas intervenções
porque as que fazem há anos e anos,
pelo menos, já as conhecem e sabem
que os melhoram, embora bem poucochinho.
E no entanto é preciso quebrar estes
receios e dar-lhes a oportunidade de
beneficiarem dos progressos que se
vão fazendo na terapêutica de muitas
doenças crónicas.
E ás vezes é necessário fazer a adaptação através de um jogo, com uma
atitude séria mas brincando, criando
ou procurando criar uma nova confiança, e mostrando que se está preparado para corresponder a uma qualquer necessidade inesperada se houver falha na resposta ao novo medicamento.
Inicialmente haverá utilização excessiva do tempo de todos os que participam na mudança, mas, lentamente, o
alívio das queixas começará a fazer o
seu efeito em termos de ganho de confiança na sua eficácia e de ganho de
confiança no grupo responsável pela
alteração. E, como resultado natural, o
tempo de atenção permanente que era
exigido vai-se reduzindo até chegar á
normalidade.
Este percurso exige muita atenção,
muita disponibilidade, muito cuidado
com o que se diz ou deixa de dizer,
muita serenidade dos cuidadores.
São medidas que equivalem a um investimento no futuro dos doentes
que, sentindo-se melhor, readquirirão
parte da autonomia que tinham perdido.
O afecto, a ternura, o carinho, o dar
livre curso às emoções, bem como a
partilha da alegria sentida pelos doentes que melhoram são armas terapêuticas tão vitais como as que convenci-

onalmente assim se consideram.
E talvez seja razoável acreditar que alguns doentes melhoram apenas, ou
quase apenas, porque se lhes prestou
atenção. É que ainda há muita gente
que vive uma vida inteira ao lado da
indiferença.
h) E a vida sexual do idoso? Sabe-se
pouco sobre a sexualidade dos idosos.
Sabemos que a idade torna a resposta
sensorial menos expontânea do que
na juventude e que a fisiologia genital
se modifica.
E julgamos saber que as relações sexuais talvez se tornem menos frequentes.
E que os orgasmos não serão exactamente como eram aos 20 ou 30 anos.
E que haverá algum constrangimento
em se assumir a mudança.
O que poderá incomodar um ou ambos os parceiros.
Mas se assim for o que se pode concluir é que a sexualidade ligada à genitalidade perde alguma da sua relevância com o envelhecimento.
Mas sexualidade não é apenas genitalidade. O sexo não existe nos órgãos
genitais. Não são os pénis e as vaginas
que constroem o edifício da sexualidade.
É a imaginação. A vida sexual ocorre
bem longe dos genitais, dentro (parece) da cabeça em algum lugar do cérebro.
E se a procriação exige (ou ainda exige sem que saibamos por quanto tempo mais) a participação dos pénis
erectos e das vaginas e anexos congestionados, a vida sexual não se restringe a esse particular da sua complexidade.
Com a idade a avançar também deve
avançar o espírito de descoberta. Para
se saberem encontrar alternativas às
limitações da genitalidade quando se
tornarem necessárias.
Pelo que se deve recordar que há outros
órgãos sexuais de grande relevância.
A pele, por exemplo, é o maior de todos e muitas vezes dos menos explorados. E os olhos são um meio de comunicação onde as cumplicidades se
podem rever.

O que pretendo dizer é que cabe ao
responsável pelo apoio ao doente idoso não considerar nenhuma perda
definitiva na vida daquele quando com
ele se relaciona.
Devendo estar preparado para valorizar, na perspectiva do doente, tudo o
que este lhe propuser como razão de
sofrimento ou mal-estar não esquecendo que a sexualidade é um dos particulares da vida colectiva que provoca
mais «dores da alma».
E que ainda por cima está estigmatizado pois é considerado, por atavismo
cultural, como assunto que não deve
ser abordado com a abertura com
que a grande maioria dos outros o
são.
Mas felizmente, hoje, todos os assuntos relacionados com a vida colectiva
podem e devem ser tratados com qualquer interlocutor. E o idoso é apenas
alguém com limitações que, num mundo de soluções homogéneas para cada
problema, apenas pede que as adaptem ao seu particular.
O idoso é uma pessoa que pode ter
doenças que anulam uma parte importante da sua identidade. Mas os seus
problemas devem ser abordados como
os das outras pessoas.
Adaptados à sua circunstância porque
é esta, de facto, a diferença em relação
aos outros.
A Medicina Interna como prática clínica
A Medicina Interna é uma especialidade abrangente sendo esta característica o que alguns Internistas nela mais
apreciam. Porquanto permite diferentes formas de a praticar.
Existem Internistas muito centrados
sobre as formas de apresentação das
diversas entidades nosológicas, preocupando-se com o seu estudo semiológico e a discussão destes sinais e sintomas para se chegar a um diagnóstico clínico e depois com os seus posteriores tratamento, definição de prognóstico e programa de acompanhamento.
E existem Internistas que também se
preocupam com estes problemas, que
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são a primeira razão da sua formação,
mas que entendem como de sua responsabilidade e no âmbito da sua competência a preocupação com tudo o
que se relaciona com as consequências
sociais das decisões dos Médicos e de
outros parceiros com responsabilidades na promoção do bem-estar dos
doentes.
Não são nem melhores nem piores do
que os outros.
São apenas diferentes no entendimento que têm do que deve ser a sua prática clínica.
Sendo esta diferença que nos obriga a
estarmos abertos a leituras da realidade adequadas aos lugares onde temos
de trabalhar. Esta abertura facilita a
mudança.
E embora esta não signifique necessariamente progresso mostra compreensão e respeito pela diversidade.
Acredito que é com este respeito que
se revela a capacidade de mudar para
melhor.
Esta leitura da relação entre a saúde

do idoso e a Medicina Interna que proponho é apenas mais uma forma de
ver um problema que tem grande complexidade e que necessita de múltiplas análises para se chegar a uma
prestação assistencial que seja útil,
adequada e possível (clínica e financeiramente).
Epílogo
Somos hoje confrontados com um
elevadíssimo crescimento do grupo
social «idosos» nos países que chamamos desenvolvidos sem que existam
soluções abrangentes e diferenciadas
nos projectos de resposta ao «problema».
Mas será que se justifica preocuparmonos com essas soluções?
É um dado adquirido, aceite por políticos, decisores de topo e pela ciência, que o actual aquecimento global
do planeta vai provocar a extinção,
até 2050, de um milhão de especímens animais e vegetais. Trata-se do

desaparecimento de um quarto das
formas de vida que actualmente existem no planeta. E trata-se também
de um acidente biológico só comparável com a extinção dos dinossáurios.
Mas o que esses agentes decisores e
esses cientistas não dizem é que estamos a falar do risco de extinção de
uma forma de vida particular que depende da diversidade do actual (nosso) meio ambiente.
Forma de vida que muito prezamos
porque é a nossa.
Receio, muito sinceramente, que sejamos um dos grupos animais que se
encontram na calha da extinção face
a este dado científico importante e,
pelo menos no aparente, absolutamente
certo.
Se calhar, dentro de cem anos, ou duzentos, ou trezentos, ou uns poucos
mais, já não haverá ninguém neste planeta Terra para se preocupar com o
problema do envelhecimento dos Homens…….....

