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O editorial número um será demasiado precoce para se fazer um 
balanço, mas o primeiro mês de trabalho foi vivido de uma forma tão 
intensa que já permite uma primeira análise e dar conhecimento aos 
Colegas de algumas decisões tomadas.

Um dos males crónicos da Ordem dos Médicos (OM) é o tempo de 
resposta às solicitações internas e externas recebidas. Por isso mesmo, 
o CNE decidiu reunir-se de 15 em 15 dias e marcou já as reuniões or-
dinárias para todo o triénio. Mas porque mesmo assim não é suficiente 
para acertar o passo, decidimos que o segundo CNE do mês de Março 
decorreria em dois dias seguidos, na Casa do Médico do Porto. É preciso 
colocar a Ordem a respeitar prazos, a responder atempadamente às soli-
citações e a ter tempo e recursos para marcar a agenda política. Estamos 
a começar um novo caminho e a encetar a reorganização da Ordem. 
Ainda a procissão vai no adro.

Recém chegados, o primeiro grande desafio que enfrentámos foi a 
questão da prescrição exclusiva por DCI em ambulatório, já numa adian-
tadíssima fase de implementação. De modo intenso e com a colaboração 
de muitos Colegas elaborámos o documento que se publica neste nú-
mero da ROM, fomos para o terreno, efectuámos uma Conferência de 
Imprensa, desenvolvemos múltiplos contactos e estivemos em algumas 
reuniões. Os resultados, conhecidos de todos, são aqueles que conside-
ramos justos e de acordo com a evidência científica, as boas práticas e os 
interesses dos Doentes. 

Actualmente a intervenção contra a prescrição exclusiva por DCI em 
ambulatório desenvolve-se na Assembleia da República, onde já fomos 
recebidos pela Comissão de Saúde. Porque há muitos outros factores e 
interesses que influenciam decisões políticas, bem para além da evidência 

A União faz a Força

Unidos e 
empenhados, somos 

inultrapassáveis na 
defesa da 

Dignidade dos 
Médicos e da 
Qualidade da 

prática Médica em 
Portugal, na 

modernização e 
preservação do SNS 
e na protecção dos 

interesses dos 
Doentes.
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científica, pedimos a todos os Colegas, com ou sem filiação partidária, que defendam e façam sentir activa-
mente as posições da Ordem, dos Médicos e dos Doentes junto dos Partidos Políticos e dos Deputados 
da Nação. Também nós temos o direito à indignação e exercê-lo-emos!

O segundo grande desafio foi a Prescrição Electrónica, que levantou sérias e fundadas preocupações 
entre muitos Colegas. Com espírito de colaboração, mas com firmeza, apresentámos as nossas propostas 
ao Governo, que, sem dificuldades, devemos dizê-lo em abono da verdade, prontamente as aceitou. 

A obrigatoriedade da prescrição electrónica foi adiada por um prazo razoável, mais quatro meses, e 
foram respeitadas todas as excepções, incluindo os domicílios, as falhas e dificuldades do sistema infor-
mático, os médicos que nunca trabalharam com sistemas informáticos e os profissionais de volume de 
prescrição reduzido, com um limiar a definir em portaria.

Relativamente aos Médicos que não se adaptem a um sistema informático de prescrição, vai ser obri-
gatório efectuar um registo na Ordem dos Médicos, pelo que podem e devem começar a fazê-lo desde 
já. Tal registo é fundamental para permitir auditorias ao sistema e assim colaborar no combate à fraude. 
As receitas em papel serão depois validadas através de um carimbo que referirá a respectiva alínea da 
portaria a publicar. Aos Colegas que manifestarem esse desejo no momento do registo, a Ordem poderá 
tratar do carimbo.

O terceiro repto que nos foi colocado foi a questão da compulsividade da fidelização de alguns jovens 
especialistas ao SNS, apenas aqueles em que o Estado estivesse interessado, durante um período sobre-
ponível ao da respectiva especialidade, sob pena de serem obrigados a pagar uma volumosa indemnização 
ao Estado.

Com a Ordem e os Sindicatos unidos, com a participação activa dos Médicos Internos e com o em-
penho das Secções Regionais da Ordem dos Médicos assistimos a uma enorme mobilização dos Colegas 
mais jovens, que encheram os auditórios da Ordem no Porto, em Coimbra e em Lisboa.

Em sessões conjuntas Ordem/Sindicatos fez-se sentir a determinação dos Médicos e a união das suas 
organizações e lideranças.

Os resultados foram rápidos e inequívocos. O Governo, revelando espírito de diálogo e bom senso, 
reconheceu que a esmagadora maioria dos Internos quer permanecer no SNS e que aquele era um foco 
de desestabilização e conflituosidade desnecessária, pelo que desistiu daquela iniciativa ignominiosa e 
escravizante.

Uma última palavra para a Revista da Ordem. Com a dedicação dos seus profissionais iniciou-se um 
novo layout, mais moderno e apelativo. É o primeiro sinal de que a ROM também vai mudar. A alteração 
de conteúdos virá a seguir, tal como afirmámos na campanha eleitoral. Aguarda-se que o CNE nomeie 
um novo Director, que preferencialmente deveria ser alguém independente, sem ligações directas ao po-
der executivo da Ordem e com grande disponibilidade, alguma experiência e uma visão de futuro para a 
ROM.

Caros Colegas, sentimos que a Ordem está no trilho correcto e os resultados já alcançados recom-
pensam-nos pelo imenso trabalho colectivo e de qualidade que tem sido desenvolvido e que temos pela 
frente.

Unidos e empenhados, somos inultrapassáveis na defesa da Dignidade dos Médicos e da Qualidade da 
prática Médica em Portugal, na modernização e preservação do SNS e na protecção dos interesses dos 
Doentes.

É assim que temos de continuar.
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Código Deontológico
O médico ao serviço da comunidade

capítulo I
Responsabilidades do Médico perante a 
comunidade

Artigo 111
(Responsabilidade)
1. O médico deve ter em consideração as suas res-
ponsabilidades sociais no exercício do seu direito 
à independência na orientação dos cuidados e na 
escolha da terapêutica, assumindo uma atitude res-
ponsável perante os custos globais da saúde.
…
3. Em caso algum pode o médico prescrever tera-
pêuticas ou solicitar exames complementares de 
diagnóstico que não visem o interesse directo do 
doente a seu cargo.
…
5. O médico tem obrigação de conhecer os cus-
tos das terapêuticas que prescreve, devendo optar 
pelos menos onerosos, desde que esta atitude não 
prejudique os interesses do doente.
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Dada a sua importância 
fundamental, iniciamos 
nesta edição a publicação 
de alguns destaques do 
Código Deontológico, 
pedra basilar da actuação 
médica.



a prescrição dos medicamentos 
que, em cada momento, apresentem 
a melhor relação custo/benefício 
para o Doente, seja objecto da 
confiança e experiência do Médico 
e resulte do diálogo possível com o 
Doente. Neste contexto somos, por 
conseguinte, favoráveis à prescrição 
de medicamentos genéricos.

Aliás, a atestar de forma 
manifesta a adesão dos Médicos 
aos genéricos está o facto de em 
alguns dos principais princípios 
activos, a prescrição do respectivo 
medicamento genérico representar 
mais de 90% das prescrições, como é 
o caso do citalopram, do omeprazol, 
da sinvastatina, da glimepirida, ou 
mais de 80%, como é o caso do 
ácido alendrónico ou da finasterida. 
Afirmar-se que os Médicos são 
contra os genéricos traduz, por 
conseguinte, manifesta ignorância 
ou insondável má-fé.

Digníssimos Deputados. 

Excelências.

O que a Ordem dos Médicos vem 
aqui hoje explicar e fundamentar são 
três coisas muitos simples:

- A Ordem dos Médicos é a favor 
da prescrição de medicamentos 
genéricos.

- O problema económico dos 
genéricos tem sido falsamente 
equacionado. Sem a substituição de 
marcas os Doentes podem pagar 
menos. 

- A substituição de marcas, sem 
supervisão médica, é prejudicial à 
saúde dos Doentes. 

Efectivamente, de uma vez por 
todas, pretendemos esclarecer a 
posição da Ordem dos Médicos 
afirmando sem rodeios, como 
não poderia deixar de ser, que a 
Ordem é defensora e recomenda 
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Ordem apresentou no 
Parlamento posição 
sobre prescrição por DCI
O Bastonário da Ordem dos Médicos presidiu a 
uma delegação que apresentou aos deputados da 
Comissão Parlamentar da Saúde, no dia 16 de 
Fevereiro, a posição oficial da OM sobre a pres-
crição por denominação comum internacional 
(DCI). Miguel Guimarães, presidente do Conselho 
Regional do Norte, Fernando Gomes, presidente 
do Conselho Regional do Centro, Pereira Coelho, 
presidente do Conselho Regional do Sul e Frederico 
Teixeira, Professor Catedrático Jubilado de Farma-
cologia e Terapêutica da Faculdade de Medicina de 
Coimbra, foram os restantes elementos da delegação 
que levou à AR a posição oficial da Ordem dos 
Médicos sobre prescrição por DCI que passamos 
a divulgar:

A C T u A L i D A D E    

Posição oficial da 
Ordem dos Médicos 
sobre prescrição por 

denominação comum 
internacional

Audição na 
Comissão de Saúde 

da AR



Porém, considerando o actual 
enquadramento organizativo e 
jurídico do SNS, a prescrição 
exclusiva por DCI no ambulatório, 
com a permissão de troca de marcas 
na farmácia, é um acto tecnicamente 
errado, potencialmente muito pre-
judicial ao doente e que pode 
colocar em risco a Saúde Pública. 
Esta a razão para nos pronunciarmos 
sobre esta problemática, com 
inequívoca veemência e em defesa 
dos Doentes, pelas razões que a 
seguir enumeramos.

Os distintos fundamentos para 
esta posição são exclusivamente do 
máximo, inquestionável e exigente 
rigor científico.

1) Em primeiro lugar porque é 
técnica, cientifica e politicamente 
errado permitir a troca indis-
criminada de medicamentos que, 
contendo o mesmo princípio 
activo e sendo por definição bio-
equivalentes com o respectivo 
medicamento de referência, podem 
não ser bioequivalentes entre si, 
porque tal não é avaliado nem consta 
explicitado em parte alguma. É que 
o que está em causa não é apenas 
a substituição de um medicamento 
original por um genérico, mas 
também a troca entre genéricos.

Conforme o Prof. Frederico 
Teixeira, Professor Catedrático 
Jubilado de Farmacologia e Tera-
pêutica da Faculdade de Medicina 
de Coimbra, irá demonstrar numa 
curta exposição em powerpoint, 
a bioequivalência é estabelecida 
quando, para a Cmax e a AUC (área 
sob a curva, que mede a extensão 
da exposição do organismo ao 
fármaco), o intervalo de confiança 
a 90% para a razão do genérico 
(T) sobre o de referência (R) está 
entre 80 e 125%. Ora, pode haver 
um genérico em que o intervalo de 
confiança esteja muito à direita (por 
exemplo, entre 100 e 125%) e outro 
genérico (em relação ao mesmo 
medicamento de referência) em 
que o intervalo de confiança esteja 
entre 80 e 100%. Seguramente que 
estes dois genéricos não serão 
bioequivalentes entre si. Ou seja, os 

genéricos são bioequivalentes com 
o produto original, pelos critérios 
em vigor, mas alguns deles podem 
não ser bioequivalentes entre si, o 
que torna virtualmente impossível 
a estabilização clínica de um doente 
cuja marca do(s) genérico(s) que 
toma esteja sempre a ser mudada por 
critérios e motivações não clínicas, 
com custos indirectos incalculáveis 
e risco para a Saúde Pública.

Senhores Deputados, esta ques-
tão, rigorosamente científica, não é 
passível de outras interpretações 
ou opiniões pessoais nem pode ser 
escamoteada. É exactamente assim 
e não pode ser ignorada por V. Exas.

O problema é ainda mais grave 
pelo facto deste intervalo de 
confiança ser demasiado largo para 
medicamentos de janela terapêutica 
estreita, como os antiepilépticos 
e outros. Nestes casos deveria ser 
"proibida" a troca de genérico! 
As guidelines da EMEA sobre 
bioequivalência, de 2010 (http://
www.emea.europa.eu), reconhecem 
finalmente este facto e propõem 
um intervalo de confiança a 90% 
entre 90 a 111,1% para este tipo 
de fármacos. Esta situação traduz 
o reconhecimento de que as 
anteriores regras estavam erradas 
e comportavam riscos para os 
doentes. Todavia, os defensores da 
troca de medicamentos nunca se 
preocuparam com estes riscos e, 
guiados por motivações contrárias 
às boas práticas médicas e aos 
interesses dos doentes, sempre 
afirmaram que era “tudo igual”, 
mesmo sabendo que não era 
exactamente assim. Actualmente 
colocam-se sérias reservas quanto 
aos medicamentos genéricos de 
janela terapêutica estreita aprovados 
antes das guidelines de 2010 e que 
continuam comercializados, ou seja, 
todos!

2) Em segundo lugar porque 
variam os excipientes, com um 
perfil diverso de tolerância e de 
reacções adversas, o que obriga 
o Médico a estar sempre atento 
a potenciais queixas inespecíficas, 
nem sempre fáceis de interpretar, 

ou ao aparecimento de franca 
intolerância. 

3) Em terceiro lugar 
porque varia o aspecto e a 
cor dos comprimidos e das 
caixas, criando graves, por 
vezes muito graves, confusões 
nos doentes menos letrados, 
que chegam a tomar em 
simultâneo três marcas dife-
rentes do mesmo princípio 
activo, correndo riscos que, 
não raras vezes, obrigam 
ao recurso aos Serviços de 
Urgência, nomeadamente por 
complicações cardiovasculares.

4) Em quarto lugar, a vigilância 
fármaco-epidemiológica, que 
é de extrema relevância, fica 
profundamente prejudicada 
e a responsabilidade médica 
completamente perdida em 
sucessivas trocas de medicação 
nas farmácias, com a Qualidade 
dos cuidados de saúde a ser 
relegada para plano secundário.

5) Em quinto lugar, a 
relação Médico-Doente é 
demasiado importante e 
sensível em Medicina, abso-
lutamente fundamental para 
o êxito terapêutico, que 
banalizar e generalizar a 
sua violação permanente é 
um acto incompreensível, 
porque desnecessário e 
potencialmente muito gravoso. 
Quem não compreende 
esta realidade não entende a 
essência da Saúde!

Tal como na economia 
a confiança dos mercados é 
essencial e a desconfiança 
potencialmente catastrófica, a 
relação de confiança entre o 
Doente e o Médico deve ser 
preservada porque essencial à 
adesão e ao êxito terapêutico.

A validade destas cir-
cunstâncias foi reconhecida 
num relatório do Department 
of Health do Governo Britânico 
“The proposals to implement 
‘Generic Substitution’ in 
primary care, further to 
the Pharmaceutical Price 
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compreender. É que nos hospitais 
existe um verdadeiro mercado de 
genéricos enquanto no ambulatório 
existe um mercado de marcas.

No hospital há uma Comissão de 
Farmácia e Terapêutica que aprova 
um princípio activo, relativamente 
ao qual é depois desencadeado um 
concurso público e seleccionado um 
fornecedor. Ou seja, no Hospital é 
indiferente prescrever por marca 
ou por DCI. No ambulatório, como 
este concurso público não existe, o 
que está em causa é um mercado 
absolutamente irracional de deze-
nas de diferentes marcas para o 
mesmo princípio activo, pelo que a 
prescrição deve incluir a marca para 
protecção da estabilização clínica do 
Doente.

Além disso, no Hospital o 
tratamento é feito por curtos 
períodos de tempo, o que não leva, 
por regra, a que se esteja sempre a 
mudar de produto para produto, pelo 
que a questão da bioequivalência 
entre si não se coloca. Por outro 
lado, no Hospital o doente está 
permanentemente acompanhado, 
ao contrário do que acontece no 
ambulatório, onde as potenciais 
mudanças de bioequivalência e 
respectivo efeito clínico podem 
demorar meses a ser detectadas.

Foi o Estado,  não os Médicos, 
quem definiu um enquadramento 
jurídico diferente para o meio 
hospitalar e para o ambulatório, 
por isso, para defesa dos Doentes, 
as regras de prescrição têm de 
ser diferentes e adaptadas a cada 
situação. A pacífica prescrição 
por DCI em ambiente hospitalar 
é um excelente exemplo de que 
os Médicos nada têm contra a 
prescrição por DCI, logicamente 
desde que esta não ponha em causa 
a boa Medicina e os interesses dos 
Doentes.

Voltamos a repetir, se toda 
a polémica da prescrição dos 
genéricos tem a ver com o preço 
de cada um, então resolva-se a 
problemática pela via do preço, 
que o Poder Público pode definir 
administrativamente.

participar nos termos defi-nidos no 
regime jurídico de comparticipação 
do Estado no preço dos me-
dicamentos.

Se os Poderes Públicos 
pretenderem, e porque existe 
margem para o fazer, sugerimos 
que baixem ainda mais o preço 
dos genéricos, em defesa dos 
contribuintes, sobretudo dos mais 
pobres. 10% significará uma poupança 
imediata de cerca de 40-60 milhões 
de euros ao erário público e aos 
doentes. Esta é a melhor forma 
de ajudar quem mais precisa sem 
colocar em causa a Qualidade dos 
Cuidados Médicos. Claro que nesta 
circunstância levantam-se questões 
de sobrevivência da indústria 
farmacêutica nacional, um sector 
estratégico da nossa economia 
que merece da parte do Governo 
e da Assembleia da República uma 
cuidada análise a outro nível.

Um dos sinais da profunda 
estranheza da política do medi-
camento em Portugal é que 
o Governo acorde preços de 
medicamentos cuja comercialização 
autoriza e depois não queira 
que sejam prescritos! Não faz 
sentido. Mais ainda, a autorização 
da comercialização de dezenas 
de genéricos do mesmo princípio 
activo, com centenas a serem 
aprovados, torna incomportável a 
sua existência em simultâneo nas 
Farmácias e inviabiliza um adequado 
e apertado controlo de qualidade 
por parte do INFARMED.

É premente rever a política de 
preços dos genéricos e a política do 
medicamento.

Salienta-se que não existe em 
Portugal um verdadeiro mercado de 
genéricos, que poderia introduzir-
-se com a criação de um concurso 
nacional para fornecimento de 
genéricos ao ambulatório.

Neste pormenor reside uma 
das diferenças entre o ambulatório 
e o meio hospitalar e a razão pela 
qual aceitamos tranquilamente 
a prescrição por DCI em meio 
hospitalar e não em ambulatório. 
É muito fácil de explicar e de 

Regulation Scheme (PPRS) 
2009” (http://www.dh.gov.uk/
publications). Pelas dúvidas, 
riscos potenciais e a existência 
de alternativas concluiu-se 
pela não imposição de um 
mecanismo de substituição de 
medicamentos genéricos.

Exactamente pelas mesmas 
razões de defesa dos Doentes 
e da Qualidade da prática 
clínica, a Ordem dos Médicos 
nunca poderá aceitar a política 
dos cinco mais baratos, que 
pode obrigar o próprio 
Médico a mudar a marca dos 
Genéricos de três em três 
meses. Inaceitável, porque 
prejudicial aos Doentes. De 
referir que esta medida poderá 
conduzir ao desaparecimento 
de empresas de genéricos, 
principalmente nacionais, dei-
xando no mercado as mais 
fortes, multinacionais, as quais 
posteriormente poderão do-
minar o mercado, impondo 
preços.

A única razão da 
substituição é o custo? Então 
o Governo e o INFARMED 
podem resolver o problema 
de imediato, adequando a 
legislação e marcando o 
preço de todas as marcas do 
mesmo princípio activo pelo 
mesmo valor, o valor mais 
baixo, deixando de se justificar 
qualquer substituição. É a 
solução que resolve toda a 
problemática.

Recordamos que não existe 
um verdadeiro mercado livre 
do medicamento, pelo que não 
se pode falar em concorrência 
de preços. Na realidade, de 
acordo Decreto-Lei n.º 48-
A/2010, é responsabilidade 
da Direcção-Geral das 
Actividades Económicas 
(DGAE) autorizar o preço de 
venda ao público (PVP) dos 
medicamentos e compete 
ao INFARMED regular os 
preços dos medicamentos 
comparticipados ou a com-
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Subscrevemos e estamos de 
acordo com a posição dos Partidos 
Políticos quanto à defesa do poder 
de decisão aos doentes. Mas 
esse poder já existe. O acto de 
prescrição resulta de uma consulta 
onde o Doente dialoga livremente 
com o Médico e participa da 
decisão terapêutica, caso entenda 
fazê-lo. Nem é necessário recordar 
aqui o Consentimento Informado 
para explicar como o Médico em 
circunstância alguma pode tomar 
uma atitude clínica contra a vontade 
consciente do Doente. 

Mas o princípio de autonomia do 
doente (que todos os médicos hoje 
respeitam) não pode ser entendido 
como querer ou não querer este ou 
aquele produto sobre o qual pode 
não ter o mínimo esclarecimento 
(ou não estar em condições de 
entender). Exige o diálogo Médico- 
-Doente no correcto esclarecimento 
sobre a doença, a sua gravidade, os 
seus riscos imediatos ou à distância, 
a sua evolução, as alternativas de 
tratamento, a clarificação possível 

sobre o prognóstico, etc.
O Acto Médico implica tudo 

isso e, sobre o(s) medicamento(s) 
a prescrever, os Médicos nunca 
esquecem os pilares da arte de 
receitar: a segurança e a eficácia 
(sempre associados), a “compliance” 
e o custo (hoje cada vez mais 
indissociáveis, porque se o doente 
não puder comprar os medicamentos 
não respeitará a prescrição).

No que concerne a questão da 
Qualidade dos Genéricos, lanço aqui 
um repto aos Senhores Deputados. 
Obriguem o INFARMED a dispo-
nibilizar ao público os dossiers 
de aprovação dos medicamentos, 
para que Médicos, Doentes e 
Peritos da área do medicamento 
possam escrutiná-los sempre que 
entenderem e para terem acesso à 
biodisponibilidade e bioequivalência 
de cada medicamento genérico. E, 
entre outras medidas, proponha-se 
que o INFARMED faça testes de 
equivalência clínica com os fármacos 
endovenosos usados em anestesia. 
De acordo com as Guidelines, a 

bioequivalência dos fármacos 
endovenosos não necessita de 
ser testada, mas os Anestesistas 
afirmam haver diferenças de 
efeito clínico entre distintas 
marcas do mesmo princípio 
activo. Não custa nada e 
reforça a confiança.

Em conclusão:
Como Provedora dos 

Doentes, a Ordem dos 
Médicos não aceita o 
princípio de substituição 
dos genéricos por um 
medicamento “essencialmente 
similar”, discutível conceito 
farmacológico que corres-
ponde ao reconhecimento 
explícito de que os genéricos 
não são todos iguais nem têm 
efeitos iguais, ao contrário da 
mensagem deliberadamente 
errada que se passou para as 
populações!

Salienta-se que NÃO 
pode ser exigida qualquer 
justificação técnica nas 
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entendam, justifiquem a proibição 
com a expressão “garantia de 
biodisponibilidade e bioequivalência”.

A troca de marcas nas farmácias 
prejudica o mercado de genéricos, 
pelo que, em defesa da expansão da 
prescrição de Genéricos, solicitamos 
aos Senhores Deputados para 
que não a permitam de forma 
indiscriminada. Efec-tivamente, para 
proteger os Doentes de sucessivas e 
intoleráveis oscilações terapêuticas, 
os Médicos podem ser obrigados a 
seleccionar medicamentos da mesma 
classe terapêutica mas mais recentes, 
sem genérico, o que agrava os custos 
da terapêutica medicamentosa para 
o Estado e para o Doente.

A prescrição de Genéricos 
também é uma questão de con-
fiança. Apelamos para que todos 
os dossiers de aprovação de 
medicamentos gené-ricos e os 
testes de controlo de qualidade 
que se efectuam aos medicamentos 
comercializados em Portugal se-
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Tribunal decide 
a favor da OM

i N f o r m A ç Ã o

jam integralmente colocados à 
disposição de Médicos, Doentes e 
Peritos da área do medicamento.

Com este documento fica 
esclarecida e tecnicamente jus-
tificada a posição da Ordem dos 
Médicos sobre esta maté-ria. 
Apelamos a V. Exas. para que decidam 
em função do Rigor científico, da 
Qualidade dos cuidados de saúde 
dispensados aos portugueses e 
do melhor interesse global dos 
Doentes.

A Ordem dos Médicos está 
totalmente disponível para colaborar 
com a Assembleia da República, o 
Governo e os Partidos Políticos na 
construção de uma verdadeira e 
global Política do Medicamento para 
Portugal, que se preocupe com o 
todo e não apenas com os menos 
de 20% que afinal representam os 
genéricos nos custos totais com a 
medicação.

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2011

receitas para evitar a troca 
de marcas na farmácia, na 
medida em que a proibição da 
troca está automaticamente 
justificada pelo facto de exis-
tirem marcas de genéricos 
que não são bioequivalentes 
entre si. 

Obrigar o Médico a 
escrever em todas as receitas 
que proíbe a troca para ter a 
“garantia de biodisponibilidade 
e bioequivalência”, um argu-
mento técnico inatacável, é uma 
absurda e prescindível perda 
de tempo, nomeadamente 
para os já sobrecarregados 
Centros de Saúde e Médicos 
de Família.

Se persistir a insistência na 
troca de marcas de genéricos nas 
farmácias e se essa troca apenas 
for evitável pela fundamentação 
técnica, a Ordem dos Médicos 
recomendará a todos os 
Médicos que, caso assim o 

No dia 14 de Janeiro de 2011, foi proferida sentença na providência 
cautelar intentada pela Ordem dos Médicos contra o Governo 
Regional dos Açores tendo o Tribunal dado razão à OM e suspendido 
a eficácia do despacho do Secretário Regional da Saúde, bem como 
da Portaria 103/2010, de 2 de Novembro, que determinaram 
nos hospitais da Região Autónoma dos Açores, a suspensão das 
prevenções de cirurgia plástica, psiquiatria e estomatologia no 
período entre as 0 h e as 8 h, de oncologia entre as 0h e as 4h, bem 
como a extinção de uma prevenção de ortopedia no Hospital de 
Angra do Heroísmo.
A Ordem dos Médicos havia alegado na propositura da providência 
cautelar que a execução daquele despacho e cumprimento daquela 
portaria trariam consequências graves e irreparáveis para a saúde 
dos cidadãos, por ser colocada em causa a qualificação médica e o 
direito dos cidadãos a uma medicina qualificada.
O Tribunal considerou que é preponderante o interesse 
em preservar os cuidados de saúde de molde a não fazer 
perigar a saúde dos doentes sobre o interesse de contenção 
orçamental, sendo que os danos na saúde dos doentes que 
podem resultar são muito superiores aos que decorrem do 
gasto acrescido que pode resultar do pagamento das prevenções. 



1- A prescrição electrónica 
é uma medida positiva e tem 
benefícios para os cidadãos, para 
os profissionais e para o Estado. 
Incentiva a informatização do 
sistema de saúde, estimula a 
comunicação entre os profissionais 
das diferentes instituições, diminui 
o risco de erro ou confusão na 
prescrição, facilita a auditoria da 
venda de medicamentos e reforça 
a capacidade do Ministério da 
Saúde combate à fraude no circuito 
do medicamento. Em Portugal, a 
prescrição comparticipada emitida 
por meios electrónico é já uma 
realidade. Actualmente, mais de 70% 
da prescrição comparticipada é já 
emitida por meios electrónicos. 

2- O objectivo da 
generalização da prescrição 
electrónica é ultrapassar os 90%. 
Esse é um objectivo comparável 
com o que acontece em países ou 
regiões onde já foi implementada 
e que acomoda as situações de 
excepção que terão sempre que 
existir.

3- Nesta matéria, o Ministério 
da Saúde, a Ordem dos Médicos e 
a Ordem dos Médicos Dentistas 
acordam em consagrar as seguintes 
situações de excepção ao 
princípio de que só a prescrição 
electrónica será comparticipada:

a) prescrição no domicílio;
b) falência do sistema electrónico;

c)  profissionais com volume de 
prescrição reduzido;

d)   outras situações excepcionais, 
de inadaptação comprovada, 
precedidas de registo e confirmação 
na Ordem profissional respectiva.

4- A obrigatoriedade da pres-
crição electrónica para obtenção 
de comparticipação do Estado será 
consagrada a partir de 1 de Julho 
de 2011, sendo a Portaria que a 
regulamenta publicada até 31 de 
Março próximo.

 
5- A referida Portaria regulará os 

diversos aspectos aqui descritos e a 
sua operacionalização e procurará 
assegurar a simplificação da 
tramitação administrativa do 
registo dos profissionais, sem deixar 
de acautelar a implementação de 
um rigoroso sistema de protecção 
da confidencialidade dos dados. No 
futuro, a receita electrónica deverá 
ter um sistema de segurança 
com assinatura digital e códigos 
de segurança encriptados, em 
termos a acordar com as Ordens 
respectivas.

6- O Ministério da Saúde, através 
da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I.P. (ACSS) divulgará 
ao longo do mês de Março uma 
primeira listagem de sistemas 
de prescrição electrónica 
certificados ou recertificados, 
dando prioridade a aplicações que 
funcionem de modo autónomo.

Conferência de 
Imprensa sobre 
Prescrição Electrónica
Em Conferência de Imprensa conjunta do dia 21 de Fevereiro, o Ministério 
da Saúde, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas, 
apresentaram um documento sobre Prescrição Electrónica em que se 
procedeu ao adiamento da obrigatoriedade e à salvaguarda de excepções 
nos termos seguintes:
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7- A Ordem dos 
Médicos e a Ordem dos 
Médicos Dentistas serão 
consultadas pelo Ministério 
da Saúde em relação à 
implementação da prescrição 
electrónica e à eventual 
revisão das regras enunciadas 
tendo em perspectiva alcançar 
o objectivo descrito no ponto 
2, sem prejudicar a actividade 
profissional dos médicos 
e dos médicos dentistas e 
o acesso dos portugueses 
ao medicamento. Essa 
colaboração visa, no médio 
prazo, consagrar um sistema 
de prescrição desmaterializada. 
A prescrição electrónica não 
altera as regras de prescrição 
em vigor.

* Prescrição electrónica - 
prescrição com recurso à utilização de 
sistemas electrónicos certificados pela 
ACSS, registada numa base de dados 
onde são arquivadas todas as receitas 
produzidas. O servidor central do 
sistema de prescrição electrónica 
ficará na posse e guarda do Estado.

A prescrição 
electrónica é uma 
medida positiva



«Neste dia de tomada de posse 
e no dealbar de um novo mandato 
para a SRNOM cumpre-me fazer 
algumas considerações que me 
parecem pertinentes.

Em primeiro lugar quero 
relembrar esse grande Homem e 
amigo, o António Gomes da Silva 
falecido em 3 de Novembro de 
2010.

Sempre lutou por valores e 
princípios fundamentais como a 
honestidade, a nobreza de carácter, 
a procura da verdade, a amizade, a 
coragem, a educação, a sensibilidade, 
o respeito e gratidão pela natureza, 
a beleza das coisas simples da 
vida, o espírito de entreajuda e 
solidariedade para com os outros, 
a liberdade de cada momento, 
a esperança e alegria numa vida 
eticamente mais equilibrada e mais 
justa, a tranquilidade no ser e no estar, 
do acreditar em cada um de nós.

Foi sempre com grande 
dedicação e muita honra que serviu 
a Medicina, a saúde e os doentes, na 
Ordem dos Médicos, na Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia, no hospital 
de Santo António e no ICBAS, no 
hospital da Ordem do Carmo, na 
Guiné e em Macau, e em todos 
os lugares por onde caminhou a 
sua sabedoria, conhecimento e 
simplicidade. Homem apaixonado, 
pela família, pelo desconhecido, pelo 

mergulho, pela fotografia, pela vida. 
Lutou sempre. Com mais ou menos 
força, mas sempre com empenho e 
dedicação.

O projecto desta lista foi iniciado 
com ele e a contar com ele desde a 
primeira hora. É a pensar nele que 
temos a obrigação de continuar e 
fazer cada vez melhor. Bem Haja 
caro amigo e até sempre.

Está concluído o processo 
eleitoral para os Corpos Gerentes 
das 3 Secções Regionais da Ordem 
dos Médicos e a primeira volta para 
a eleição do Bastonário. 

O resultado obtido pela equipa 
que tive o privilégio de representar 
e liderar, foi fruto de uma campanha 
clara, objectiva e que teve como 
princípio fundamental a discussão 
aberta dos problemas que hoje 
se colocam aos médicos e aos 
doentes. 

Esta eleição e a respectiva 
votação foram fortemente condi-
cionadas por dois factores. Por um 
lado, o facto de existir uma lista 
única candidata aos corpos gerentes 
da SRNOM e, por outro, por a 
mesma lista não apoiar como um 
todo um candidato a Bastonário. 
Estes factores, traduziram-se numa 
abstenção mais elevada do que em 
actos eleitorais anteriores.  No 
entanto, o número de votos brancos 
e nulos foi claramente inferior 
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Tomada de posse do 
Conselho 
Regional do Norte
Os representantes eleitos para os órgãos da 
Secção Regional do Norte e do Distrito Médico 
do Porto tomaram posse no passado dia 14 de 
Janeiro. Apresentamos de seguida o discurso de 
tomada de posse de Miguel Guimarães, novo pre-
sidente do Conselho Regional do Norte.

José Pedro Moreira da Silva
Presidente da Mesa da Assembleia 
Regional do Norte

Miguel Guimarães 
Presidente do CRN



a anteriores eleições de cariz 
semelhante. De facto, e em número 
absoluto, a nossa lista foi aquela que 
obteve mais votos a nível nacional.