Convite
O CELOM - Centro Editor Livreiro da Ordem dos
Médicos tem a honra de convidar V. Ex.ª a assistir à
apresentação do livro “Centúrias de Curas Medicinais” da autoria de Amato Lusitano, que terá lugar na
Sociedade de Geografia de Lisboa no dia 24
de Fevereiro de 2011, pelas 18h30. O livro será
apresentado pela Profª. Doutora Isilda Rodrigues e
pelo Prof. Dr. José Luís Dória.
Com a reedição desta obra, numa iniciativa da Ordem dos Médicos, o CELOM associa-se às comemorações dos 500 anos do nascimento de Amato
Lusitado, que se celebram em 2011.
Sociedade de Geografia de Lisboa
Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 Lisboa - Tel.: 21 3425401/5068 - Fax 21 3464553
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A vida entre parentesis
de Margarida Ejarque
E com imenso prazer que mais uma vez apresento um livro da Margarida Ejarque, partilhando com
todos o entusiasmo que senti ao lê-lo, porque me
deixou inquieta e a inquietação é um estado de espírito que me faz olhar para lá das aparências das
coisas, como dizia Fernando GiI.
Verifiquei que se viaja com este livro,
por várias cidades entre elas Barcelona, onde os personagens vivem a cidade de uma forma cultural, movimentada e abrangente, enredando-nos numa
emocionante aventura.
«A vida entre parêntesis» é pois mais
um inquietante livro desta fascinante
autora, uma história comovente, revelando mais uma vez uma maturidade e
imaginação surpreendentes, ilustrando
a capacidade da autora para nos conduzir pelos territórios obscuros da
alma, ao criar personagens singulares
e inesquecíveis.
O que mais me atrai neste seu novo
romance, é a ilusão de transparência,
contada em forma de história, de amores e desamores, aparentemente previsíveis, entre personagens de classe
média, mas que esconde na verdade
algo de obscuro e assustador, ramificando-se em intrincadas surpresas.
Uma mulher cuja vida é alterada pelo
encontro com o passado e que vem a
descobrir que os seus fantasmas podem
aparecer quando menos se espera, um
amigo de infância escondido na memória e redescoberto na idade adulta.
São figuras que lutam para quebrar os
impasses da vida e procurar reencontrar as ilusões, que os afastaram de si
próprios.
Vivem-se brilhantes momentos de revelação entre Mercedes e Rafik, mas
também decepções incapacitantes,
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onde o sistema do politicamente correcto se sobrepõe aos ímpetos naturais, de dois apaixonados, como que a
penalizá-los pela pureza dos seus sentires.
São as traições de pequenos gestos
subtis, como sejam os inocentes e-mails
trocados entre ambos, em momentos
de crescimento de paixão, que demonstram como grandes cidades sofisticadas de que é exemplo Barcelona,
podem ser tão invasivas da privacidade, como as comunidades mais fechadas, e podem exercer sobre nós um
absurdo controlo.
Este relato remete-nos para a interrogação sobre a autenticidade de liberdade, num sistema democrático onde
tantas vezes os estereótipos são lei e a
invasão da privacidade funciona como
metodologia de regulação de valores
e potencial segurança da maioria.
Será o respeito pela diversidade e multiculturalidade uma forma de hipocrisia organizada, onde os diferentes apenas podem coabitar, sem voz ou poder real, porque qualquer sinal, qualquer evidência de diferença é de imediato olhado com suspeição ou ameaça e atabalhoadamente abafado de forma violenta e assustadora?
E nessa sistema, que é o melhor que
temos apesar das insuficiências e imperfeições como afirmou Churchill,
dominará também o medo, que é o parente pobre da mediocridade?

Recorrendo levianamente a estigmas
de terrorismo temos a vida entre parênteses, dependendo do contexto, do
acaso e do momento.
Serão esse parêntesis, essas intrincadas
surpresas primos daqueles pontinhos
em suspenso, chamados reticências,
que aqui e além podem surgir nos nossos percursos de vida?
Os parênteses podem começar com o
nascimento e fecharem-se com a morte, sendo então a vida o espaço, ocupado por um tempo variável, de um
processo transversal a todos nós, mas
único para cada um individualmente.
E esse tempo entre parênteses, pode
conter ritmos diferentes, percursos profissionais mais ou menos díspares, acidentes inesperados, amores caídos de
pára-quedas, vidas a continuar sinuosas e inquietantes, ou a persistir apagadas, sem agitação ou curiosidade.
Pode essa vida entre parênteses, aparentemente comum a todos os mortais, deixar-nos em suspenso, polvilhando-se de reticências, entre um amor e
outro amor, entre um amor e muitos
amores, ou ainda entre um amor e nada.
Reticências entre saúde e doença, entre liberdade e sujeição, reticências pela
vulnerabilidade de quem é susceptível, mas também pela certeza de que o
respeito pela vulnerabilidade é um novo
princípio a defender.
Pode qualquer um ser ferido, em meio
adverso, pelo desemprego, pela sujeição, por problemas económicos que
arrastem insegurança, pelo risco de ser
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condenado socialmente ou acusado levianamente de terrorista como neste
romance?
A certeza de que todos somos vulneráveis é levantada de um modo muito
consistente, com uma acuidade preocupante.
Nessa perspectiva a vulnerabilidade
humana deve – por princípio – ser
tomada em consideração, o que corresponde ao seu reconhecimento
como traço da condição humana, considerando a finitude e fragilidade de
todos os seres, cuja existência é marcada pela exposição permanente a ser
ferido.
Podem colocar-se entre esses parênteses as reticências, porque é exactamente o que este espaço envolve... reticências, dúvidas, interregnos, dependências, distanciamentos, entusiasmos,
medos, vulnerabilidades, violência, solidões.
Por vezes, a solidão, o desgaste, a falta
de comunicação é longa e dura demais...as reticências que intercalamos
entre os nossos parêntesis, são cansativas e desesperantes! Como desesperante é o silêncio que cresce entre Jaime e Mercedes.
Como frios são a subtil recusa de aperto de mão de Mary Beth a Mercedes,
ou o seu olhar perante a injustiça do
estigma, ao saber da prisão do marido
de origem marroquina, ou de incredibilidade por saber o nome do filho
referido na polícia.
Mas os parênteses também podem
traduzir um modo de viver, porque se pode viver (ainda que não
plenamente) entre parênteses.
Mercedes que se distrai pensando no
seu amigo da adolescência está a viver
entre parênteses, nesses breves momentos, que se podem tornar longos a
ocuparem-lhe o espírito.
Parêntesis...parêntesis...parêntesis, até
que um suspiro a surpreenda. E dá-se
conta de uma energia estranha a possuí-la, a cantar no banho, a pensar nas
frases do amigo, a valorizar apenas pormenores de encantamento suspendendo a vida quotidiana, não interrompidos por reticências, mas colocando
essa mesma vida entre parênteses.