O que na minha opinião é 
francamente lamentável, é que esta 
situação, que cronicamente se vai 
repetindo, pode ser interpretada 
como desinteresse da parte dos 
médicos em relação a problemas 
objectivos, que hoje lhes são colo-
cados no âmbito do seu exercício 
profissional. Num contexto parti-
cularmente sensível para a Saúde 
em Portugal, com os vários PEC’s e 
as questões destes resultantes, os 
médicos não deram um sinal claro à 
sociedade, de que estão efectivamente 
preocupados com o presente e o seu 
próprio futuro.

Esta constatação não retira, 
porém, da nossa parte, o sentimento 
de dever cumprido por vermos o 
projecto desta candidatura sufragado 
pelos nossos pares. Demos um sinal 
de maturidade política, falando uma 
linguagem clara e sem truques ao 
longo da campanha, e actuamos 
com responsabilidade, comunicando 
as nossas ideias preferencialmente 
através dos canais digitais, mini-
mizando desta forma os custos da 
campanha para cerca de 1/3 do 
valor total atribuído pela OM, como 
penso também ser nosso dever, 
particularmente no actual  contexto 
de crise económica. 

Estamos preparados para 
trabalhar e para rapidamente esten-
der a nossa estratégia a nível nacional. 
Queremos ser consequentes com 
aquilo que transmitimos ao longo 
dos últimos dois meses e por isso 
traçamos como objectivo imediato a 
definição de uma agenda política de 
saúde própria para marcar o ritmo 
da OM. Vamos assumir posições 
claras em matérias essenciais para a 
vida dos médicos e para a saúde dos 
portugueses, e vamos aprofundá-las 
em sede do CNE. Esta actividade 
que se quer firme e consequente 
terá que ter como base estudos 
direccionados e de matriz científica 
que suportem a credibilidade dos 
nossos pareceres. A Ordem tem 

que ser o exemplo maior na defesa 
da ética e qualidade do exercício da 
medicina. 

Queremos contribuir para 
uma Ordem mais coesa, mais 
dinâmica e mais interventiva. Este 
é o compromisso que definimos 
em campanha e que entendemos 
renovar após a eleição. 

Neste momento, e sem querer 
desde já definir uma agenda política 
de saúde para o início deste mandato, 
quero deixar vincadas algumas das 
minhas principais preocupações 
como médico e dirigente:

1. O espectro do desemprego ou 
subemprego médico ou a exploração 
indevida do trabalho médico a médio 
prazo, será seguramente a matéria 
mais relevante para os próximos 
anos. De facto, os estudos conhecidos 
sobre as necessidades de médicos e 
a sua distribuição geográfica e por 
especialidades (estudo conduzido 
pelo Prof. Doutor Alberto Amaral 
no início desta década e o estudo 
realizado pelo CIPES - Centro de 
Investigação de Políticas do Ensino 
Superior), mostram claramente que 
o problema essencial não reside 
no número total de médicos mas 
sim na sua distribuição geográfica 
e desequilíbrios em algumas 
especialidades, como é caso da 
Medicina Geral e Familiar. Na 
realidade, e quando a idade da 
reforma médica ainda se situava 
nos 60 anos, o Prof. Doutor Alberto 
Amaral demonstrou que Portugal 
necessitava de formar cerca de 1000 
médicos por ano. Como sabemos, nos 
anos mais recentes têm-se formado 
em média 1600 médicos por ano, 
a que acresce um número variável 
de médicos portugueses formados 
no estrangeiro e que regressam a 
Portugal. Para além disso, o relatório 
“Health at a Glance 2010” da OCDE 
publicado recentemente, refere 
que existem 3.7 médicos por cada 
1000 habitantes em Portugal, valor 
claramente acima da média europeia 
(3.3), e este valor tem vindo a 
crescer nos últimos anos. 

Por todos os motivos já 

referidos, defendo que a 
Ordem dos Médicos deve 
definir claramente as nece-
ssidades de médicos das 
várias especialidades para os 
próximos 10 anos, tendo em 
conta, entre outros factores, 
a evolução da idade da 
população e dos médicos e 
dos métodos de diagnóstico 
e terapêutica, a variação da 
frequência das várias patologias 
e a distribuição geográfica 
da população. Este objectivo, 
no qual os Colégios de 
Especialidade terão um papel 
determinante, é absolutamente 
essencial para que a OM possa 
definir, com a certeza dos 
números e estudos realizados, 
que médicos são necessários 
para os próximos anos, e 
assim defender a qualidade da 
Educação Médica e o direito 
dos doentes à Saúde. Neste 
contexto global, não fazem 
qualquer sentido as ditas 
‘novas Faculdades de Medicina’ 
– Algarve, Aveiro e na forja 
Madeira, que para além do mais 
não garantem uma formação 
médica sólida de qualidade 
inquestionável. Também por 
isso é fundamental estabelecer 
uma relação mais estreita com 
as Faculdades de Medicina, 
as Sociedades e Associações 
Científicas e as Associações 
de Doentes. Só desta forma 
é possível entender melhor 
os problemas da saúde em 
Portugal, ter um papel mais 
relevante na defesa dos direitos 
dos doentes e da medicina 
portuguesa e aproximar em 
definitivo a formação pré-
graduada e a formação pós-
graduada que garanta uma 
educação médica continuada de 
elevada qualidade e contribua 
para o desenvolvimento da 
actividade de investigação 
básica e clínica.

2. No âmbito da política 
do medicamento, e mais 
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que Portugal ocupa (4ª posição) 
a nível europeu no mercado dos 
medicamentos genéricos. Tem 
sido posição reiterada de vários 
dirigentes da OM, que os médicos 
devem utilizar preferencialmente 
os medicamentos mais baratos nos 
quais depositem confiança clínica.

O projecto de Decreto-Lei sobre 
“prescrição por DCI” recentemente 
apresentado pelo Governo e que 
engloba a obrigatoriedade de 
prescrição electrónica, merece, 
por vários motivos, a nossa total 
discordância. Quer o estudo recen-
temente promovido pelo Serviço 
Nacional de Saúde do Reino Unido, 
quer a posição cientificamente 
fundamentada da Agência Europeia 
do Medicamento, desaconselham 
claramente a prescrição por DCI.  
Quando se discute a prescrição por 
DCI é importante entendermos 
que dois medicamentos genéricos 
podem não cumprir os critérios de 
bioequivalência (80-125%), isto é, 
podem não ser bioequivalentes entre 
si. Em termos clínicos, isto significa 
que a sua eficácia e efeitos adversos 
podem ser muito diferentes. Este 
facto, levanta naturalmente questões 
novas ao exercício da medicina, 
quando existe a hipótese da troca 
descontrolada e desresponsabilizada 
entre genéricos ou medicamentos 
de marca nas farmácias.  A prescrição 
de um determinado medicamento 
genérico ou de marca ou a sua 
troca, deve ser sempre uma decisão 
médica e não uma simples decisão 
de mercado ou de um qualquer 
funcionário. De facto, a prescrição 
por DCI constitui uma ameaça 
à saúde pública pelos riscos já 
abordados, não é economicamente 
vantajosa, pode conduzir à destruição 
da indústria nacional de genéricos e 
seguramente será um incentivo para 
o uso de medicamentos inovadores, 
por natureza mais caros mas sem 
risco de substituição.

A questão da obrigatoriedade 
de prescrição electrónica é abso-
lutamente absurda por diversos 
motivos. Em primeiro lugar nunca 
deveria ser uma imposição, mas 

concretamente no campo da 
receita médica, acto médico por 
excelência, os médicos têm dado 
um contributo muito positivo para 
o desenvolvimento do mercado de 
genéricos, no pressuposto de serem 
eles os responsáveis pelas suas 
escolhas, e não outros, com base na 
relação única de confiança médico-
doente. De facto, este sentido de 
responsabilidade e seriedade num 
contexto económico difícil, traduziu-
se na posição relativa invejável 
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sim uma forte recomendação pelas 
razões que se sucedem. Muitos 
médicos terão dificuldades naturais e 
em alguns casos inultrapassáveis, em 
se adaptar aos meios informáticos. 
A prescrição em domicílios e na 
actividade privada de consultório 
só muito dificilmente poderá ser 
electrónica. As falhas dos sistemas 
informáticos são relativamente 
frequentes e duradouras e por vezes 
de difícil resolução. Neste sentido, a 
prescrição electrónica obrigatória 
levará muitos médicos a desistir 
dos seus consultórios privados, 
a desistir de fazer domicílios, e 
porventura a desistir do exercício 
da medicina. E esta situação será 
mais notória na periferia, nas regiões 
já de si mais desfavorecidas, naquelas 
em que ainda existem os médicos 
‘João Semana’. Isto significa na 
prática, um agravamento substancial 
no acesso aos cuidados de saúde 
para os doentes que já têm menos 
possibilidades. 

De facto, se a partir do próximo 
dia 1 de Março as receitas em papel 
deixarem de ser comparticipadas, 
estaremos perante uma situação de 
falta de garantia de “obrigação de um 
serviço público” consubstanciada 
numa falha grave na universalidade, 
igualdade de acesso e continuidade 
do serviço com reflexos claros na 
qualidade e segurança dos doentes. 
É seguramente matéria que deverá 
interessar também à ERS.

3. O estudo do ISEG, coordenado 
pelo Prof. Augusto Mateus, sobre 
sustentabilidade e competitividade 
na Saúde em Portugal, os vários 
cortes na saúde, que podem chegar 
aos 15 %, amplamente anunciados 
na imprensa nacional, entre muitas 
outras situações divulgadas ou 
conhecidas, merecem por parte da 
OM uma reflexão séria e profunda 
sobre o papel que a OM pode ter nos 
processos de gestão das unidades 
de saúde. Na realidade, a relação 
entre equidade no acesso universal 
aos cuidados de saúde, os custos e 
a qualidade dos serviços prestados, 
devem reforçar a defesa do SNS 

na sua determinação constitucional 
como a base estruturante da orga-
nização da saúde em Portugal, 
devendo a Medicina Privada e 
Convencionada respeitar os 
mesmos princípios e valores do 
SNS. A sua melhoria e eficiência 
deve ter como suporte essencial 
o respeito pelo direito à Saúde e 
liberdade de escolha, e a qualidade 
da Medicina consubstanciada na 
Formação, Investigação Médica 
e Desenvolvimento Profissional 
Contínuo. Nesta perspectiva, assume 
particular importância o legado das 
Carreiras Médicas que são a garantia 
de um SNS em que a qualidade 
da Medicina é permanentemente 
actualizada e renovada. 

De facto, é através da 
monitorização activa das condições 
de funcionamento e qualidade dos 
internatos médicos e da formação 
médica contínua, da acreditação 
eficaz e credível das actividades 
de formação, que se conseguem 
níveis de qualidade no exercício da 
medicina que aumentam a eficácia e 
eficiência dos serviços de saúde com 
a correspondente   diminuição dos 
custos. É apostando seriamente na 
qualidade que se diminuem os custos 
de forma correcta e sustentada. 
Por isso, é absolutamente essencial 
alterar o modelo de gestão dos 
hospitais visando a reorganização 
da gestão clínica no sentido de criar 
melhores condições de trabalho 
e aumentar a motivação e o grau 
de satisfação dos profissionais, 
determinando como critérios 
essenciais para ocupar cargos de 
direcção de serviços, unidades ou 
departamentos a qualificação médica 
e a competência em gestão clínica, 
promovendo a Governação Clínica 
no Sistema Nacional de Saúde como 
forma de melhorar os índices de 
gestão, qualidade, competência e 
organização dos serviços de saúde.  
E aqui, não posso deixar de relevar 
a importância fundamental de 
insistir na necessidade da publicação 
de uma Lei do Acto Médico, que 
respeite o Perfil Profissional do 

Médico definido na legislação 
sobre as Carreiras Médicas e a 
formulação da União Europeia 
de Médicos Especialistas 
(UEMS). E realço aqui o ponto 
3 do artigo 9º do Regime das 
Carreiras Médicas, que foca 
a necessidade da liderança 
médica nas equipas de saúde “O 
médico exerce a sua actividade 
com plena responsabilidade 
profissional e autonomia téc-
nico-científica, através do 
exercício correcto das fun-
ções assumidas,  coopera 
com outros profissionais cuja 
acção seja complementar à 
sua e coordena as equipas 
multidisciplinares de trabalho 
constituídas”. 

Por outro lado, e no mesmo 
sentido, a OM tem, na minha 
opinião, o dever de, juntos 
dos Colégios e das Sociedades 
e Associações Científicas, 
promover a investigação, 
definição e implementação 
de indicadores de qualidade 
por patologia e especialidade, 
que permitam estabelecer 
critérios de qualidade de 
base para o patamar inferior 
(soalho) da nossa Casa o 
patamar superior (tecto) são 
naturalmente as ‘guidelines’ 
definidas a nível internacional). 
Este papel é absolutamente 
essencial para que a OM possa 
com rigor definir actividades e 
serviços médicos com o nível 
de qualidade abaixo do qual 
a medicina não é aceitável. 
Também por isso, é imperioso 
promover a definição correcta 
dos padrões humanos e téc-
nicos adequados ao exercício 
profissional, tendo em conta 
o nível de diferenciação dos 
actos médicos e das unidades 
de saúde. A OM tem de estar 
mais atenta ao que se passa 
nos hospitais, centros de 
saúde e unidades de cuidados 
continuados.

Estas são seguramente 
as principais medidas e o 
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Caixeiro e José Manuel Silva uma 
felicitação especial por terem 
sido os candidatos mais votados 
e por isso disputarem o cargo de 
Presidente da Ordem dos Médicos 
numa segunda volta eleitoral, que 
terminará no próximo dia 19 de 
Janeiro. Os seus projectos de 
trabalho são bem conhecidos e 
estão amplamente disponíveis em 
formato físico e digital acessíveis 
a todos os médicos. As posições aí 
assumidas para o seu mandato como 
Bastonário têm muitos pontos 
em comum e algumas diferenças 
importantes já conhecidas. Têm 
também uma forma de ser e de 
estar muito própria e característica 
e igualmente bem conhecida. 

O próximo Presidente da Ordem 
dos Médicos deve ser uma pessoa 
educada e tolerante, que represente 
os médicos com dignidade. Deve 
ser firme na defesa dos princípios 
e valores fundamentais subjacentes 
ao exercício da medicina e deve 
saber estar e dialogar com todos 
os parceiros. Deve transmitir uma 
imagem dos médicos que inspire 
respeito, confiança, serenidade e 
lucidez perante as adversidades. 
Deve respeitar o direito à diferença 
de opiniões e aceitar as decisões 
que melhor servem os médicos e os 
doentes. 

E esta é para já, no imediato, a 
nossa próxima tarefa, a de escolher 
quem vai ser o novo Bastonário. 
Que os próximos dias de campanha 
se pautem pelo respeito e dignidade 
que a classe médica merece e 
reclama.

Fica aqui um forte apelo à 
participação de todos os médicos no 
acto eleitoral que se avizinha. O voto 
de cada médico é absolutamente 
essencial. 

‘Que a ética e qualidade dos 
actos médicos praticados prevaleça 
sobre todas as outras matérias, 
porque elas dependem mais de nós, 
médicos, e menos dos outros’.

Desejos de um Bom ano 2011 
com muitos momentos Felizes.»

nova proposta) e de outros 
documentos essenciais, que possam 
permitir corrigir situações menos 
claras e agilizar o funcionamento 
da Instituição, tornando-a mais 
eficaz nas suas funções básicas 
de auto-regulação disciplinar e da 
qualidade. Isto, naturalmente, sem 
nunca perder o Norte e sem que o 
Norte perca a sua justa e merecida 
representatividade no CNE.

Fica aqui um agradecimento 
muito especial a todos aqueles que 
estiveram envolvidos directamente 
neste acto eleitoral (médicos e 
funcionários) e deram (amigos 
e médicos) o seu precioso 
contributo para este novo projecto. 
A sua postura durante toda a 
campanha foi exemplar e o seu 
trabalho altamente meritório. Por 
isso mesmo quero transmitir-lhes 
os meus sinceros parabéns e o 
reconhecimento público que lhes é 
devido. 

Não posso deixar de agradecer 
o apoio e incentivo que desde a 
primeira hora me foi transmitido 
por muitos amigos e colegas. Falar 
neles, sem falar em todos, seria 
um disparate. Mas posso correr o 
risco de me falhar algum. Por isso, 
nos amigos Fátima Carvalho, Lurdes 
Gandra e José Pedro Moreira da 
Silva, deixo um forte e sentido 
abraço para todos os outros. E um 
muito obrigado por tudo.