Depois o concretizar também entre parênteses de uma aventura de juventude, de um sonho vindo do passado traduzido em prazer, emocional, físico, em
perfeita comunicação entre duas pessoas encantadas pela redescoberta do
enamoramento, de um quase êxtase,
como se a vida fosse essa ilha colocada entre parênteses, no meio da realidade.
O amigo que se encontra com ela no
parque Guell, está também a viver entre parênteses uma mentira conjugal,
que se inicia num banco decorado com
o dragão colorido e se prolonga numa
cumplicidade de amantes.
O retorno à vida comum, é para Mercedes uma forma de equilíbrio repleta
de solidão. O belo, o sublime, não tem
espaço nesta sociedade de equilíbrios
medianos.
O amigo perdido em Espanha, numa
prisão onde os direitos humanos serão uma incógnita, parece ser o preço
a pagar, numa perspectiva de penalização judaico-cristã.
O livro causa-me um desconforto semelhante ao filme do alemão Michael
Haneke – O laço branco, que expõe a
origem de todo o tipo de terrorismo
real, tanto de natureza política como
religiosa e os acidentes estranhos que
ocorrem no filme, gradualmente, são
transformados num ritual de castigo.
Uma submissão mansa, a valores e restrições considerados adequados, será
porventura um ritual precursor de maiores violências.
O excelente dá lugar ao risco e este
ao medo, quiçá à violência, e quem sobrevive tem o direito a continuar, filtrando os ensinamentos que essa aventura deixou.
Mercedes continua a pintar, perseguindo o seu sonho, mantendo intacto o seu desejo de se expor na
tela, isolada contudo no anexo da
casa de família, numa solidão militantemente procurada ou tacitamente
permitida.
Sente-se que a sua pintura é irrelevante para a família, os seus ímpetos
e desejos artísticos não significam
muito, nem são levados a sério. E só

no isolamento de um anexo improvisado como ateliê, pode ter um pouco
de liberdade, ainda assim polvilhada
pelos comentários depreciativos do
marido, que se constitui em poder
para o senso comum, e por conseguinte em opinião.
É uma viagem ao passado e presente, aos desejos, aos valores e anseios
adolescentes projectados para a vida
adulta, povoada de surpresas boas e
menos boas, de poderes instituídos,
de vulnerabilidades e dos imponderáveis, de que se reveste a vida que
está de facto entre parêntese entre
o nascer e o morrer, num perfeito
contínuo.
E é um elogia à esperança. Como dizia
Montaigne a regra é suportarmo-nos
e acrescentarmo-nos, ao que eu acrescentarei enquanto não se fecha a porta da esperança.
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As incapacidades temporárias
para o trabalho por doença
Foi notícia há poucos dias que os serviços competentes descobriram um
número exorbitante de «baixas» fraudulentas. Proponho uma pequena reflexão crítica sobre o assunto e, para início de conversa, dois casos este ano.
Ana Matos Pires
médica psiquiatra
Uma mulher que acompanhava há anos
por um quadro psiquiátrico crónico
teve uma descompensação de difícil e
demorado controlo. Porque se tratava
de uma doente que seguia no meu consultório elaborei um relatório clínico,
que enviei ao médico de família, onde
dava conta da minha opinião sobre a
necessidade da senhora parar a actividade laboral e pedia que fosse passado o respectivo certificado de incapacidade temporária para o trabalho –
nunca nenhum colega levantou qualquer dificuldade ou questionou o meu
parecer clínico, disponibilizando-se
sempre para passar o certificado justificativo. A situação de ausência laboral
por doença prolongou-se e todos os
meses fui informando por escrito o colega do evoluir da situação, tendo também elaborado três relatórios para os
serviços de verificação de incapacidades. A última vez que a doente foi presente à «junta médica» de verificação
os dois clínicos que a avaliaram, numa
sessão que demorou menos de 10 minutos, decidiram pela ausência de justificação para manter a incapacidade
para o trabalho – de resto já aquando
da segunda verificação de incapacidade lhe havia sido dito que «o tempo
estava a esgotar-se» e que numa próxima vez o mais certo seria decidirem
pela não existência de justificação para
manter a incapacidade para o exercício laboral. A doente recorre da decisão, utilizando para o efeito um outro
relatório clínico por mim elaborado.
O recurso foi indeferido e a doente
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retoma o trabalho. Morreu menos de
duas semanas depois de ter reiniciado
actividade.
Numa outra situação, também no contexto de uma patologia crónica e de
uma crise com remissão sintomatológica demorada, acontece exactamente
o mesmo processo, sendo que desta
vez, porque havia alguma capacidade
económica de se manter sem qualquer
provento, o doente permanece ausente do trabalho depois da recusa do recurso, sem qualquer subsídio de doença. Algum tempo depois, por lhe começar a ser complicado manter a situação e pela culpabilidade de «não
estar a trazer dinheiro para casa, sobrecarregando a família», sentimento de
culpa esse inscrito no próprio quadro
clínico, o homem reinicia actividade –
contra o meu parecer médico, pois era
completamente previsível que as dificuldades de desempenho inerentes à
situação clínica iriam funcionar como
factor agravante da mesma. Muito pouco tempo depois acontece o esperado
e volta-lhe a ser passado um certificado de incapacidade temporária para o
trabalho, sendo o senhor chamado pelos serviços de verificação. Na sessão
de avaliação acontece um diálogo surrealista. Tendo-se os colegas apercebido do estado clínico, bastante agravado em comparação com a última aferição que tinha determinado a não
existência de justificação clínica para
a manutenção da incapacidade, dizem
ao senhor qualquer coisa parecida com
isto «ouça, nós não damos alta a ninguém, quem dá alta são os médicos
assistentes, não fomos nós que o mandámos trabalhar, apenas dissemos que

não podia ficar mais tempo a receber
o subsídio de doença». Como? Se a função dos serviços de verificação não fosse a avaliação da justificação clínica
para a incapacidade temporária para
o trabalho não seria necessário serem
médicos a fazê-la, ou estou errada?
Com estes dois exemplos não estou a
negar a existência de casos injustificados e abusivos de «baixas» por doença, claro que existem, alguns deles
(poucos) porque o indivíduo «endromina» o clínico, outros porque o clínico é conivente com uma falsa situação
de doença. E há ainda outros (a maioria) em que o médico, no contexto social particular daquele sujeito, opta por
(hiper)valorizar as queixas clínicas –
já o fiz, sempre por um período curto
de tempo e na maioria das vezes com
o objectivo da ausência laboral ter um
efeito reorganizador, tendo a preocupação de explicar isso mesmo ao doente. Configuram estes últimos casos situações de baixa fraudulenta? Não é a
saúde um estado de bem estar físico,
psíquico e social? Não foram os médicos ainda há bem pouco tempo, na
conclusões de um inquérito levado a
cabo a propósito das prescrições por
DCI, acusados de não perguntarem especificamente aos doentes sobre a sua
situação social e económica (mal seria
se não fosse fácil e claro para o clínico, mesmo sem uma pergunta directa
sobre o assunto, perceber a situação
sócio-económica do individuo que está
a consultar!) e, portanto, de não a terem em conta na avaliação da situação clínica?
Vivemos uma realidade que é preciso
mudar, não o discuto, onde a subsídio
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dependência precisa ser parada, desde logo porque a função social do estado, que defendo, tem que ser usada
por quem dela necessita. No caso específico das incapacidades temporárias
por doença julgo que é mandatório
existirem boas comissões de aferição,
regidas por princípios clínicos, pois só
assim serão apanhadas as verdadeiras
«baixas» fraudulentas. Aliás, que diabo de sistema é este que detecta fraude e não penaliza ninguém por ela?
Onde estão os inquéritos e consequentes penalizações aos clínicos prevaricadores? Onde está a obrigação de de-

volução dos subsídios irregularmente
recebidos por indivíduos que beneficiaram de uma «baixa» fraudulenta? Talvez valesse a pena começar por aqui:
por definir baixa fraudulenta, por garantir excelência nas aferições e por
penalizar os incumprimentos.
Ps: Estando com a mão na massa deixo um apontamento paralelo: onde estão os números a comprovar a eficácia da alteração legislativa que passou
a impedir a passagem dos certificados
de incapacidade temporária para o trabalho e dos velhos atestados pelos mé-

dicos no decurso da sua actividade privada sem ligação ao SNS (ou melhor
dizendo, porque mais real, quando os
médicos – os mesmos, porque na maioria das vezes acumulam o duplo estatuto – estão a fazer clínica privada?).
Nunca percebi o objectivo desta medida, juro que por diversas vezes tenho pensado que se tratou de uma estratégia para dar um singelo auxilio
ao SNS através do pagamento de taxas moderadoras na consulta de «passagem do papel que o colega pede para
ser passado» – sim. Em rigor não são
mais que isso.
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A Ordem dos Médicos e a estruturação
nacional do exercício da Medicina
No seu artigo intitulado «Será possível a Ordem mudar? De maneira nenhuma»,
saído no jornal Público de 15/12/2010, o colega José Ponte defende, essencialmente, que a nossa Ordem dos Médicos sofre de graves problemas estruturais, apresentando como exemplo as deficientes funções disciplinares em relação às práticas assistenciais delituosas dos médicos e a aprovação quase
total dos internos nos exames de Especialidade.

Para o colega José Ponte a única solução redentora da nossa Ordem dos
Médicos seria o seu desmembramento,
substituído por uma organização do
tipo da inglesa, composta por três principais instituições independentes, cujos
membros eleitos, são remunerados e financiados por quotas da classe médica.
A primeira destas instituições, a General Medical Council, formada por número igual de médicos e leigos, tem
funções disciplinares de controlo ético e profissional; a segunda, constituída pelos Colégios de Especialidade, está encarregada da formação e da qualidade do exercício da medicina; a terceira, a British Medical Association, tem
a incumbência de defender os interesses dos médicos em geral.
Ora o carácter simplista e aparente-
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mente pouco exequível desta proposta, assim como a referência ao exercício da clínica, durante mais de 30 anos
no Reino Unido, citado como suporte
principal das suas opiniões, levam-me
a suspeitar que o colega José Ponte
não tem passado apreciável de estudo
ou de vivência prática da problemática organizativa da Educação Médica
Pré ou Pós Graduada, nem das Instituições Médicas Assistenciais.
Ao passo que, pela minha parte, posso
afirmar modestamente que a crítica
que lhe vou fazer decorre de um longo empenho de estudo e de realização
nestas áreas, desde que fui presidente
de uma comissão de reestruturação,
aliás com bastante êxito, do ensino clínico do Hospital da Faculdade de Medicina da ex Lourenço Marques e através de numerosos trabalhos publicados, desde então, sobre estes temas.
Para começar queria lembrar que o
mérito da evolução histórica de 500
anos da Medicina Portuguesa não é inferior ao da Medicina Inglesa, o que é
evidenciado por etapas de avanços
exemplares, como a Rede Nacional de
Hospitais Centrais e Distritais das Misericórdias, criada no século XV por
D. João II e Dona Leonor, a Reforma
Pombalina de 1772 da Faculdade de
Medicina de Coimbra, pioneira mundial do ensino da Medicina Científica,
o original Ensino Pré-Graduado nas
Escolas Médico-Cirúrgicas do Hospi-

tal de S. José de Lisboa e de Sto. António do Porto no século XIX, ou a moderna nacionalização e uniformização
de toda a Rede Hospitalar e de Clínica
Geral, na década de 70, cujas Carreiras Médicas e Ensino Post-Graduado,
de valor reconhecido internacionalmente, foram criados e planificados precisamente pela Ordem dos Médicos.
Além de que, sendo por demais intuitivo que cada sistema médico, educativo
ou assistencial, evolui através de itinerários próprios, integrados continuamente por inovações originais, deve admitirse que o simples enxerto de experiências alheias, será sempre de êxito duvidoso, por mais valiosas que aparentem.
Mas também não estou de acordo sobre as deficiências de que o colega Ponte acusa a nossa Ordem dos Médicos
e acima de tudo com a conclusão de
que a sua solução depende exclusivamente da tutela política. De facto, penso que, pelo contrário, a limitação ou o
impedimento das competências da Ordem provem, muitas vezes, da interferência abusiva da comunicação social ou
de sectores políticos e administrativos.
Assim, a denúncia, nos nossos media,
de falsos erros médicos ou de supostas negligências é, não só frequentíssima, como por outro lado, ao invés
do que afirma o colega, existe uma instituição, independente dos interesses
da classe, para julgar os verdadeiros
delitos que são os tribunais.
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E a sua afirmação de que a organização da profissão médica nacional depende igualmente sobretudo da tutela
política, também não corresponde inteiramente à verdade; veja-se o caso
inverso da total responsabilidade do
Estado pela suspensão das Carreiras
Médicas Hospitalares, em 2002, na sequência da criação dos Hospitais Empresariais, medida claramente unilateral, incompreensível, afrontosa para a
Classe Médica e desastrosa para a As-

sistência Médica em geral.
Em suma, a minha opinião sobre as
actuais limitações da criatividade e da
capacidade de actuação da Ordem dos
Médicos, é de que não são de natureza intrínseca, radicando sobretudo, no
estado de desorientação da sociedade
portuguesa, incluindo a governação,
submergida numa onda de populismo
generalizado, de abstenção decisória,
de falta de propostas positivas e de
criticismo excessivo e infundado.