Para terminar esta curta 
intervenção gostaria de felicitar 
todos os candidatos a bastonário 
pela forma educada e serena 
como decorreu a primeira volta 
das eleições.  Aos colegas Jaime 
Mendes e Manuel Brito quero 
deixar expresso a nossa simpatia e 
admiração pelo valioso contributo 
que deram para a discussão pública 
do futuro da Ordem dos Médicos, 
da Medicina e da Saúde. Sem eles 
esta eleição não teria seguramente 
o mesmo impacto. Esperamos que 
possam de alguma forma dar o seu 
contributo para uma Ordem mais 
sólida, mais atenta, mais interventiva 
e mais solidária. Aos colegas Isabel 

principal contributo que a 
OM pode dar ao País e aos 
portugueses, no sentido de 
melhorar a qualidade da gestão 
e a diminuição dos custos nas 
unidades de saúde.

Esta noite poderia tam-
bém ser a oportunidade 
para defender o direito dos 
doentes à confidencialidade e 
protecção dos dados clínicos 
no âmbito dos Registos de 
Saúde Electrónicos, defender 
um papel mais activo dos 
Conselhos Distritais e dos 
Colégios de Especialidade, 
defender um papel mais 
activo da OM na Reforma 
dos Cuidados de Saúde Pri-
mários e na promoção da 
Saúde Pública, defender a 
continuação da reforma ne-
cessária da organização e 
gestão interna da OM, defender 
um apoio jurídico aos médicos 
especializado em Direito da 
Medicina, 

defender a colaboração 
estratégica com outras Insti-
tuições, defender a nobreza 
da nossa visão da cultura e da 
sociedade através da qualidade 
das iniciativas culturais e sociais, 
defender um forte apoio 
social aos médicos através da 
revisão do Regulamento do 
Fundo de Solidariedade e da 
criação de uma ‘Casa de Apoio 
Social do Médico’, defender a 
participação justa, equilibrada 
e consequente nas principais 
reuniões internacionais e 
designadamente na Comu-
nidade Médica de Língua Por-
tuguesa (CMLP), defender a 
importância fundamental da 
colaboração activa e positiva 
com os Sindicatos Médicos, 
as Associações Médicas e 
as Associações de Doentes. 
Mas, não quero deixar de 
salientar a necessidade de 
Revisão dos Estatutos da 
Ordem dos Médicos (três 
anos após, voltaremos a 
insistir e apresentar uma 



Na cerimónia marcou presença 
o presidente cessante do Conselho 
Regional do Centro (actual Basto-
nário), que, numa breve intervenção, 
assinalou o trabalho desenvolvido 
por Fernando Gomes, o novo presi-
dente do CRC, enquanto secretário 
do Conselho Regional no mandato 
que terminou.

José Manuel Silva manifestou 
satisfação por estar “a passar o tes-
temunho a um amigo” e considerou 
que a direcção regional da Ordem 
“fica muito bem entregue a um cole-
ga que desenvolveu um trabalho que 
ninguém fez”.

O presidente cessante do CRC, 
que seria eleito Bastonário 15 dias 
depois, advertiu os médicos presen-
tes: “Esperam-nos grandes tempes-
tades em 2011, mas espero que tam-
bém algumas mudanças positivas”.

Perante os muitos médicos que 
acorreram à Sala Miguel Torga, José 
Manuel Silva elencou um vasto con-
junto de tarefas que esperam os 
novos dirigentes da Ordem e os 
compromissos que assumiria se fos-
se eleito.

Fernando Gomes, o novo presi-
dente do Conselho Regional, iniciou 
o seu discurso de tomada de posse 
congratulando-se com a «manifes-
tação da vontade democrática da 
maioria dos médicos da região cen-
tro», realçando que apesar da abs-

tenção ter sido elevada por todo o 
país, nesta Secção Regional da OM, 
votaram percentualmente mais mé-
dicos do que em qualquer uma das 
restantes - «sendo a última no nú-
mero de médicos, foi a primeira no 
número de votantes», reforçou.

Deixando bem patente a sua 
visão no que se refere ao papel da 
Direcção agora eleita, Fernando Go-
mes explicou: «assumimos em pleno 
as responsabilidades e os compro-
missos com que nos apresentámos 
aos nossos colegas. E quando falo 
no plural não se trata de uma figura 
de estilo, de um plural majestático, 
mas de um compromisso de uma 
equipa que me escolheu para a li-
derar». Passado o período eleitoral, 
«não há vencedores nem vencidos, 
há uma Ordem que queremos inclu-
siva e que precisa do trabalho e do 
empenho de todos», razão pela qual 
esta Direcção «conta com todos» 
os médicos.

Escusando-se a falar sobre a cri-
se económica já demasiado debati-
da, o presidente do CRC chamou à 
atenção «para o papel relevante que 
a Ordem dos Médicos pode e deve 
ter na defesa da saúde e da qualidade 
da medicina, num período em que o 
poder político afirma e reafirma que 
não haverá cortes cegos na Saúde», 
mas no qual se assiste ao «espec-
táculo» que é «dois Ministérios a 
não se entenderem na praça pública 
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Tomada de posse do 
Conselho Regional do 
Centro
A Sala Miguel Torga, na sede da Secção Regional do Centro (SRC) da 
Ordem dos Médicos (OM), acolheu no dia 4 de Janeiro de 2011 a tomada 
de posse dos recém-eleitos membros dos órgãos regionais e do Distri-
to Médico de Coimbra. Fernando Gomes, o presidente eleito para o 
Conselho Regional do Centro, foi empossado neste acto solene por Vilaça 
Ramos, presidente da Assembleia Regional cessante.

Fernando Gomes
Presidente do CRC
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de confusão, a Ordem dos Médicos 
levantou questões que, como seria 
expectável, não foram respondidas: 
«Qual o software? Quem o forne-
ce? É gratuito? Como se resolve o 
problema dos domicílios? Período 
de adaptação para os menos expe-
rientes? Alternativas para as falhas 
dos sistemas?».

O neurocirurgião dos Hospitais 
Universitários de Coimbra, eleito 
em Dezembro de 2010 para a pre-
sidência do Conselho Regional do 
Centro, manteve um discurso crítico 
quanto a uma situação «intolerável 
e de consequências imprevisíveis» 
em que grassa a falta de respostas 
do Governo, a comunicação social a 
divulgar que a tutela mantém a data 
de 1 de Março para o início da obri-
gatoriedade da prescrição electróni-
ca e em que a Ordem dos Médicos 
«oficialmente nada sabe e não pode 
com seriedade esclarecer os colegas 
que, legitimamente preocupados, di-
ária e insistentemente nos questio-
nam».

Centrando-se de seguida na 
região centro, Fernando Gomes 
referiu-se ao «anúncio da criação 
de uma nova entidade, o CHUC, 
incluído na rubrica orçamental da 
redução da despesa», situação que 
o preocupa pois não é conhecido 
«qualquer estudo ou planeamento 
estratégico que visasse o melhor 
aproveitamento dos recursos e ob-
tenção de ganhos em saúde».

«Como não houve aquilo que um 
ministro da saúde, num programa de 
grande audiência televisiva, intitulou 
de “coragem política” e que seria 
“fechar” ou “desclassificar” um dos 
grandes hospitais de Coimbra aí te-
mos o CHUC! E o que sabem aque-
les que diariamente fazem funcionar 
e constroem o prestigio dessas ins-
tituições? Nada, ou pior: vão sendo 
alvo duma campanha de boatos, que 
nos tempos que correm ainda mi-
nam mais o descontentamento e o 
desinteresse que começa a prolife-
rar», lamentou Fernando Gomes.

Perante este enquadramento, 
o presidente do CRC não hesitou 
em afirmar no seu discurso de pos-

quanto à grandeza dos tais cortes. 
Tudo isto, desculpem a ironia, é por-
que os cortes devem ter resultado 
efectivamente dum planeamento es-
tratégico... para não perturbarem os 
cuidados de saúde».

Referindo-se neste contexto ao 
quadro político como confuso, Fer-
nando Gomes exemplificou com «a 
alteração da prescrição médica»: «A 
Assembleia da República discute na 
especialidade vários projectos de lei 
anteriormente aprovados e, há uma 
semana, recebemos um projecto 
de decreto-lei do Governo, sobre a 
mesma matéria, solicitando um pare-
cer em 48 H, e insistindo que a partir 
de Março só serão comparticipados 
os medicamentos prescritos elec-
tronicamente». Perante este cenário 
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se que «sem a participação empe-
nhada dos profissionais» poder-se-á 
«estragar o que, se resultasse dum 
adequado planeamento estratégico, 
poderia vir a resultar em ganhos em 
saúde», acrescentando que a Ordem 
dos Médicos «não pode, nem deve, 
ser um mero espectador duma si-
tuação em que aos médicos, como 
interface do sistema, vão começar 
a ser pedidas responsabilidades por 
situações de que não têm culpa».

Sem poupar críticas ao papel 
desempenhado pela comunicação 
social, Fernando Gomes explicitou 
que perante as notícias que se en-
contram nos jornais, «quase nunca, 
hoje se morre de doença natural... 
Na notícia lá vem a afirmação ou in-
sinuação de que os familiares acham 

que houve negligência médica». «E é 
logo negligência! nem se pode tratar 
dum erro ou simplesmente da histó-
ria natural da doença ou se quiser-
mos da vida», acrescentou. Em face 
da desinformação que é apanágio 
de vários órgãos de comunicação 
social, Fernando Gomes falou de 
uma «batalha pelo esclarecimento 
das populações», batalha essa «que 
também tem que ser da Ordem dos 
Médicos» e com a qual esta Direc-
ção assumiu publicamente um com-
promisso.

O Presidente do CRC deixou 
para o final da sua intervenção, algu-
mas palavras especificamente sobre 
a OM enquanto instituição: «não po-
deria de deixar de olhar para dentro  
da nossa casa, a Ordem dos Médi-
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cos, e reafirmar o nosso per-
sistente empenho em mudar e 
adaptar o seu funcionamento 
ao século XXI, como constava 
do nosso programa eleitoral. 
Para isso vai ser necessário 
um amplo consenso na Revi-
são dos Estatutos e algumas 
medidas que poderão funcio-
nar no imediato».

As derradeiras palavras do 
discurso de tomada de posse 
de Fernando Gomes foram 
para os funcionários da Or-
dem dos Médicos, «aqueles 
que, ao longo de gerações, 
são um factor de continuidade 
desta casa e com os quais me 
sinto honrado em continuar a 
trabalhar».



No já distante ano lectivo de 
1966-67 escolhi para incluir no meu 
livro de curso de finalistas da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Coimbra o tão conhecido soneto 
de Camões.

Não deixa de ser significativo 
que aos 22 anos fosse já tão mar-
cante em mim esta percepção que a 
vida me transmitira, da contingência 
das nossas opções, traduzida numa 
necessidade de constantemente 
enfrentar novos desafios que não 
constavam dos planos idealizados 
para o futuro próximo ou distante.

O tempo e as circunstâncias fo-
ram conduzindo os meus passos de 
uma forma raramente calculada ou 
programada no médio/longo prazo, 
obrigando-me a uma insuspeitada 
capacidade de reacção e adaptação 
a reptos imprevistos e imprevisíveis. 

Poder-se-á pensar que uma vida 
assim vivida traduzirá uma incons-
tância de convicções e será a ex-
pressão de um oportunismo incon-
tido e de uma personalidade pouco 
confiável.

Aqueles que tive o privilégio de 
conhecer como amigos ou simples 
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Tomada de posse do 
Conselho Regional do 
Sul
O auditório da Secção Regional do Sul da Ordem 
dos Médicos acolheu no passado dia 21 de Janeiro 
a cerimónia de tomada de posse dos respectivos 
órgãos dirigentes. Nesse dia tomaram posse os diri-
gentes eleitos para os distritos médicos de Grande 
Lisboa e Lisboa Cidade e os membros do Conselho 
Regional do Sul. Publicamos o discurso do novo pre-
sidente do CRS, António Pereira Coelho.

“Mudam-se os 
tempos, mudam-se 

as vontades
Muda-se o ser, 

muda-se a confiança.
Todo o ser é 

composto de 
mudança, 

Tomando sempre 
novas qualidades.”



companheiros de percurso poderão 
porém, melhor do que eu, testemu-
nhar que jamais as minhas opções 
ou as minhas decisões foram to-
madas para a prossecução de uma 
estratégia que me proporcionasse 
benesses, ou com o objectivo de 
recolher os louros proporcionados 
pelo exercício do poder.

Bem pelo contrário, a disponibi-
lidade que sempre revelei para ade-
rir a causas que se me afigurassem 
justas e a irrelevância que sempre 
atribuí à detenção da autoridade 
concederam-me a possibilidade de 
usufruir de uma prerrogativa úni-
ca - a LIBERDADE; liberdade, bem 
inestimável que me permitiu rejeitar 
sempre oportunismos e compro-
missos de ocasião.

Compromissos assumi-os, sim, 
numa óptica de coerência interior e 
de fidelidade a princípios, bem como 
de lealdade para com aqueles que 
em mim acreditaram e me incitaram 
a aderir a desafios que assentassem 
na ética, na bondade de um projecto 
e no empenhamento total na con-
cretização do mesmo.

Foi nesse enquadramento que 
no início da campanha escrevi uma 
carta dirigida aos médicos da Região 
Sul e Regiões Autónomas, explican-
do as razões da aceitação de uma 
candidatura ao Conselho Regional, 
que agora se me afigura útil, diria 
mesmo importante recordar.

Passo a citar.
“Achei conveniente clarificar 

uma opção que pode ajudar a re-
forçar os fundamentos de uma ati-
tude que pouco tem a ver com uma 
decisão individual e que advém de 
uma resposta a um movimento co-
lectivo ao qual se tornou impossível 
furtar-me. 

Um grupo de médicos preocu-
pados com os graves problemas da 
classe e com aquilo que sentiam ser 
uma incapacidade da Ordem para 
encontrar soluções adequadas à 
resolução de uma situação conside-
rada de profunda crise constituiu-se 
como movimento regenerador, não 
tanto nas ideias, como sobretudo 

na prática. Nesta óptica afigurava-se 
útil conciliar a experiência com uma 
renovação que trouxesse uma nova 
dinâmica à instituição.

Quiseram esses colegas apostar 
na minha pessoa como garante de 
uma conduta que procurou sempre 
ao longo da vida ser de entrega, de 
dedicação e seriedade ao serviço 
do colectivo e não dos interesses 
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Caldeira Fradique, esteve presente 
na Tomada de posse do CRS 
na qualidade de Presidente da Mesa 
da Assembleia Regional do Sul 
cessante

Pereira Coelho Presidente do CRS 
e Mendes Silva, Presidente do 
Conselho Disciplinar do CRS
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José Manuel Silva para seu Basto-
nário.

Retomando o princípio da de-
mocraticidade diremos que, se os 
médicos entenderam que a sua Or-
dem será mais capaz com a com-
posição ditada pelo voto, então só 
temos que nos esforçar por ir ao 
encontro das suas pretensões e do 
sentido das suas escolhas.

Terá o recém-eleito CRS razões 
para se constituir numa força de 
bloqueio, ou de oposição sistemáti-
ca ao novo Bastonário?

A resposta a esta interrogação 
pode ser dissecada em duas com-
ponentes: 1) O programa; 2) A pes-
soa que o subscreve.

Quanto ao primeiro ponto, re-
sulta da sua análise que é muito 
mais aquilo que nos une do que 
aquilo que nos separa.

Para além de que um progra-
ma eleitoral é um projecto de in-
tenções, podendo acontecer que a 
agenda prevista ou proposta, venha 
de algum modo a ser alterada pe-
las circunstâncias. É algo de perfei-
tamente possível num cenário de 
crise em que os pressupostos são 
constantemente desmentidos pela 
realidade.

Os valores essenciais são pe-
renes e todos os respeitaremos; a 
resposta a dar a problemas pontu-
ais ou conjunturais será fruto da 
leitura que regularmente formos 
realizando e das ilações que dela 
extrairmos.

O segundo ponto que entendo 
se torna inevitável abordar tem a 
ver com a personalidade do novo 
Bastonário.

Terá o Prof. José Manuel Silva te-
mido, como teve a franqueza de me 
confidenciar, que possa existir da 
nossa parte uma imagem distorcida 
da sua pessoa susceptível de inqui-
nar o nosso relacionamento pessoal 
e institucional.

A tal receio, que devo consi-
derar descabido, mas que admito 
possa ter sido equacionado dado 
o nosso desconhecimento directo, 
respondo-lhe em breves conside-
randos.

A primeira realidade que se tor-
na óbvio analisar é a da aceitação 
do princípio da democraticidade 
e da formulação das suas conse-
quências em termos eleitorais.

Naturalmente que a ninguém 
ocorreu, ao sujeitarmo-nos a escru-
tínio, que o cenário final teria que ser 
necessariamente aquele que conce-
bêramos como mais desejável.

Das várias hipóteses possíveis e, 
numa perspectiva de projecto, é cla-
ro para nós que, tendo como funda-
mento nuclear a condução de Isabel 
Caixeiro a presidente, o objectivo 
da lista A ficaria amputado da sua 
finalidade inicial.

Mas finalidade inicial não significa 
necessariamente finalidade única ou 
exclusiva. Subjacente à nossa candi-
datura existia um programa a cum-
prir e um compromisso perante o 
eleitorado que viesse eventualmen-
te a eleger-nos.