Cito, mais uma vez, como exemplo desta conjuntura, a alusão crítica do colega Ponte, de que a taxa de passagem
nos exames nacionais de Especialidade é próxima dos 100 %, aliás vulgarizada nos nossos sectores assistenciais,
acrescentada de que as classificações
são sempre superiores a 18, esquecendo-se que as nossas Faculdades de Medicina, acertadamente ou não, só admitem alunos sobredotados, exactamente
com médias superiores a 18 valores.

Porque votei em branco…

Pois votei em branco, porque nenhum
dos candidatos declarou defender o
exercício da minha profissão de Médico. Tão simples como isto! Eu sou
Médico, médico simplesmente, licenciado pela FM da Universidade do Porto em 1976. Estou inscrito na OM com
o nº. 16531. Tenho as minhas quotas
em dia. Faço Clínica Geral Liberal e
Medicina do Trabalho. Não tenho carreira a defender… Tenho todavia, e diariamente, o «concurso» da concorrên-

cia com todos os outros sistemas de
exercício da medicina na minha área
de trabalho. Dir-me-ão que ando a
mendigar trabalho. Se calhar... Mas não
é essa, verdadeiramente, a minha intenção. A minha intenção é, tão só,
chamar a atenção dos responsáveis e,
especialmente os responsáveis da OM,
para o facto de haver uns abencerragens, que não são ETs, e que acham a
Clínica Geral Liberal, o supra sumo do
exercício da profissão. Não o supra
sumo no que diz respeito ao vencimento, ao rendimento… Nada disso. Apenas no que toca à independência do
exercício e à realização profissional.
Obviamente obedecendo aos limites da
competência técnica e à ética.
Pois esta espécie de ETs, parece nem
sequer entrar no imaginário dos outros colegas de profissão. E, é pena. É
pena porque lhes vão poupando algum trabalho, e despesa ao SNS do
Estado. Poupam-lhes trabalho quando
um utente, embora estando inscrito na
lista de um «Médico de Família» e, portanto, preenchendo o seu plafond de

utentes recorre, em situações de «aflição», à clínica liberal. Pagando assim,
a dobrar, os cuidados de saúde.
Poupam dinheiro ao SNS quando, com
um conselho ou uma «prescrição» mesmo que telefónica, evitam que um doente em «pânico» vá atulhar mais, o
Serviço de Urgência do Hospital mais
próximo.
Também há colegas Especialistas, por
vezes desempenhando cargos importantes na OM, que dizem ter a ambição de que todos os médicos haverão
de ser «diferenciados»… Pergunto-me
e pergunto-lhes: – Saberão esses colegas o grau de «diferenciação» que um
Clínico Geral digno desse nome, precisa de ter, para o exercício digno da
sua profissão?
Repito que não me move, neste meu
desabafo, qualquer motivação de interesse financeiro. Apenas e só, de interesse profissional. Afinal, trabalho há
mais de 50 anos. Nem sempre como
médico, obviamente. Acho que já contribuí com actividade laboral e social
suficiente, para o meu país.

Nota:
Queremos saudar o Dr Passos Gonçalves, dizer-lhe que concordamos com os seus considerandos e que reforçamos a
importância social e médica do trabalho desenvolvido pelos Colegas que exercem Medicina Liberal, em tempo parcial ou
em exclusividade, de forma tendencialmente individual. No nosso programa eleitoral expressámos as nossas preocupações
com estes Colegas, que têm problemas e interesses que extravasam o campo de intervenção da Ordem dos Médicos e não
estão devidamente representados por nenhuma associação. Por isso propusemos a criação da Associação Nacional da
Medicina Liberal, que já tem alguns embriões em movimento, para a qual apelamos à participação de todos os Colegas que
nela se possam enquadrar. Só unidos poderão continuar a cultivar e a defender o tipo de Medicina que com qualidade e
tão devotadamente praticam. JMS
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A minha aventura com as
tecnologias de informação em
saúde
O meu interesse pelas tecnologias de informação em saúde é bem antigo.
Ainda durante o meu curso, em 1994 ou 1995, estavam os computadores
portáteis a dar os primeiros passos, decidi escrever a 3 empresas que vendiam portáteis propondo-lhes que me dessem um (!)...

... Em troca, prometia usar esse portátil diariamente no hospital e nele inscrever os dados dos doentes que ia
observando. No final desse ano, escreveria um artigo sobre essa minha
experiência numa revista médica.
Explicava que achava que eles ganhariam muito em publicidade, pois teriam
um médico com um portátil da empresa deles no meio de outros médicos, e eu achava que os médicos eram
um enorme mercado potencial de
compradores e utilizadores de portáteis. Claro que, das 3 empresas, uma
respondeu-me negativamente e as outras
nem me responderam...
Mas o meu interesse manteve-se.
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Ao iniciar o meu internato complementar, em 1998, fui para um serviço
onde só havia um computador antigo,
desligado e encostado à parede e sem
impressora. Internet era algo longínquo
e inexistente. Com alguma insistência,
consegui arranjar uma impressora e
comecei a fazer as minhas notas de alta
no computador.
Nos anos seguintes, surgiram mais
computadores, internet, impressoras e
passámos a aceder aos resultados analíticos no computador.
Entretanto, em 2003, comprei o meu
primeiro portátil (10 anos depois de o
ter pedido às tais empresas!) e adquiri
um software de consulta de uma empresa
portuguesa. Passei a levar o portátil
para o hospital e a fazer as minhas
consultas nele. No final das consultas,
ligava-o a uma impressora, imprimia as
consultas todas e punha as impressões
nos processos dos doentes.
Continuei interessado nas tecnologias
de informação aplicadas à saúde e lia
muitas coisas sobre esse assunto. Interessava-me por tudo o que em Inglês
eles chamavam então de Electronic
Medical Records.
Quando, em 2007, o meu hospital foi
o primeiro a implementar o sistema
ALERT em toda a actividade médica