Esse programa, semelhante em-
bora em muitos pontos ao de Isabel 
Caixeiro, tem uma dinâmica própria, 
que o torna de algum modo autó-
nomo; dinâmica que, como já afir-
mámos, tem como substrato essen-
cial uma profunda renovação dos 
elementos dirigentes.

Se a crítica que mais frequente-
mente foi dirigida aos ex- dirigentes 
da OM foi a da longevidade no po-
der e da incapacidade daí resultante 
para responder aos novos desafios, 
então podemos afirmar que o re-
cém-eleito CRS se constituiu numa 
verdadeira alternativa ao passado 
recente.

Procuraremos assim estar à al-
tura de responder ao desafio que 
nos foi proposto, embora num ce-
nário distinto daquele havíamos 
idealizado.

Mas será que esse cenário invia-
biliza os nossos propósitos? Como 
é óbvio e como já afirmámos, sabí-
amos antecipadamente que pode-
ríamos ter que coabitar com um 
Bastonário que não aquele que 
abertamente apoiávamos.

Foi isso que aconteceu com a 
escolha inquestionável que os mé-
dicos fizeram da pessoa do Prof. 

particulares, muito menos in-
dividuais. A minha candidatura 
surgiria como integradora de 
colegas e ideias diversificadas, 
mas com o mesmo objectivo 
 – defender a classe, os seus 
membros e, sobretudo, os do-
entes, razão primeira da nossa 
existência como profissionais.

Aceitei o repto que me foi 
lançado na condição e na con-
vicção de ter como referência 
na nossa actuação a figura da 
Dr.ª Isabel Caixeiro, candidata 
a Bastonária, personificando a 
experiência, o conhecimento, 
a integridade e a abertura de 
espírito, numa Ordem dos Mé-
dicos que se deseja profunda-
mente dialogante e democráti-
ca, mas de forte e determinada 
liderança.”

Se bem que projectada 
num curto espaço de tempo, a 
lista que tive a honra e o pra-
zer de encabeçar conseguiu 
nas eleições de 15 de Dezem-
bro um resultado que não dei-
xa dúvidas quanto à adesão ao 
nosso projecto e à confiança 
dos colegas que nos elegeram 
na capacidade de o executar.

Parece-me lícito inferir 
que, para além das ideias, o 
eleitorado do Sul reconheceu 
que a composição da lista tra-
duzia uma mudança saudável 
de rostos e necessariamente 
de práticas, que trouxessem à 
Ordem um novo dinamismo e 
uma nova postura.

Quiseram também os 
médicos, um mês mais tarde, 
escolher para seu máximo re-
presentante não a Dr.ª Isabel 
Caixeiro, mas o Prof. José Ma-
nuel Silva. Dir-se-ia que com 
esta escolha ficaria de algum 
modo esvaziado o projecto 
que me proporcionou o aces-
so à liderança do CRS.

Vale a pena, pois, deter-me 
um pouco na avaliação de um 
cenário que à partida se coa-
dunava mal com os pressupos-
tos da nossa candidatura.
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Pela parte que me toca, ao lon-
go de toda uma vida profissional, 
poucas foram as pessoas que co-
migo tiveram difíceis problemas de 
relacionamento; e jamais os nossos 
desentendimentos perturbaram de 
uma forma insanável as relações 
institucionais. Acresce, como já dis-
se, que entre nós nem sequer hou-
ve ensejo para que surgissem quais-
quer dissensões.

Quanto a eventuais divergências 
conceptuais ou processuais, a existi-
rem, temos que acreditar que o nos-
so desejo de bem servir permitirá 
ultrapassar potenciais clivagens.

Abstenho-me deliberadamente 
de escalpelizar o nosso programa 
de acção, porque salvaguardadas as 
inevitáveis diferenças conceptuais se 
constata de há uns anos a esta parte 
uma preocupante repetição de diag-
nósticos, de soluções e de intenções 
das múltiplas candidaturas.

Inaceitável e incompreensível é, 
na nossa óptica, constatar que os 
problemas persistem e se agravaram 
mesmo na maioria dos casos, sem 
que para eles tenha havido uma con-
sequente capacidade de resposta.

Se admitirmos que a referida 
incapacidade é antes de mais endó-
gena e que a primeira prioridade é 
congregar vontades, então o pensa-
mento que expressámos anterior-
mente será o primeiro passo para 
tentar cumprir o nosso lema - RE-
GENERAR A ORDEM; CREDIBILl-
ZAR OS MÉDICOS.

Antes de terminar torna-se im-
perioso deixar expressa de uma 
forma muito sincera uma palavra 
para Isabel Caixeiro. 

Foi para mim um privilégio ser 
seu mandatário nas eleições que 
a conduziram às presidências do 
Conselho Regional do Sul. 

Aceitei por isso com naturalida-
de disponibilizar-me para com ela 
colaborar no acesso a um patamar 
superior - a eleição para Presidente 
da Ordem.

Fi-lo com naturalidade e sem 
reservas, com a profunda convicção 
de que era a pessoa certa para ocu-
par aquele lugar. Fi-lo pela amizade 

profunda que se foi estreitando en-
tre nós e pelo reconhecimento in-
questionável das suas capacidades e 
convicções.

Teria também sido para mim 
motivo de grande regozijo contri-
buir para a eleição da primeira mu-
lher Bastonária dos médicos, para 
mais vindo do injustamente discri-
minado sector da Medicina Geral e 
Familiar.

Nesta hora que será natural-
mente de desânimo e reflexão não 
posso deixar de lhe transmitir uma 
palavra de solidariedade, esperança 
e gratidão.

Solidariedade para quem viu es-
fumar-se um sonho tão acalentado. 
Esperança de podermos continuar a 
contar com o seu inestimável con-
tributo. Gratidão por tudo o que 
fez pela classe e, a nível pessoal, pela 
amizade e confiança que sempre me 
testemunhou.
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Termino como 
comecei, citando uma 
vez mais o poeta:

“Continuamente ve-
mos novidades 
Diferentes em tudo 
da esperança; 
Do mal ficam as má-
goas na lembrança 
E do bem, se algum 
houve as saudades.”

Barros Veloso
Presidente da Mesa da Assembleia 
Regional do Sul eleito em Dezembro 
2010
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Obrigatoriedade de 
permanência dos 
jovens especialistas 
no SNS
Na sequência da proposta do Governo de avançar com 
o regime de fidelização ao Estado, depois de concluída 
a especialidade, os Médicos Internos mobilizaram-se e 
realizaram diversas iniciativas que culminariam na sus-
pensão do diploma.
A primeira reunião, iniciativa do Conselho Regional do 
Norte e dos Médicos Internos Dalila Veiga, André Luís, 
Raquel Calisto, Luis Ruano e Ingrid Vanessa Costa teve 
lugar no dia 3 de Fevereiro. Seguiram-se plenários no dia 
8 em Lisboa e em Coimbra no dia 9. A ordem de traba-
lhos destas reuniões tinha um ponto único: discutir a po-
lémica iniciativa legislativa. Os encontros tiveram elevada 
afluência (na reunião de Lisboa, por exemplo, além dos 
cerca de 400 médicos que se encontravam na sala, cerca 
de meia centena de internos participaram no plenário via 
skype, a partir da sede da OM em Faro) e, na sequência da 
primeira reunião, foi emitido o comunicado que publica-
mos. De referir ainda que, no dia 23 de Fevereiro, no site 
do Conselho Nacional do Médico Interno, foi divulgada 
a informação de que «face aos desenvolvimento das últi-
mas semanas o Governo foi sensível à argumentação sin-
dical, ao posicionamento da OM e à ampla movimentação 
dos Médicos Internos e decidiu ponderar a fórmula e a 
oportunidade legislativa de criar mecanismos de fideliza-
ção para os médicos Internos. Isto significa que o diploma 
da fidelização não avança e não foram marcadas, nem se 
perspectivam, novas negociações.»
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COMUNICADO

Os Sindicatos 
Médicos 

transmitiram 
entretanto ao CNMI 

que o Governo foi 
sensível à 

argumentação 
sindical, ao 

posicionamento da 
OM e à ampla 

movimentação dos 
médicos Internos e 
decidiu ponderar a 

oportunidade 
legislativa de criar 

mecanismos de 
fidelização.

Reunião de Lisboa:
Mário Jorge (FNAM)

Carlos Arroz (SIM)
Inês Rosendo (CNMI)

Pereira Coelho (Presidente do CRS)
Nuno Fradinho (CNMI)
Edson Oliveira (CNMI)



«Com cerca de cinco centenas de 
Médicos Internos presentes no Sa-
lão Nobre da Casa do Médico da 
Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos foi amplamente 
discutida a Proposta de Lei que 
pretende estabelecer o período 
mínimo durante o qual os Médicos 
Internos que obtenham formação 
específica nos estabelecimentos 
do SNS devem continuar a exercer 
funções no SNS.
Estiveram presentes a Ordem dos 
Médicos, o Conselho Nacional do 
Médico Interno, a Associação Na-
cional de Estudantes de Medicina, o 
Sindicato dos Médicos do Norte e 
o Sindicato Independente dos Mé-
dicos.

Reunidos, os Médicos Internos con-
sideram que:
É dever e obrigação do Estado for-
mar especialistas com Qualidade, 
pois sem eles não existe Sistema 
de Saúde. Considera o Estado que 
poderia construir um Sistema de 
Saúde sem Especialistas?
Os Médicos Internos justificam o 
seu salário com o seu trabalho, que 
é essencial ao bom funcionamento 
das instituições de saúde.
Sem os Médicos Internos, os Ser-
viços de Saúde, nomeadamente os 
laboratórios e as Urgências, parali-
sariam.
O Estado paga o trabalho, barato, e 
não a formação dos Médicos Inter-
nos, pelo que não lhes faz nenhum 
favor. Na verdade, a formação de 
especialistas fica completamente 
gratuita ao Estado; o Governo já 

terá feito bem as contas e a análise 
da relação custo/benefício da for-
mação de especialistas no SNS?!
Os Médicos Internos querem ficar a 
trabalhar no SNS, o Governo é que 
lhes está a criar incompreensíveis 
dificuldades. Quais os verdadeiros 
objectivos desta obrigatoriedade 
imposta?
Há especialistas a receber 1100 eu-
ros/mês, líquidos, e a deslocarem-se 
grandes distâncias, razão pela qual 
estão a abandonar o SNS. É este sa-
lário aviltante e desmotivante que 
o Governo quer impor a todos os 
jovens especialistas?
O Governo está a importar Médi-
cos sem formação específica e nes-
te momento há especialistas portu-
gueses, nomeadamente de MGF, a 
tratar da documentação necessária 
para a emigração ou a sair para o 
sector privado, o que é um contra-
senso.
Obrigar alguns jovens especialistas 
a permanecerem compulsivamente 
no SNS, sem as devidas contra-par-
tidas e desrespeitando as suas legí-
timas aspirações, ao mesmo tempo 
que outros são obrigados a sair por 
ausência de contratação, é criar 
conflitualidade desnecessária e não 
resolve o problema.
Se numa área sensível como a Saúde, 
onde se lida com a vida das pessoas 
e onde o prestador dita o nível de 
consumo dos Cuidados de Saúde, 
que espera o Estado ao procurar 
obrigar profissionais desmotivados, 
revoltados e pessimamente mal pa-
gos a permanecer no Sistema, em 
vez de os atrair, motivar e retribuir 

minimamente? Que aconte-
cerá ao nível de requisição 
de exames complementares? 
Que acontecerá ao grau de 
prescrição de medicamentos 
genéricos? Que acontecerá à 
humanização dos Serviços de 
Saúde?
Por injusta, ignominiosa, des-
necessária e prejudicial ao 
SNS e aos Doentes, os Médi-
cos Internos rejeitam frontal-
mente o conteúdo da actual 
proposta de Lei.
Os Médicos Internos apelam 
para que antes de serem to-
madas medidas que têm o 
potencial de prejudicar o SNS 
e os doentes, elas sejam ana-
lisadas cuidadosamente com 
todas as partes envolvidas, 
particularmente com os Sin-
dicatos mas também com a 
Ordem dos Médicos.
Os Médicos Internos apelam 
para o diálogo construtivo 
entre todas as partes.
Os Médicos Internos mani-
festarão o seu desagrado com 
esta medida de múltiplos mo-
dos, nomeadamente por via 
electrónica.
Se se esgotarem todas as for-
mas de diálogo, os Médicos 
Internos estão unidos e, de-
vidamente enquadrados pe-
los Sindicatos, encetarão as 
formas  legais de luta ao seu 
dispor na prestação diária de 
cuidados assistenciais, na re-
cusa de horas extraordinárias 
e, em caso extremo, numa 
greve prolongada que os Sin-
dicatos Médicos possam vir a 
decretar.
Prefere o Governo o Diálogo 
sério, franco e honesto com 
os Médicos ou a via da Con-
flituosidade?
Irão ser realizadas reuniões 
semelhantes no Centro e no 
Sul.

Porto, 3 de Fevereiro de 
2011»
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«Boa Noite a todas e a todos

Antes de mais nada gostaria 
de agradecer o convite para esta 
apresentação à Sociedade de Ge-
ografia de Lisboa, saudando o seu 
presidente Prof. Ayres de Barros e 
o Almirante Médico Gonzaga Ribei-
ro, presidente da Secção de Histó-
ria da Medicina; aos co-promotores 
deste evento: o Instituto Nacional 
de Saúde (INSA), na pessoa de seu 
presidente, Prof. Pereira Miguel; ao 
Centro Interuniversitário de His-
tória das Ciências e da Tecnologia 
da FCT/UNL (CIUHFC), na pessoa 
da sua directora, a Prof. Maria Pau-
la Diogo; à Ordem dos Médicos, no 
representante de seu Bastonário, 
o Dr. Victor Machado Borges (ex-
presidente da Secção de História 
da Medicina da SGL, promotor da 
iniciativa que culminou neste pro-
jecto editorial) e um cumprimento 
especial a todos os co-autores do li-
vro “Percursos da Saúde Pública nos 
séculos XIX e XX- a propósito de 
Ricardo Jorge”, na pessoa da Profes-
sora Isabel Amaral, com os quais me 
congratulo e os felicito.

Minhas senhoras e meus 
senhores. 

O livro que agora apresento 
reveste-se de uma grande impor-
tância ao revisitar a obra de Ricardo 
Jorge, reconhecido patrono da Saú-
de Pública em Portugal. O principal 
objectivo é reflectir sobre o seu 
lugar na higiene sanitária moderna, 
e de promover uma discussão tão 
diversificada quanto possível em 
torno de temas relacionados com a 
personagem e o seu tempo, de acen-
tuada relevância para a História da 
Medicina. 

A obra que apresento é o resul-
tado de um conjunto seleccionado 
de contribuições de investigadores 
nacionais e estrangeiros interessa-
dos nos domínios da história da saú-
de pública e da medicina tropical dos 
séculos XIX e XX, que se reuniram 
em 2009, no INSA, no contexto da 
comemoração do 70º aniversário da 
morte de Ricardo Jorge e do 110º 
ano da criação da Direcção-Geral 
de Saúde e Beneficência Pública.

O volume organiza-se em três 
partes: a primeira inclui textos de 
homenagem que passam em revista 
a vida e obra de Ricardo Jorge e que 
se complementa, na segunda parte, 
com uma selecção de fotografias 
realizada pelo Dr. Victor Machado 
Borges alusivas à mesma temática. 
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A propósito de 
Ricardo Jorge
No passado dia 27 de Janeiro, o Centro Editor 
Livreiro da Ordem dos Médicos, lançou a obra 
«Percursos da Saúde Pública nos séculos XIX e XX 
- a propósito de Ricardo Jorge», uma edição pro-
movida pela Ordem dos Médicos, pela Secção de 
História da Medicina da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo 
Jorge e pelo Centro Interuniversitário de História 
das Ciências e da Tecnologia. 
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Este livro, que faz parte de 
uma colecção de História 

da Medicina, no âmbito 
do Núcleo de História da 
Medicina da Ordem dos 

Médicos, surge na sequên-
cia de uma sessão evoca-

tiva do 150º aniversário 
do nascimento de Ricardo 

Jorge, em Dezembro de 
2008 que foi realizada 

conjuntamente pelo INSA 
e pela SGL. A apresenta-
ção desta obra colectiva 
ficou a cargo de Zulmira 

Hartz, cuja intervenção se 
transcreve de seguida. 



Victor Machado Borges é também 
o autor do prólogo intitulado “Um 
grande Homem do seu tempo, um 
grande Homem de sempre”, leitura 
indispensável para justificar a cele-
bração de Ricardo Jorge, precursor 
de uma História da Medicina como 
fonte de aprendizagem para o de-
senvolvimento e não para uma evo-
cação saudosista. A terceira parte 
do livro é composta pelos textos de 
reflexão histórica, que posicionam 
Ricardo Jorge no âmbito da medi-
cina Pasteuriana, para compreender 
os processos de modernização da 
saúde pública e de áreas afins, em 
contextos semelhantes ao portu-
guês, ocorridos em outros países. 

Este pequeno intróito explica 
porque fiquei entusiasmada e aceitei 
de imediato o convite para apresen-
tação deste livro. Apesar do desafio 
que se colocava para, num curtíssi-
mo espaço de tempo, e entre uma 
agenda de trabalho com dedicação 
integral como vice-directora do Ins-
tituto de Higiene e Medicina Tropi-
cal (IHMT/UNL), me propor a fazer 
uma apresentação que pudesse ser 
submetida como resenha na revista 
de Manguinhos (História, Ciências, 
Saúde). A intenção é poder atrair e 
compartilhar esta leitura com mui-
tos leitores e colegas da Fundação 
Oswaldo Cruz (ao qual me sinto 
permanente ligada apesar de já apo-
sentada) mas também com outros 
sanitaristas brasileiros pois, parafra-
seando Ricardo Jorge, sem que me 
queira inculcar historiadora, cultiva-
mos na nossa formação e investiga-
ção o “sentimento histórico” como 
método incontornável para “aclarar 
juízos críticos” (p. 23). 

Apesar do desafio colocado, ao 
ler a “Introdução”, dei-me conta 
que a resenha do livro estava faci-
litada pela excelente apresentação 
de todos os capítulos realizada por 
Isabel Amaral, Ana Carneiro e Teresa 
Salomé Mota, que se constituía em 
si mesmo, um outro “percurso” pri-
vilegiado para, de partida, atrair os 
leitores aqui presentes no seu lan-
çamento. Assim compartilho com 

elas eventuais méritos desta apre-
sentação, assumindo os defeitos que 
certamente advêm ao tentar suma-
rizar uma obra que, fiel ao legado 
de Ricardo Jorge, entrelaça cientifi-
camente a saúde pública, a medicina 
e o humanismo na Europa, Brasil e 
África, nos séculos XIX e XX.

Os textos de homenagem abrem 
com o capítulo de Amélia Ricon-Fer-
raz «Páginas de História da Medicina 
na obra de Ricardo de Almeida Jor-
ge». Nele se destacam a importância 
do ensino e da investigação na sua 
prática clínica, abrangendo os âmbi-
tos da neurologia, da hidrologia, da 
higiene e da saúde pública. Em todo 
este trajecto, dá especial relevo à in-
vestigação efectuada no Laboratório 
Bacteriológico da Câmara do Porto 
e no Instituto Central de Higiene. O 
mais interessante é começar-se já a 
perceber que o seu interesse pela 
história da medicina é constante na 
obra literária e científica. Esta per-
cepção é reforçada no texto seguin-
te de Carlos Vieira-Reis, «Ricardo 
Jorge, médico escritor», que se 
destaca na tradição portugue-
sa de médicos escritores, cujo 
mérito literário e humanismo 
ficam patentes no seu livro “A 
guerra e o pensamento mé-
dico”, publicado exactamente 
em 1914. Neste capítulo des-
cobri que também escreveu um 
volume chamado “Brasil. Brasil” 
que espero poder localizá-lo e ler 
em breve. O texto seguinte, de João-
Maria Nabais, “Do Humanismo na 
medicina: a Figura de Amato Lusitano 
segunda Ricardo Jorge”, mostra-nos 
os pontos de contacto entre ele e 
Amato Lusitano, nova-
mente referin-
do-se à dimen-
são humanista 
do exercício da 
medicina. Final-
mente, Chris-
topher Auretta 
em «Ricardo 
Jorge e o ro-
mance, O Dou-
tor Arrowsmi-
th de Sinclair 
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Lewis (1885-1951): dois médicos 
‘no ventre do Cosmo polis’», pro-
cura identificar o paralelismo entre 
a personagem criada pelo es critor 
americano e Ricardo Jorge, ambos, 
ancorados na investigação laborato-
rial, que idealizam a prática médica 
como factor decisivo para a cons-
trução de uma sociedade moderna 
e modernizada. 

Os textos de “reflexão históri-
ca” da 3ª parte, por seu turno, pro-
porcionam-nos uma discussão alar-
gada sobre as concepções de saúde 
pública nacional e internacional, com 
enfoque particular na importância 
do laboratório como centro de de-
cisão, acreditação e poder, no âm-

bito da teoria Pasteuriana. O papel 
do laboratório cruza-se, assim, com a 
problemática da saúde pública, par-
ticularizando-se algumas das contri-
buições de Ricardo Jorge para a me-
dicina tropical. O primeiro inicia-se 
com «Ricardo Jorge e a sua incursão 
na medicina hidrológica”, de António 
Perestrelo, elucidando-nos sobre os 
anos da vida dedicados à exploração 
comercial e à direcção clínica das 
Caldas do Gerês. Se a iniciativa não 
deixou boas recordações ao médi-
co, permitiu-lhe escrever duas obras 
dedicadas à sua experiência naque-
las termas, através das quais, se des-
tacam não apenas as considerações 
históricas e científicas que tece re-
lativamente às águas do Gerês, mas 
igualmente, o olhar do médico sobre 
os lugares e as gentes do Minho. 

Segue-se o texto de Rita Lobo 
«A contribuição de Ricardo Jorge 
para o estudo da malária em Por-
tugal no século XX», que analisa os 
trabalhos sobre a malária realizados 
em Portugal desde finais do século 
XIX, especialmente as fontes pro-
venientes da Direcção dos Serviços 
Anti-Sezonáticos e do Instituto de 
Malariologia de Águas de Moura. A 
autora reflecte sobre o seu legado 
no controlo e erradicação da malá-
ria, particularmente no estudo siste-
mático da epidemiologia da doença 
no continente, iniciado em 1903. 

Na senda das doenças tropicais, 
às quais Ricardo Jorge foi dando 
importância crescente, desde os 
primeiros estudos no âmbito do se-
zonismo, Ricardo Castro apresenta-
nos a seguir o texto «Princípios e 
organização na expansão da rede 
sanitária de combate à doença do 
sono em Angola». Nele reflecte so-
bre o estabelecimento dos cuidados 
de saúde das colónias portuguesas 
nas primeiras décadas do século 
XX, através da análise da legislação e 
das publi cações das autoridades mé-
dicas do Quadro de Saúde da Pro-
víncia de Angola, com o objectivo de 
mostrar a evolução das estratégias 
de combate à doença do sono nesse 
território, que culminou com a or-
ganização do Serviço de Assistência 
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ao Indígena e de Combate à Doença 
do Sono, entre 1926 e 1928.

Apresenta-se, na sequência, o 
texto de Adailton Santos, «Cone-
xões do Sanitarismo Moderno de 
Ricardo Jorge com o Brasil» que 
aborda algumas questões relativas ao 
controlo sanitário e à saúde pública 
em Portugal e no Brasil, no contexto 
da emigração portuguesa durante o 
século XIX e início do século XX. 
A reflexão histórica centra-se na 
análise de diversos periódicos por-
tugueses particularmente, na Revista 
de História, no jornal O Commercio 
do Porto, entre 1856 e 1899, e o Pe-
riódico dos Pobres no Porto, entre 
1834 e 1858. O autor destaca, ainda, 
o alinhamento de Oswaldo Cruz, no 
Brasil, e de Ricardo Jorge, em Portu-
gal, na adopção de novas políticas e 
medidas sanitárias, na esfera da saú-
de pública. 

No contexto da ciência pasteu-
riana e da sua influência na medicina 
e na saúde pública brasileiras, cen-
tra-se a contribuição de Jaime Ben-
chimol, «O Brasil e a medicina tro-
pical dos anos 1880 até a Primeira 
Guerra Mundial». A partir do estu-
do das epidemias de febre-amarela 
o autor reconstrói os caminhos da 
medicina tropical de raiz pasteuria-
na naquele país, desde as duas últi-
mas décadas do século XIX até ao 
eclodir da Primeira Guerra Mundial. 
Destaca a actuação de alguns dos 
fundadores da Escola Tropicalista 
Baiana, cuja investi gação inovado-
ra e independente privilegiou os 
vermes parasitas enquanto agen-
tes patogénicos. Evidencia, ainda, o 
papel desempenhado por Adolpho 
Lutz, enquanto director do Instituto 
Bacteriológico de São Paulo na úl-
tima década do século XIX, marca-
da pela investigação nos campos da 
bacteriologia e da helmintologia. Na 
passagem para o século XX, o autor 
nos mostra como, através de uma 
abordagem científica inovadora e do 
trabalho desenvolvido por uma nova 
geração de médicos, entre os quais 
sobressai Oswaldo Cruz, se cons-
truiu a saúde pública brasileira. Com 
esta perspectiva, o Instituto por ele 

criado, que tem o seu nome, adquire 
preponderância no fabrico de pro-
dutos biológicos, na investigação e 
no ensino. 

Ainda no âmbito da apropriação 
dos ideais da ciência de Pasteur, des-
ta feita na medicina portuguesa, o 
texto de Isabel Amaral, «A influên-
cia Pasteuriana na obra de Ricardo 
Jorge e na emergência da Medicina 
Tropical» revela-nos um discípu-
lo indefectível e o modo como se 
traduziu a influência de suas ideias e 
práticas na obra do médico portu-
guês, a partir das Faculdades de Me-
dicina do Porto e de Lisboa, onde 
também a microbiologia ocupou 
um lugar de destaque na emergên-
cia da medicina tropical. A autora 
complementa a sua análise com dois 
estudos de caso: o combate à peste 
bubónica realizado por Ricardo Jor-
ge na cidade do Porto, em 1899, e 
a controvérsia estabelecida em tor-
no da pesquisa do agente etiológico 
causador da doença do sono, que 
envolveu, entre 1898 e 1904, a mis-
são britânica financiada pela Royal 
Society of London, a Universidade 
de Coimbra, o Instituto Bacterioló-
gico Câmara Pestana e a Escola de 
Medicina Tropical de Lisboa. Através 
deles, a autora mostra a relevância 
dos ideais de Pasteur em toda a me-
dicina portuguesa, constituindo-se 
como motor de desenvolvimento e 
de progresso das ciências biológicas 
e biomédicas na primeira metade do 
século XX. 

A influência de Pasteur no exer-
cício da medicina em Portugal nos 
séculos XIX e XX, é também ob-
jecto do texto de João Rui Pita e 
Ana Leonor Pereira, «A recepção 
da ciência de Pasteur na Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
Coimbra (1882-1911)». Os autores 
destacam a contribuição de Augusto 
Rocha, defensor da relação entre os 
microrganismos invasores e o orga-
nismo, com base na lógica darwinis-
ta, e exploram o percurso da afirma-
ção de uma nova disciplina médica 
de cariz experimental, valorizando o 
espaço laboratorial como centro de 
modernização da higiene e da saúde 

pública portuguesa. 
No último capítulo, man-

tendo-se o foco no contexto 
da valorização do laboratório 
enquanto centro de decisão 
e de poder da medicina pas-
teuriana, segue-se o texto de 
José Gutiérrez García intitula-
do «Interesses Económicos e 
Ânsia de Prestígio: a Veteriná-
ria Espanhola e o Laboratório 
como meio de diferenciação 
social», escrutinando o impac-
to da medicina de laboratório 
para a profissionalização dos 
médicos veterinários em Espa-
nha, no princípio do século XX. 
A valorização da veterinária 
experimental, particularmente 
ligada à bacteriologia, permitiu 
modernizar a disciplina, colo-
cando em relevo um quadro 
de interesses nas profissões 
sanitárias, que identificaria os 
novos veterinários com a elite 
da sociedade do seu tempo. 

Um denominador comum 
de toda esta produção, tendo 
como quadro de referência a 
apropriação do conhecimento, 
entrelaçando diferentes conti-
nentes e áreas médicas numa 
mesma matriz ideológica pas-
teuriana, torna indispensável a 
leitura desta obra na reflexão 
sobre a história da saúde pú-
blica, com base nos aspectos 
centrais do legado de Ricardo 
Jorge: a medicina, o laboratório 
e a intervenção social.  Além 
de uma vasta revisão da lite-
ratura e notas, que permitem 
ao leitor estar sintonizado em 
permanência com os deter-
minantes e condicionantes da 
evolução da medicina sanitá-
ria na transição dos séculos 
XIX-XX, os textos ditos de 
“reflexão histórica” superam 
essa qualificação. Entremean-
do estudos de casos e ferra-
mentas analíticas da filosofia 
e sociologia das ciências, eles 
ressaltam a complexidade das 
lógicas adoptadas por médicos 
e pesquisadores. Os autores 
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privilegiam múltiplos aspectos 
da pesquisa médica de campo 
e laboratorial, a emergência de 
novos conceitos, da microbio-
logia, da parasitologia e um fio 
condutor nesses olhares cru-
zados, que me parece bastante 
inovador: o destaque das “con-
trovérsias científicas”, de for-
ma implícita ou explícita. Nes-
se sentido, não posso deixar 
de evocar a sua analogia com 
os “Ensaios sobre a realidade 
dos estudos científicos” de 
Bruno Latour em A Esperança 
de Pandora (2001). É portanto 
um privilégio apresentar-lhes 
um livro com essa abordagem 
inovadora da história da medi-
cina, que rejeita a sedução da 
“história de descobertas” em 
que a “resolução” das contro-
vérsias científicas se limitam às 
Academias, para se identifica-
rem com uma abordagem de 

“história construção” ou historici-
dade, compreendida na sua contin-
gência, simultaneamente política e 
científica, e na simetria que humanos 
e não humanos (como bactérias, mi-
cróbios, parasitas ou leveduras) num 
processo de experimentação colec-
tiva podem juntos suportar. 

Sem pretender qualquer exausti-
vidade ou exclusividade paradigmá-
tica, como esperado em todo bom 
trabalho científico que suscita ques-
tões e evidencia lacunas para novas 
investigações, os autores percor-
rem “nos seus percursos” a mesma 
metáfora do “sistema circulatório” 
capaz de manter vivos os factos 
científicos, potencializando o uso e 
influência das investigações, repor-
tada por Latour, quando analisou 
as experiências de Pasteur. Embora 
atribuindo maior importância ao 
laboratório do que às Instituições, 
que redefinem em cada momento 
da história a prática e a investiga-
ção médica, os textos evidenciam 
mediadores e novos actores que, 
através das operações de tradução 
e translação vão transformando as 
questões políticas e de poder, em 
questões técnicas ou científicas, e 
vice-versa. Portanto seria importan-
te lembrar que a intencionalidade 
destas acções são propriedades das 
Instituições, aparatos ou dispositi-
vos como admitia Foucault. E, desde 
sua origem, coube aos Institutos de 
Higiene ou Medicina aqui referidos, 
nas monarquias nos impérios ou re-
públicas, o desempenho desta per-
manente sinergia entre o saber e o 
fazer, a ciência e as intervenções so-
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ciais dos governos que caracteriza-
ram os percursos da Saúde Pública, 
tão bem ilustrados neste livro.

À guisa de conclusão é, no en-
tanto necessário reconhecer que, 
como todo o livro que muito nos 
agrada na sua narrativa histórica, 
mas é limitado pela necessária pe-
riodização e selecção dos dados em 
função dos pressupostos teóricos 
determinados, sempre que finaliza-
mos a leitura ficamos desejosos da 
“continuação”, numa ânsia quase 
novelesca. Este sentimento acen-
tua-se quando na minha agenda de 
trabalho está incluída a implantação 
da curadoria interinstitucional e a 
animação do Museu de Medicina 
Colonial do IHMT, em que tenho o 
prazer de contar com as colabora-
ções já formalizada com a Casa de 
Oswaldo Cruz e o Centro Interu-
niversitário de História das Ciências 
da Tecnologia da FCT/UNL, ao qual 
pertencem alguns dos autores deste 
volume aqui apresentado. Por isto 
não poderia finalizar esta apresen-
tação sem, de público, provocá-los 
para um novo Evento Internacional 
na ocasião dos 110 anos da Escola 
de Medicina Tropical em 2012, igual-
mente suportado por um projecto 
editorial. Ouso mesmo arriscar um 
título de ensaio montaigniano: As 
controvérsias científicas e a insti-
tucionalização da medicina tropical 
em Portugal, Brasil e África, no sécu-
lo XX. Ainda inspirada em Latour…
mais vasto se torna o mundo, quan-
to mais controvérsias articulamos.» 

   Zulmira Hartz
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A ‘revolta’ silenciosa 
dos médicos
«A ‘revolta’ silenciosa dos médicos» foi o título do 
editorial da Direcção do Diário Económico do pas-
sado dia 2 de Fevereiro, que passamos a transcrever. 
O texto da Direcção do Diário Económico analisa a 
falta de médicos e as razões do recente agravamento 
dessa situação.

«Portugal tem falta de médicos 
e o número de clínicos que estão a 
reformar-se não para de aumentar. 
Em todo o ano de 2010 aposenta-
ram-se 741 médicos. Só nos dois 
primeiros meses deste ano já perto 
de 200 destes profissionais de saú-
de pediram para deixar a vida activa. 
Estes valores atípicos mostram que 
o número de médicos reformados 
vai triplicar em Janeiro e Fevereiro, 
com a agravante de a situação po-
der tornar-se ainda pior nos próxi-
mos meses. A debandada está a pre-
ocupar as autoridades, os gestores 
hospitalares e até os sindicatos que 
avisam que, se em Março, as listas de 
aposentações se mantiverem acima 
dos 100, resultarão daí danos graves 
para o Serviço Nacional de Saúde. 