(urgência, internamento e consulta),
devem imaginar como fiquei feliz. O
meu hospital ia ser inovador e um dos
pioneiros nesta área, de que eu tanto
gostava e na qual via tantas
potencialidades de melhoria e facilitação do nosso trabalho!
O meu entusiasmo foi curto.
Apercebi-me (apercebemo-nos todos)
rapidamente dos principais defeitos da
aplicação ALERT: excesso de funcionalidades que não nos interessavam e
que “atravancavam” o ecrã, excesso
de separadores e mais separadores que
nos impediam de ver a informação
escrita em texto livre, afinal de contas
aquela que sempre tem sido essencial
nos cuidados de saúde, sejam médicos,
sejam de enfermagem. Inicialmente, fui
muito pro-activo: registei os defeitos e
reportei-os, em pessoa, por telefone e
por escrito. Enviei mesmo mails ao “inventor” da aplicação ALERT e presidente da empresa. Sem sucesso. Nada
foi mudado. Diziam-me sempre que
tudo seria corrigido “na próxima versão”,
mas as versões iam-se sucedendo sem
corrigirem os defeitos apontados e
quase sempre com novos defeitos,
novos separadores, novas funcionalidades inúteis.
Fiz um extenso trabalho de revisão da
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literatura sobre o assunto (“Registos
médicos electrónicos: avaliação crítica da aplicação ALERT”, Medicina Interna, in press), onde aproveitei para
rever um a um os pontos em que considero haver falhas graves e facilmente
corrigíveis na aplicação. Enviei uma
cópia do artigo para o presidente do
ALERT. Sem resposta.
No último mês, foi feita uma nova
actualização e instalada uma nova versão do ALERT no meu hospital. Como
já estávamos à espera, nada ficou melhor e várias coisas pioraram. Já desisti de comunicar com as pessoas do
ALERT, mas um dos operacionais da
empresa foi chamado lá ao serviço,
pois mais uma vez não era possível
ver os parâmetros vitais dos doentes
internados. Infelizmente acabei a falar com o jovem e a explicar-lhe o
como a nova versão tinha piorado
ainda mais. O rapaz tentou mostrarme como eu estava errado e como
todas as funcionalidades da aplicação
que a “atravancam” e que, desde
2007, nunca são usadas, são na realidade muito úteis para nós médicos, e
que nós é que ainda o não “percebemos”. Acabei encurralado e
enervado perante aquele rapaz que
tentava a todo o custo convencerme de que a péssima aplicação com
que sou obrigado a trabalhar há 4

anos todos os dias, afinal é óptima, e
eu é que ainda o não percebi.
Hoje a minha mulher chegou desanimada a casa. Ela tem a especialidade
de Medicina Geral e Familiar e trabalha num hospital privado. Teve uma
reunião com um dos responsáveis do
hospital (não-médico) que lhe apresentou a aplicação informática que vai ser
instalada nesse hospital e que irá substituir os registos em papel. A minha
mulher andava ainda longe destas
questões. Vinha muito desmotivada.
Disse-me que não poderia ver todas
as consultas anteriores dos doentes
num longo texto livre que percorreria
para cima e para baixo à sua vontade.
Como cada consulta passava a ser um
evento separado dos outros, teria que
abrir evento a evento para ver as consultas anteriores. Disse ao responsável hospitalar: “e quando os doentes
me perguntarem: doutora, quando é
que fiz aquela ecografia à tiróide?, vou
ter que abrir as consultas todas, uma
a uma, até encontrar aquela em que
registei esse resultado?”. Perguntou
também se poderia ter um ficheiro para
registar os resultados analíticos, para
rapidamente ver a sua evolução temporal e não ter que rever, evento a
evento, as consultas anteriores. Mas
mesmo isso parece não ser possível...
Acho que o senhor tentou explicar-lhe

como aquela aplicação lhe iria melhorar
a vida e facilitar o trabalho. Mas, disseme ela, “eu falava-lhe em alhos, e ele
respondia-me em bug alhos”! E eu disse
“bem-vinda ao clube”.
Esta aplicação não é ALERT, é outra.
Mas o problema é o mesmo: uns iluminados decidem que os médicos
precisam é disto e daquilo, não nos
ouvem e, quando lhes dizemos que
não queremos aquilo, tentam, com
paciência e paternalismo, explicarnos que estamos enganados e que
“aquilo” nos é até muito útil. Eles
pensam que nós somos retrógrados
e não queremos evoluir. Nós pensamos que eles não percebem nada do
nosso trabalho.
Sonho com o dia em que surgirá uma
nova aplicação. Uma aplicação que,
de tão intuitiva, dispensará horas intermináveis de formação, minutos
constantes de enervamento, instantes
de “crash” de horror... Uma aplicação cuja interface com o utilizador
será idêntica às folhas de diário clínico do internamento, às fichas da consulta externa, às fichas da urgência,
aos pedidos de radiografias e de análises que sempre usámos. Sonho com
o dia em que serão os médicos a dizerem como querem que as
tecnologias de informação sirvam a
saúde, e não o contrário.

Jornal Português de

Gastrenterologia
Órgão Oficial da SPG, SPED e APEF | gejornal@mail.telepac.pt
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA

Amável Doutor Amado (1511-1568)
Amável lusitano, o Doutor João Rodrigues nasceu em Castelo Branco por
1511 e faleceu em Tessalonica possivelmente em 21 de Janeiro de 1568.
Assinou Joanne Roderico Casteli Albi Lusitano autore na sua primeira obra,
o «Index Dioscoridis», Antuerpia, 1536 tradução latina dos dois primeiros
livros de Dioscoridis (40-90) apresentada seis anos antes dos livros de
Leonhart Fuchs (1501-1566), oito anos antes do de Pietro Andrea Matthioli
(1501-1577), nove anos antes de Andres de Laguna (1510-1560), vinte e
sete antes de Garcia d’Orta (1510-1568).

Alfredo Rasteiro

Nascido e baptizado em Castelo
Branco, Joanis Roderin saíu Bacharel
formado em Medicina, na Universidade
de Salamanca, em 19 de Março de 1532.
Voltou a Portugal e seguiu para
Antuerpia onde, em 1534, estava ao
serviço da multinacional Pires-Cohen,
de seu tio materno Henrique Pires. Importava «figos de Algarve», estudava e
clinicava.
«Parecer médico» de 17 de Maio de
1550 confirma a assinatura João
Rodrigues de Castelo Branco (Segunda Centúria, Memória XX, 1551)
e o «In Dioscoridis Anazarbei de
Medica Materia, 1553 mantém o registo: «In lucem enim superioribus illis
annis, commentarios, sub nomine
Ioannis Roderici Lusitani, euulgauimus»;

na margem: «Author Ioannes
Rodericus Lusitanus est dictus Doctor
Amatus» («In Dioscoridiis», Lib.I, De
Acoro.En.2, p.6).
A adopção do nome Amado pode significar o regresso a patronímico familiar, aceitação de um nome hebraico,
cerimonial da circuncisão na idade
adulta, entrada na comunidade Judia e
na Religião hebraica, questões pessoais
e do foro íntimo.
Os registos paroquiais de Santa Maria
do Castelo, preservados no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, recordam
que a mãe do doutor João Rodrigues,
Catarina Aires, faleceu em 13 de Junho de 1567 «e jaz enterrada dentro da
igreja. Comprou cova e deram a prenda
ao P. Baltazar Gonçalves.» Condicionalismos sociais, políticos e religiosos rodearam os seus verdes anos, marcados pelo processo de assimilação
que misturava sevícias e práticas religiosas, em Castelo Branco e em
Salamanca.
Em Portugal, em 1497 todos os Judeus
foram baptizados à força, as inquirições sobre conversos foram proibidas
e em 1507 os «assimilados» passaram
a ter direitos. A Inquisição, pedida em
1515, 1525 e 1531, chegou em 1536.