A falta de especialistas seniores para 
formar médicos mais jovens é uma 
das piores ameaças, mas também os 
cuidados de saúde primários estão 
em risco com a reforma massiva dos 
médicos. Esta ‘revolta’ silenciosa dos 
clínicos prende-se com os cortes 
nas remunerações e o congelamen-
to da progressão nas carreiras. Para 
o País, a factura poderá ser ainda 
maior se, como já está a acontecer, 
para colmatar as necessidades dos 
hospitais públicos e dos centros de 
saúde, se tiver de recorrer a contra-
tações através de empresas privadas 
ou “importar” médicos estrangeiros. 
Um sistema de saúde é essencial 
para um país e só funcionará com 
os médicos e não contra eles.» - In 
Diário Económico 



No entanto, esta imposição 
poderia comprometer a farma-
covilância e por isso a segurança dos 
medicamentos, e por outro lado não 
assegura a venda do medicamento 
mais barato, pois tende a transferir 
para o farmacêutico a opção da 
venda, o qual tem um óbvio conflito 
de interesses já que lucra com 
a mesma. Quem deve decidir a 
compra é o doente pagador. O veto 
do Presidente da República tem 
portanto plena justificação. 

No entanto, algumas medidas 
simples podem incrementar ainda 
mais a poupança com os genéricos, 
aumentando a autonomia dos 
doentes, incentivando a confiança 
nestes medicamentos pelo aumento 
da sua segurança, e criando regras de 
transparência na sua comercialização 
(em vez de apagar o preço da 
embalagem como recentemente o 
MS determinou). Estas medidas serão 
mais eficazes que as imposições por 
decreto.

 
A - A segurança dos medica-

mentos e o controlo de qualidade.
A segurança dos medicamentos 

é garantida a 3 níveis.
1) Avaliação da relação benefício/

risco antes da comercialização.
Todos os medicamentos (naturais 

ou farmacêuticos) têm efeitos 
adversos, que na sua esmagadora 
maioria são despistados pelos 
exaustivos estudos farmacológicos 
e toxicológicos em animais de 
laboratório e pelos ensaios clínicos 
(que duram em média 4-5 anos), o 
que permite apurar a sua relação 
benefício/risco, fundamental para 
que as agências reguladoras emitam 
a respectiva autorização para 
introdução no mercado (AIM). 

2) Controlo da qualidade dos 
medicamentos no mercado (após 
AIM). 

Dois medicamentos com o 
mesmo fármaco podem ter efi-
cácia e toxicidade diferentes, 
pois a dosagem do fármaco pode 
variar (em infradosagem é ineficaz 
e em sobredosagem pode ser 
tóxico), e as impurezas resultantes 
do processo de síntese, ou os 
excipientes podem também originar 
efeitos adversos. O rigor com 
que o medicamento foi fabricado 
pode determinar decisivamente a 
sua relação benefício/risco, e por 
esse motivo, mesmo no caso dos 
genéricos, o controlo da qualidade 

Economia nos genéricos 
com segurança, 
transparência e 
autonomia para 
o doente
Com o crescimento da pobreza e do endividamento 
do Estado, é louvável a poupança já conseguida com 
o uso dos genéricos (medicamentos com o mes-
mo fármaco ou princípio activo do medicamento 
de marca cuja patente caducou). Neste sentido 
o Governo quis impor por decreto a prescrição 
médica pelo fármaco ou princípio activo. 

Fernando Martins do Vale
Prof. Farmacologia e Farmacologista 

Clínico. 
Inst. Farmacologia/Neurociências 

e Centro de Bioética
Faculdade de Medicina da UL/IMM.
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graves associados a uma medicação 
enviadas pelos médicos ao centro 
de Farmacovigilância, mas pode ser 
falseada se o médico relatar um 
efeito adverso como associado ao 
medicamento A, e o farmacêutico 
trocar o medicamento prescrito (A) 
pelo medicamento B com o mesmo 
princípio activo. A ANF justifica a 
sua posição pela aplicação do mes-
mo princípio seguido nos hospitais – 
prescrição pelo fármaco. Porém, nos 
hospitais a situação é diversa, já que 
a Comissão de Farmácia (que inclui 
farmacêuticos e médicos) opta pelo 
genérico mais barato cuja origem 
inspira confiança e sabe o produto 
que escolheu, pelo que a prescrição 
pelo fármaco nos hospitais não pre-
judica a Farmacovigilância.

Por este motivo, a proposta do 
presidente da ANF João Cordei-
ro, no sentido do farmacêutico ter 
poderes para alterar a receita do 
médico pode comprometer a Far-
macovigilância e consequentemente 
a Saúde Pública, e além disso esta 
proposta não é eticamente correcta, 
pois o farmacêutico lucra com a ven-
da, pelo que tem um óbvio conflito 
de interesses, que já as velhas or-
denações afonsinas salvaguardavam 
proibindo ao boticário o acto de 
receitar medicamentos e ao médico 
o de vendê-los. Infelizmente, a ANF 
além de defender obsessivamente 
o direito à alteração do receituário 
médico pelo farmacêutico, também 
propôs há pouco tempo a extinção 
da entidade reguladora (o INFAR-
MED – revista Visão de 07-10-2010). 
A defesa dos interesses da ANF é le-
gítima por parte do seu presidente, 
mas tem que haver limites impostos 
pela Ética, que fundamenta a Deon-
tologia e a Lei.

B - Sugestões para redução de 
custos respeitando a autonomia do 
doente.

Os laboratórios farmacêuticos, 
fazem avultados investimentos na 
investigação de novos fármacos 
(em média de cada 10.000 novas 
moléculas patenteadas e estudadas 
no laboratório e nos ensaios clínicos 
durante vários anos, apenas 1-2 chega 

dos medicamentos é fundamental 
para assegurar a confiança neste 
tipo de medicamentos e fomentar o 
seu consumo. 

Este controlo de qualidade dos 
medicamentos é primeiramente 
garantido pela análise da sua 
composição química qualitativa 
e quantitativa feita pelas agências 
reguladoras em amostras colhidas 
de forma periódica e aleatória. 
Algumas agências reguladoras 
como a FDA (nos USA) vão 
inclusivamente mais longe, e exigem 
para a importação de medicamentos 
genéricos, a fiscalização (sem aviso) 
do seu processo de fabrico feita por 
técnicos da FDA no país de origem. 

A FDA tem detectado em me-
dicamentos genéricos diversos 
casos de defeitos de fabrico: dosa-
gens erradas (http://www.fda.gov/
medwatch/safety/2008/safety08.
htm#Ethex), presença de contami-
nantes em heparinas (N Engl J Med 
2008, 358:2457), endotoxinas em 
propofol injectável (http://www.fda.
gov/Safety/MedWatch/SafetyInfor-
mation/ SafetyAlertsforHumanMed-
icalProducts/ucm172507.htm), ou 
reacções alérgicas graves causadas 
pela presença do excipiente não de-
clarado de óleo de soja em cápsulas 
de omeprazol (N Engl J Med 2009, 
361;13:1317-18).

3) Detecção precoce de casos 
inesperados de toxicidade. 

Apesar dos estudos exaustivos 
a que são sujeitos os medicamentos 
antes da AIM, há efeitos adversos 
graves que por serem raros só sur-
gem com o consumo em larga esca-
la. Quando o clínico vê um caso raro 
de toxicidade ocorrido após a inges-
tão dum medicamento, fica sempre 
na dúvida sobre a natureza casual ou 
causal dessa associação temporal. Só 
a análise epidemiológica dos casos 
de toxicidade permite identificar o 
medicamento como agente causal, e 
é indispensável para a Saúde Pública 
que essa investigação seja feita pre-
cocemente para limitar o número 
de casos de toxicidade. Essa análise 
epidemiológica é conseguida pelas 
notificações dos efeitos adversos 

...algumas medidas 
simples podem 

incrementar ainda 
mais a poupança 

com os genéricos, 
aumentando a auto-
nomia dos doentes
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ao mercado).  A pressão economicista 
no sector da investigação/produção 
do medicamento é arriscada, pois 
pode por um lado desincentivar 
a investigação de novos fármacos, 
e por outro lado pode induzir 
a procura de fabricantes menos 
escrupulosos que façam preços mais 
convidativos à custa de padrões de 
inferior qualidade na produção. Em 
relação à produção de genéricos, 
este é um risco que não deve ser 
ignorado, como o demonstram os 
casos acima referidos de fabrico 
defeituoso detectado pela FDA. Os 
elevados índices de prescrição de 
genéricos nos USA e UK, devem-se 
a essa constante acção fiscalizadora 
da FDA e a uma política de 
transparência com revelação dos 
problemas detectados. Só desta 
forma se consegue incutir a confiança 
neste tipo de medicamentos, e com 
isso aumentar a sua prescrição.

Neste tempo de crise, há que 
verificar se existem no circuito 
comercial do medicamento, outros 
elos da cadeia onde se possam fazer 
economias para o doente e para o 
Estado, sem descurar a segurança. 
A pressão economicista no sector 
da distribuição tem menor risco 
de comprometer a segurança dos 
medicamentos, e acresce que neste 
sector as margens de lucro são 
possivelmente desproporcionadas 
em relação ao parco investimento 
feito no simples armazenamento e 
distribuição: convém lembrar que 

os medicamentos são produtos 
com largos prazos de validade e 
consumo garantido. 

A extinção do monopólio 
corporativo das farmácias, com 
a total liberalização quer do 
número quer da propriedade 
das farmácias (desde que fique 
assegurada a direcção técnica pelo 
farmacêutico), possibilitando a 
qualquer empresário a sua posse 
(excepto aos médicos), pela livre 
concorrência só pode trazer 
benefício para os compradores 
(doentes e Estado) e ainda para 
muitos farmacêuticos.

Por outro lado, se admitirmos 
como o governo que a escolha entre 
genéricos é apenas uma questão 
económica, o doente é a única 
pessoa competente para escolher 
quanto quer pagar, mas para evitar 
falhas na farmacovigilância deve 
informar o seu médico da alteração 
do medicamento, ou melhor, deve 
escolher com ele a opção mais 
económica. 

Neste sentido deveria ser 
facultado na Internet, por exemplo 
no portal do INFARMED, uma lista 
dos genéricos não só com os preços 
mas também com as farmácias 
onde podem ser encontrados 
(para que não haja trocas por 
falhas de stock), com a qual o 
médico mostraria ao seu doente 
as hipóteses de escolha e o local 
onde as pode adquirir. As vantagens 
seriam várias: o médico fica a saber 

exactamente o medicamento 
que o seu doente iria tomar 
(o que não compromete a 
farmacovigilância), o doente 
poupa dinheiro (pela escolha 
do produto mais conveniente) 
e também poupa tempo pela 
indicação da farmácia melhor 
localizada onde existe o 
genérico escolhido.

Por fim, em prol da 
transparência, em vez da 
actual eliminação do preço nas 
embalagens, seria interessante 
colocar na embalagem dos 
medicamentos não só o preço, 
mas também informação 
essencial como o laboratório e 
local de fabrico (à semelhança 
do que é obrigatório para 
a maioria dos produtos 
no nosso mercado como 
alimentos confeccionados, 
roupa e electrodomésticos), 
o importador/distribuidor, 
e quiçá o preço à saída de 
cada um dos elos da cadeia 
comercial.

Em conclusão penso que 
o escrupuloso respeito pela 
autonomia dos doentes, a 
transparência e segurança 
na comercialização dos 
genéricos, e o aumento da 
concorrência na distribuição 
e venda (extinção do 
monopólio corporativo das 
farmácias) poderão beneficiar 
os doentes e o Estado. 
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Não se trata de um artigo 
de opinião, mas de um artigo 
de discriminação dirigida a gays 
e lésbicas e cujos únicos con-
teúdos são comentários bár-
baros, ignorantes, arbitrários 
e sem qualquer fundamento 
científico ou sequer argumen-
tação racional. Trata-se de um 
texto que manifesta profundo 
desprezo pela dignidade de vi-
das humanas e que considero 
incompatível com os valores 
da ética médica e impublicá-
vel na revista da Ordem dos 
Médicos. Há que distinguir 
claramente o que é a liberdade 
de opinião e o que são ofensas 
insultuosas a milhares de pes-
soas e lamento que a revista 
não saiba fazer esta distinção. 
Passo a identificar os excertos 
que mais indignação me pro-
vocam. “A homossexualidade 

[...] é repudiada em todas as civili-
zações mas tolerada nas civilizações 
mais evoluídas pois a humanidade 
aprende a respeitar os doentes, os 
defeituosos, os anormais, os porta-
dores de taras...”; “É vantajoso notar 
que as condutas sexuais aberrantes 
embora respeitadas são repugnan-
tes quando desvirtuadas e sujeitas a 
uma higiene degradante”. Estas afir-
mações não são conclusões de ar-
gumentação prévia, não são opiniões 
pessoais, são somente afirmações 
insultuosas que exprimem repug-
nância por outros seres humanos 
plenamente dignos de respeito 
por parte de qualquer texto que 
seja publicado pela vossa revista. 
O autor tenta argumentar que a 
homossexualidade é uma forma de 
“daltonismo do sentido do sexo”. 
Começando por não definir o que 
é exactamente o sentido do sexo 
- se “sentido de género” ou “senti-
do de desejo sexual” - o autor faz 
uma digressão sobre daltonismo, 
depois afirmações infundadas e erra-
das sobre como “No ser humano a 
constituição genética é responsá-
vel por toda a integridade do ser” 
e termina de forma desconexa a 
emitir insultos a gays e lésbicas. 
Pretende argumentar que os ho-
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Manifestação 
de indignação pelo 
artigo “O sentido 
do sexo”
Acabo de ler o artigo de “opinião” intitulado “O 
sentido do sexo”, escrito por William H. Clode, 
da edição de Janeiro da vossa revista e venho por 
este meio manifestar a minha profunda indignação 
com a sua publicação. 

João Ribeiro
Médico

mossexuais “não distinguem dife-
rença dos sexos”, afirmação tão 
ridícula que me faz sentir estranho 
ao tentar contra-argumentar. Um 
homossexual é, tentativamente, uma 
pessoa que se sente atraída por ou-
tra do mesmo género sexual, o que 
implica que saiba distinguir entre 
géneros. E ainda que uma pessoa se 
sinta atraída por dois géneros dife-
rentes, isso nada tem a ver com a sua 
capacidade de os distinguir.

Finalmente, aponto que em nada 
interessa aos leitores da Revista da 
Ordem dos Médicos as preferên-
cias sexuais do autor sobre o que 
é para si o “sexo normal”, também 
implícitas nas suas palavras: “Nos 
homossexuais é camuflado o que a 
natureza diferenciou morfologica-
mente e são utilizados como órgãos 
sexuais a boca no sexo oral e o ânus 
e o recto no sexo anal. São situa-
ções distorcidas do normal”. Ora, 
consulte-se qualquer livro de sexo-
logia clínica para verificar que o sexo 
oral e sexo anal são “sexo normal” 
praticado por casais heterossexuais, 
o que torna a sua prática simples-
mente numa preferência.

Lamento que tantos leitores ten-
ham sido expostos a estas páginas da 
vossa edição de Janeiro. 
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Exmos Senhores

Li no último número da 
Revista da Ordem dos Médi-
cos (ROM) um artigo de opi-
nião assinado por William Clo-
de que me suscitou inúmeras 
questões de ordem científica - 
e ético-deontológica, já agora. 
Para argumentar e contrapor 
e ideias é necessário que elas 
existam e que não sejam um 
emaranhado de pensamentos 
traduzidos por uma amálgama 
de palavras. Como levar a sé-
rio alguém que inicia um escri-
to pretensamente sustentado 
cientificamente a falar do “sex-
to sentido feminino”? Assim 
sendo só posso ignorar o autor 
do escrito, dar-lhe a credibilida-
de de um professor Karamba 
(ou lá como é que o senhor se 
chama) e lamentá-lo por des-
conhecer os prazeres do sexo 
anal e oral nas suas diferentes 
modalidades. Perante as ques-
tões levantadas pela publica-
ção do referido texto e a reali-
dade dos factos, o interlocutor 
(sério) da discussão (séria) só 
pode ser a direcção da Revista, 
tanto mais que estamos no iní-
cio do mandato de uma nova 
direcção da Ordem dos Médi-
cos, com um novo bastonário. 

Avisa a ROM, logo no 
seu início, que os artigos de 
opinião são da exclusiva res-

ponsabilidade dos seus autores e 
respondeu Diamantino Cabanas, na 
qualidade de assessor de imprensa 
da OM,  ao jornal Público de 22 de 
Fevereiro que “a revista da ordem é 
uma publicação “plural e abrangen-
te, que publica as opiniões que lhe 
chegam dos médicos” (...). Diferen-
tes visões devem ser divulgadas, diz, 
“desde que não ofendam ninguém”.” 