Andres de Laguna (1510-1560), seguidor de Matthiolo, conheceu «el
Doctor Amado». Citou-o a propósito do «Unguento Elatino» (p. 39) e
em «Anthylide» (p. 360). As referências de Laguna a Amado são importantes porque identificam «el Doctor
Amado». O livro de Laguna, «Pedacio
Dioscorides anazarbeo, acerca de la
Materia medicinal, y venenos mortiferos», 1555 patrocinado pelo português valido de Felipe II, Ruy Gomes
da Silva (1529-1573), contou com a
colaboração do doutor Luis Nunes
(1510-1588), condiscípulo e testemunha em provas académicas de João
Rodrigues em Salamanca, professor em
Coimbra quando as aulas de Medicina
eram em Santa Cruz, no tempo de
Camões (1540-44).
Laguna critica «el Doctor Amado» por
identificar Anthylide e Soda barrilha
com «la llamada de los Arabes Alkali»
(página 360), «Kali herba» em Amado, «Cali» em Matthiolo e, no «Unguento Elatino» (página 39), Laguna diz
que Amado relaciona este unguento
com a casca do «coco da Índia», esquecendo as «tâmaras», «dáctiles» em
castelhano. A casca do coco é «sêca»;
«Amatus errat».
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Em 1563 Garcia d’Orta (1500-1568)
recorda «a ma-to Insitano» e
«Tordeláguna» (p.59v.). «a ma-to
Insitano» é gralha, «n» por «u».
«Tordeláguna» é transliteração errada de «Doutor De Láguna».
Dificuldades na tipografia de Goa,
primeira oficina de impressão
europeia no Oriente, e «autorizada
velhiçe nas letras», de Orta, ajudam a
compreender erros na impressão de
um livro que foi «começado em
linguoa latina», informação de Dimas
Bosque na carta «ao leitor» datada
de 2 de Abril de 1563 inserta nos
«Coloquios dos simples, e drogas he
cousas mediçinais da India», Goa, 10
de Abril de 1563. Dotado de excelente memória, forçado pela idade,
presbíope, Orta ditou, muito
provàvelmente, parte do seu livro.
Sete anos depois do «Index
Dioscoridis», 1536 o Doutor Amado publicou o «In Dioscoridis
Anazarbei de Medica Materia»,
Veneza, 1553.
Dez anos depois do «In Dioscoridis»
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surgiram os «Colóquios», divulgados
na Europa por
Carolvs Clvsivs
(1526-1609) em
versão latina (1567),
adaptados a castelhano (1578) por
Cristovão da Costa
(1538-1594), seguidos em neerlandês
(1595) por Jan Huygen van Linschoten
(1563-1611).
Ligeiramente mais
novo em idade, o
Doutor Amado foi
uma referência para
o Doutor Orta, pormenor negligenciado em iconografia
póstuma que os
confunde e em
historiografia que
os destrata.
Matthioli em 1544
cita o Doutor Amado e escreve-lhe o
nome correctamente. Cita-o a propósito de Anthyllide e coloca-o ao
lado de Fuchs, cotado setenta e
mu i t a s ve z e s . A refe r ê n c i a d e
Matthiolo a Amato saíu assim: «…ex
herba combusta consicitur, Cali
Mauritanis dicta, graecis Anthyllide &
Trago. Sed, meo quidem iudicio, in hoc
aperrè hallucinatur Fuchsius vna cum
Amato Lusitano, à quo allum hanc
vanam opinionem accepisse facilè
suspicor.»
Mattthiolo diz que Fuchs e Amado
estavam com alucinações quando
afirmaram que a «Cali mauritana»
correspondia à Anthylide e ao Trago (Soda barrilha). Laguna, que seguiu Matthiolo, acrescentou um
«al» ao termo mauritano que ficou
«A l k a l i » , c o m o e m « C o r ã o » /
«alCorão», «o» Livro.
Citações e picardias reflectem a evolução das relações humanas e dos
Direitos de Autor, traduzem ligações
a familias científicas, testemunham
admiração, aceitação e reconhecimento ou, pela negativa, frustração,

inveja, omissão.
«In Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia», Veneza, 1553 teve o patrocínio do Senado de Ragusa e não
teve gravuras. Cinco anos depois,
novas edições impressas em Lyon,
em 1558, surgiram repletas de
belíssimos desenhos escolhidos por
Jacques Dalechamps (1513-1588) e
quase todos copiados, e correctamente transpostos, dos livros de
Leonhart Fuchs.
É provável que estas edições sejam
apenas uma, até à página 807, com
marcas de sucessivos impressores,
«Vidua Balthazaris Arnolleti», «Apud
Theobaldus Paganus», etc..
A edição Paganus, depois da página
807, apresenta um texto de
Dalechamps, seguido por trinta
«chalcographvs » . E h á e d i ç õ e s
Guglielmum Rovilium, Mathaeum
Bonhome, e não sei se outras, igualmente de Lyon e de 1558, sugerindo um estranho jogo entre o rato
livreiro e o gato policial, não sei se
edições pirata, fuga ao Fisco, ou
prepotência Inquisitorial.
Em 1553, o Doutor Amado cita o
Fuchs de 1542 e o Mattioli de 1544.
Homem do seu tempo, critica a
«fuchsius caninam suam male dicention» (De Mele, Lib. II) e aponta
erros: «Fuchsius errat» (De Prvnis),
«Fuchs errat» De Matthioli, diz, no
«Hipocampo»: «Vnde Mathiolus
Sene(n)sis haec ignorans, plura
non nisi absurda, de hippocampo
scripsit:…»
Matthioli viu e não gostou. Para mais,
a marca de impressor «Apud Viduam
Balthazaris Arnoleti» era um
Hippocampo.
Agastado, Matthiolo mimoseou o
Doutor Amado com uma «Apologia
adversus Amathum cum censura in ejusdem ennarrationes»,
Veneza, 1558 diatribe em que utilizou «ad nausea» o inaceitável
latinismo «Amathvm» para denegrir
Amato, grafado correctamente com
um «tau» num Prólogo em dez linhas de caracteres gregos onde o
nome Matthiolos figura quatro vezes
com um «tau», transliteração de t e
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um «theta», transliteração de th.
«Matthíolo» com um «Tau» e um
«Theta», sugere «Mati» (olho, olhar),
«Theos» (deus) e «Eidolo» (idolo).
Dementado por interesses mesquinhos, o «olho de deus» Matthiolo
atropelou regras de convivência, denunciou o pobre do Doutor Amado
ao «candidus lector», devolveu com
juros o quanto o considerava
«ignorans» da língua grega,
«immodestissimi», «nesci», «incredibilis»
(Adversus Amathum, p. 9), associou-o
ao luterano Leonhart Fuchs e ao
protestantismo, arrumou-o no
Judeismo (p. 11) e empurrou-o para
as fogueiras da inquisição e os autos de fé de Ancona.
Perseguido por ser português, repreendido por não saber grego, caluniado por ligações ao protestantismo,
insultado por ser Judeu, invejado por
ter clientes familiares do Papa Júlio
III (1550-55) e por ser amigo dos
Nasci, odiado por escrever livros de
Medicina que falavam de coisas novas e tinham muita procura, primo
de Diogo Pires (1517-1535) e colaborador dos Pires Cohen destruidos
em Ancona, o doutor Amado passou ao outro lado do Adriático, atravessou o mar Ilírico e chegou a
Ragusa, actual Dubrovnik.
Escapou à violência hipócrita e gratuita dos admiradores de Matthiolo
e, comentando o seu desagrado, disse o que tinha a dizer num caso «De
mordedura feita por um cão raivoso». Aconselhou o «antídoto de
caranguejos» segundo os seus Comentários a «Dioscóridis» e, não tendo disposição para mais, dispensouse de escrever resposta que ocuparia O i t a v a , N o n a e D é c i m a
Centurias, «até satisfação cabal
do exigente Recolector de raizes
de Siena» (Memória XLI, Scholia,
Sétima Centúria, 1561).
Ouviu o desabafo o interlocutor
«Stopio», Nicolavs Stopivs, um
dos Amigos que apresentou o «In
Dioscoridis Anazarbei de medica
matéria», 1553 e que lhe oferecera
a sua amizade, e os seguintes versos, que o retratam:

«Hic tibi dat quod ames praeclarus
Amatus, et ipso/ Nomine Amatus
ut est, semper amatus erit,/ Solus
amandus enim, qui quae
peramanda propinat/ Solus
Amatus adest, qui peramanda
tulit,/ Vtile , quod cunctis , tibi
praestat Amatui, … De Lusitano
etenim merito Lusitania dicat/
Inter cordatos non habuisse parem…»
Iniciados com o «praeclarus» que
colou «Cláudio» ao nome de Galeno
(130-200), estes versos dizem o seguinte:
«Preclaro Amado deixa que te
diga:
Amado de nome, sempre foste
Amado.
Amado, sem duvida, amizade evocas.
Amável, amigo dos amigos,
Prestável, apaziguador, oportuno
Tornas alegres quantos amas
Tantos, tantos
Todos quantos te conhecem.
Felizes aqueles que te procuram
Sem preconceitos, recto entendimento.
Estudas Dioscoridis
Com animo viril.
Quanto mais procuras, Amado,
Mais te interrogas: Que é o Amor?
A procura da dádiva
Não defrauda o esforço.
Devemos muito à Lusitânia de Amado
E muito devemos ao grego de
Anazarbo.
Lusitano, honras a Lusitânia;
De grande coração, és o maior!»
Esta apologia oferecida por Nicolavs
Stopivs é coincidente com a de
Ambrósio Nicandro de Toledo, e muitas outras (Quarta centúria, 1553)
que atestam as excelentes qualidades de caracter do nosso Lusitano.
Em campo oposto, a fama de
Matthioli, tradutor respeitado de
Dioscoridis, adversário e concorrente de Amado, chegou à India, e a
Goa, por alegadamente ter solicitado, ao Rei de Portugal, novas de
Ceilão (Garcia d’Orta: Colóquio 15).
A propósito de Amomum, Orta riu-se

do peculiar comportamento de
Matthiolo: «… porq. dizem q. ho
amomu. entra na tiriaca, e por esta
razã chora Mateolo Senense a perdição humana em perder ho amomu.,
como q. sem elle não se podesse ajudar pera curar as enfermedades dos
homes …. e para isto nam nos daa
remedio ho Mateolo, se nam chorar
esta perdicam…»
(Colóquio 4, p. 12 v.).
Quinhentos anos depois da morte
do Doutor Amado, ocorrida em
Salonica no dia 20 de Janeiro de
1568, Barbosa Machado dixit, a Ordem dos Médicos de Portugal cumpriu a grata tarefa de reeditar a tradução Firmino Crespo das suas
celebérrimas setecentas e uma Memórias. Duas têm o número 53 na
«Primeira Centúria». Pena é que tão
monumental tarefa tenha sido levada a cabo a partir de uma edição de
1620, sem olhar as anteriores, aceitando alterações que não agradariam ao Autor.
Aguardam-se traduções dos seus
inovadores estudos de «Matéria médica» onde se anticipou a Fuchs,
Matthiolo, Laguna, Orta, Cristovão
da Costa, Berent ten Broecke (15501633), e muitos outros.
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Consultoria Fiscal
Período de apresentação das declarações de IRS de 2010
Pela presente, vimos informar V.s Ex.as, que no ano corrente e relativamente às declarações modelo 3 de IRS
de 2010 os prazos para a sua apresentação são:
1.ª fase – Rendimentos das categrias A e H (empregados por conta de outrem e pensionistas):
Durante o mês de Março para os que fizerem a sua entrega em suporte de papel.
Durante o mês de Abril para os que fizerem a sua entrega via “internet”.
2.ª fase – Com inclusão de rendimentos de outras categorias:
Durante o mês de Abril para os que possam e queiram fazer a entrega em suporte de papel.
Durante o mês de Maio para os que pretendam fazer a entrega por via “internet” ou a isso sejam obrigados
por disposição legal (todos os que auferirem rendimentos da categoria B ilíquidos superiores a • 10.000,00
são obrigados a utilizar a via “internet”).
Para a entrega funcionará um posto de atendimento na Ordem no período de:
1.ª fase:
Dias 23 a 30 de Março inclusivé – das 18H30 às 20H30 (entregas em Papel).
Dias 21 a 29 de Abril inclusivé – das 18H30 às 20H30 (entregas via internet).
2.ª fase:
Dias 21 a 29 de Abril inclusivé – das 18H30 às 20H30 (entregas em Papel).
Dias 23 a 30 de Maio inclusivé – das 18H30 às 20H30 (entregas via internet).

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).

NOTÍCIA
Hand-on Course Basic Laparoscopy for Residents
Vai decorrer nos dias 25 e 26 de Março, em Braga, o curso de «Hand-on Course Basic Laparoscopy
for Residents». Este curso abordará os fundamentos básicos da cirurgia endoscópica. Trata-se de uma
organização do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), Universidade do Minho,
e toda a informação está disponível em: www.ecsaude.uminho.pt/pg/residents .
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