Pois bem, vamos por partes. 
Um artigo de opinião, como o seu 
nome indica, é um género textual 
argumentativo cujo objectivo é de-
fender ou advogar uma causa ou 
opinião. Apresenta-se geralmente 
sob a forma de dissertação, onde o 
autor expõe o seu ponto de vista, 
sustentando-o com base em factos. 
À sombra da “opinião” não se pode 
aldrabar nem fazer pseudo-ciência. 
Não há, ao longo do referido “arti-
go”, um único facto sustentado no 
que à homossexualidade diz respei-
to, uma única sustentação bibliográ-
fica apesar de todo o texto tomar 
a forma de uma reflexão científica. 
Mas mais importante que isso, na-
quele achismo pseudo-científico 
que demorou mais de um ano a ser 
parido, apresentado sob a falsa capa 
de opinião já que de outro modo 
(espera-se!) nunca seria publicado, 
há objectivamente ofensas a tercei-
ros, e este é um dos pontos que im-
plicam a direcção da revista. Imagi-
nem que me dava, assim de repente, 
para teorizar e dissertar sobre “O 
daltonismo das falhas cognitivas: um 
estudo de caso num médico refor-
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mado”, onde discorria sobre as su-
postas bizarrias comportamentais e 
a coprolália do sujeito  e que enviava 
o artigalho para publicação na ROM. 
O que acontecia, era publicado já de 
seguida? Pois é, há várias formas de 
ofender, e a ignorância é uma delas. 

Outro ponto que me parece im-
portante tem que ver com o tipo 
de publicação que é a ROM e como 
ela própria se define. Pelo facto de 
ser uma revista não científica, gene-
ralista, “plural e abrangente”, a sua 
direcção não se pode esquecer que 
é pertença de uma ordem profissio-
nal particular, com responsabilidades 
clínicas e científicas. Seria publicável, 
no espaço de opinião da ROM, um 
artigo que advogasse a paragem de 
toda e qualquer terapêutica médi-
ca no tratamento da doença onco-
lógica e, em sua substituição, o re-
curso à ingestão da primeira urina 
da manhã do próprio doente, por 
exemplo? Quero acreditar que não. 

A liberdade de expressão impli-
ca responsabilidade e a ausência 
de censura não desresponsabili-
za as direcções das publicações 
daquilo que nelas é publicado, 
tão pouco as desobriga de ra-
zoabilidade. Não podia deixar 
de expressar o meu repúdio 
e a minha crítica, até porque 
julgo que vale a pena pensar 
um pouco sobre o sucedido. 

Sem mais de momento despeço-
me enviando cumprimentos,

A ignorância 
também ofende

À Direcção da Revista da Ordem dos Médicos Ana Matos Pires
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Nunca os médicos se recusaram 
a prestar serviço em alturas de aper-
to para o país ou deixaram doentes 
por atender e tratar em casos de ca-
tástrofe, tanto que se regem por um 
código deontológico que, apesar de 
desactualizado, tem uma carga ética 
muito própria e forte. E é essa carga 
que confere alguma nobreza adicio-
nal ao acto de auxiliar alguém em 
necessidade, ao inutilizar, no mapa de 
escolhas mentais de acção, a hipótese 
de fuga à ajuda do necessitado.

Ora, esta lei, ou intenção de lei, 
pretende usurpar o lugar de um có-
digo moral e ético intrínseco a uma 
profissão, ao obrigar o jovem médico 
a não deixar mal o doente SNS, sob 
pena de incumprimento legal na Ter-
ra e pagamento de multa.

Em primeiro lugar, é necessário 
um atrevimento enorme de um Go-
verno para se achar superior a uma 
regra institucional benemérita que, 
ainda por cima, é vinculativa de ética 
profissional. Imagine-se, por exemplo, 
uma lei que impelisse os cidadãos a 
votar, sob pena de prisão em caso de 
abstenção. Ou outra, que obrigasse o 
primeiro-ministro a servir bem o país 
- em caso de opção falhada, calabou-
ço com ele!

Em segundo, trata-se de uma ten-

tativa clara de mobilizar a opinião 
pública, de natureza portuguesa tão 
volátil, contra a classe médica em 
geral: por um lado “esses tipos que 
já ganham balúrdios” (veja-se o con-
junto de disparates publicados em 
revistas  e jornais recentemente) só 
pensam em “enriquecer no privado”, 
às custas dos impostos que todos 
pagam. Porque o (falso) argumento-
chave publicitado é o de que os mé-
dicos recebem formação gratuita, de 
borla. Por outro, pretende colocar 
qualquer contra-argumentação em 
colisão com o próprio código ético 
profissional, já substituído nas suas 
funções: não é aceitável que uma 
profissão que se diz nobre se recu-
se a servir prontamente a nação em 
apuros, quando aparentemente o seu 
emprego ou posição social não estão 
sequer a ser postos em causa. É uma 
recusa imperdoável para a opinião do 
cidadão desprevenido.

É uma táctica devastadora, que 
pode conseguir resultados extremos, 
como a destruição de um serviço 
público de saúde, ao empregar pro-
fissionais altamente diferenciados em 
condições de trabalho muito desfa-
voráveis, contrariados em locais “de 
passagem”, desmotivados e desinves-
tidores numa carreira no SNS. Em 

Em substituição 
da ética

A intenção de vincular médicos compulsiva-
mente ao SNS é mais grave ainda do que pare-
ce para poder ser tratada com tantos paninhos 
quentes.

Nuno Fradinho
Médico Interno

suma, desiludidos. Acabado o 
período de “recruta” obrigató-
ria, assistir-se-á a uma debanda-
da geral para o sistema privado, 
que receberá os médicos des-
moralizados de braços abertos. 
E o SNS ficará praticamente 
sem profissionais experientes, 
apenas se limitando a substi-
tuí-los por novas fornadas de 
recém-especialistas... E agora 
nem a segurança do vínculo à 
função pública existe para mo-
tivar alguns a permanecer.

Relembremos que esta es-
tratégia punitiva - em oposição 
à meritocrata - já encontrou 
aplicação na Educação: ser pro-
fessor passou de mester nobre, 
respeitado, possuidor de brio 
e motivação para quase-escu-
malha preguiçosa e culpável da 
ruína do sistema educacional. 
Agora são profissionais agredi-
dos, desmotivados, burocratas, 
punidos até por exercerem o 
direito de reprovação de um 
aluno. São bodes expiatórios 
dos erros de governação su-
cessivos.

E tudo isto aconteceu de-
baixo dos nossos olhos.



Enquanto especialista e mem-
bro do Colégio de Reumatologia da 
Ordem dos Médicos eu sou só um 
daqueles que me pergunto acerca da 
resposta a essa questão.

A Ordem é aos olhos do público 
uma entidade de supervisão da acti-
vidade médica e garante da qualida-
de do acto médico, defendendo os 
médicos mas igualmente defenden-
do o doente. 

Mas que actuação tem a OM ao 
longo destes anos na defesa  da prá-
tica clínica e da qualidade da Medi-
cina?

O acto médico rejeitado pelo 
Presidente Jorge Sampaio nunca mais 
foi discutido ou incluído na agenda 
política. A OM teve uma assistência 
passiva e complacente na criação de 
entraves sucessivos à prática clínica 
desde o aumento das vinhetas (9X 
mais caras em Lisboa que noutras 
ARS), a criação desse monstro bu-
rocrático que é a ERS, as circulares 
normativas clínicas de valor discutí-
vel e de implementação obrigatória 
pela DGS e por fim a prescrição 
electrónica e a prescrição por DCI.

A prescrição por DCI vem pôr a 
saúde e a escolha do medicamento a 
utilizar fora do critério médico e nas 
mãos economicistas dos farmacêu-
ticos cuja profissão se baseia cada 

vez mais no lucro fácil associado a 
bonificações, condições comerciais, 
etc, etc, etc. Se não fosse o veto pre-
sidencial dia 8 de Fevereiro de 2011 
tal legislação teria passado sem um 
único reparo da OM.

Mas ao contrário da nossa pro-
fissão os farmacêuticos têm a Asso-
ciação Nacional de Farmácias que 
apesar do seu aspecto tentacular e 
de um dirigente truculento e bilioso 
defende com unhas e dentes a far-
mácia e o negócio dos farmacêuti-
cos. Têm através da ANF tudo o que 
precisam, desde software e computa-
dores a gestão concertada, a marke-
ting dirigido e até vendas de estudos 
de mercado relativos a prescrição 
médica.

Enquanto isso os meus 195,60 
euros e os de mais 40.000 médicos 
- cerca de 8 milhões de euros/ano 
(!!!) - dão para nada ou quase nada. 
A OM anquilosada numa postura de 
fidalgo falido gere lobies e grupos de 
pressão internos, correntes de pen-
samento antiquado, sem visão de fu-
turo, sem orgulho nem rumo.

Os colégios, que antes de entrar 
para o CEROM achava fulcrais, são 
meros coleccionadores de júris de 
exames e de tempos a tempos são 
órgão de consulta do bastonário. 
Nos últimos tempos esta consul-

195,60 Euros: 
A Ordem do Médicos 
vale este dinheiro?
Exmo. Sr. Bastonário da Ordem do Médicos,

Numa altura em que se discutem questões eco-
nómicas relacionadas com a poupança pública e 
privada em tempos de crise uma questão assola a 
mente de muitos médicos:  “195,60 Euros: 
A Ordem do Médicos vale este dinheiro?”

Luís Cunha Miranda
Reumatologista e Membro 

do Colégio da Especialidade de 
Reumatologia da Ordem dos Médicos 

(desde 2007)
Especialista em Medicina do Trabalho
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Carta aberta ao 
novo bastonário 
Prof. Dr. José 
Manuel Silva 
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mínimos clínicos ou científicos para 
se manterem especialistas. Com isso 
existem médicos a desenvolver, bem 
ou mal, actividades para as quais não 
têm formação ou preparação apenas 
porque acham que são capazes de o 
fazer.

A OM pode e tem de ser o pólo 
aglutinador dos médicos, tem de 
respirar transparência e democra-
cia, tem de unir os médicos em volta 
dum projecto para a Medicina em 
Portugal e deve ser ela a dizer como 
a profissão tem de ser valorizada e 
respeitada. A classe política não o 
fará estando ocupada em esvaziar o 
SNS, empurrando médicos e doen-
tes para os braços das seguradoras e 
transformando o médico num pres-
tador de saúde de segunda.

Talvez seja mesmo necessário a 
criação de uma Associação Nacional 
de Medicina centrada na profissão 
médica e nas necessidades de defesa 
do médico (seja ele do SNS ou não) 
que seja complementar, paralela ou 
mesmo incluída na OM. Que consi-
ga defender clínica mas igualmente 
política e economicamente a classe 
médica dos abusos que tem vindo a 
ser sujeita nos últimos anos.

Ainda acredito que a mudança é 
possível. Que vale a pena dar o bene-
fício da dúvida a quem entra de novo 
e pode fazer diferente e melhor. Mas 
dada a percentagem de abstenção 
do último acto eleitoral o número 
de crentes é cada vez mais reduzido.

O meu dinheiro, tal como o de 
todos os médicos, é escasso e 195,60 
euros é demais para o tão pouco que 
a OM me dá em troca. O novo bas-
tonário deve pensar noutra questão: 
se a OM não fosse obrigatória quan-
tos médicos estariam inscritos?

dos especialistas é algo difícil de um 
Colégio obter e a última que me en-
tregaram após 3 requisições jurando 
que era só para consumo interno 
veio em disquete e foi em 2010. Ao 
invés as nossas moradas e dados são 
facilmente vendidas a laboratórios, 
seguradoras e outras empresas etc. 
De forma expedita e eventualmente 
em CD ou mesmo em pendrive.

Não existe sistema de registo 
de exames da especialidade e não 
se sabe de forma padronizada quem 
fez exame a quem e com isso em 
algumas especialidades maiores a re-
petição de júris é a regra e algumas 
pessoas não farão um único exa-
me de especialidade na vida. Cabe 
aos Colégios essa organização mas 
quando os dados estão em papel em 
armazém é quase impossível essa or-
ganização.

Para além disso existe a ten-
dência para a desertificação das 
especialidades com os “especialis-
tas fantasma”que são centenas de 
recém-especialistas, que não se ins-
crevem nos Colégios pela taxa de 
inscrição e por terem de pagar mais 
anualmente.

A formação contínua, os crédi-
tos e a creditação de eventos nun-
ca foram bem vistos pela estrutura 
dirigente da OM. A especialidade 
médica nunca foi verdadeiramente 
defendida. Manteve-se o conceito 
do século XIX em que um médico 
é licenciado em medicina e cirurgia 
e que os seus actos clínicos têm em 
conta apenas a sua auto-avaliação da 
sua capacidade e da sua ética pes-
soal e não o grau de formação ou 
especialização. E quando especialis-
tas serão para sempre sem obriga-
toriedade formação contínua ou de 

ta era escassa e em assuntos 
menores que em assuntos 
estratégicos de todas as espe-
cialidades os consultores eram 
outros, e sempre os mesmos, e 
não os que deviam ser.

A criação de especialidades 
e de competências médicas foi 
feito ao sabor do vento sem 
visão global, sem uma definição 
de caminho ou de propósito 
para a Medicina Portuguesa. A 
vitória dos grupos de pressão 
e não da visão ou do futuro.

Se juntarmos a isto a proli-
feração de cursos de Medicina 
e de pseudo especialistas de 
Medicina Geral e Familiar vin-
dos directamente das faculda-
des este cenário será ruinoso 
a médio prazo para a Medicina 
Portuguesa com desemprego 
médico e diminuição da quali-
dade da Medicina.

Os colégios, que deveriam 
estar na decisão das estraté-
gias fundamentais são estatu-
tariamente remetidos para o 
anonimato e para menoridade 
sendo eles os verdadeiros re-
presentantes dos especialis-
tas e não as listas políticas do 
Conselho Nacional Executivo.

Depois temos uma OM 
presa de movimentos e de mu-
dança. Um colégio faz uma re-
visão curricular e entre revisão 
pelo CNE e a publicação em 
Diário da República pode de-
morar 3 a 5 anos. Um parecer 
pedido ao CNE chega a de-
morar 4 anos e as coisas mais 
simples parecem na OM ter 
a dinâmica dum gabinete dos 
anos 40. Uma base de dados 



“É este um dos objectivos do 
Ano da Higiene Mental em 1960, 
que a Federação Mundial de Hi-
giene Mental e suas sociedades-
membros no mundo inteiro patro-
cinam. É este também o propósito 
do Dia Mundial da Saúde em 1959, 
que assim oferece ponto de partida 
adequado, em todos os países, para 
uma cruzada ininterrupta visando 
disseminar melhores conhecimen-
tos dos problemas da higiene men-
tal, assegurar melhor assistência às 
pessoas mentalmente desajustadas 
e proporcionar melhores oportu-
nidades para que as crianças cres-
çam mentalmente sadias.” (Dr. M.G. 
Candau, Director-Geral da Organi-
zação Mundial de Saúde, 1959)1

“O que conta é termos Saúde!”, 
diz a sabedoria popular. Geralmen-
te empregue quando se adoece, ou 
quando somos, por exemplo, con-
frontados com a doença doutrem 
ou com escolhas pessoais, esta ex-
pressão não parece afinal de contas 
ter sido devidamente apropriada 
pela sociedade. 

O campo da Saúde faz parte da 
matriz constituinte da organização 
de um país ou grupo de países com 
relações directas com a economia 
e finanças, educação, trabalho e 
segurança social, ambiente e urba-
nismo, etc. Assim, quando procu-
ramos gerir um Sistema de Saúde 
dispendioso e com tão profundas 
ramificações, não parece relevante 
considerar a adopção de um ponto 
de vista mais optimista e eficaz? Não 

deveríamos estar já nos orientando 
no sentido de antepor a prevenção 
primária à secundária e terciária 
em Saúde Mental, 52 anos depois 
das palavras proferidas pelo Dr. 
Candau?

Esta Higiene Mental actuando 
aos níveis individual, familiar, esco-
lar ou comunitário, conducente ao 
desejável equilíbrio dinâmico de 
bem-estar e felicidade da Pessoa 
Humana na dinâmica das suas rela-
ções com o Meio, só pode celebrar-
se caso os promotores da Saúde se 
libertem de velhas ideias. É possí-
vel ajudar o Homem a tornar-se 
mais resiliente; o Meio, quer seja 
biológico, cultural ou social pode 
ser protector, com estreitamento 
de laços, maior estabilidade e eco-
sensibilidade. Finalmente, perante 
os agentes ou factores patogénicos, 
podem erguer-se filtros ou então, 
nesta impossibilidade, promover o 
enfraquecimento do seu poder do-
entio.

O Plano Nacional de Saúde 
Mental (2007-2016) parece, tal 
como o senso comum expresso  na 
linguagem popular,  associar o con-
ceito de Saúde e de Doença, não os 
considerando como duas entidades 
independentes. A definição de Saú-
de, por outro lado, deveria ser uma 
definição pela positiva, na medida 
em que se assinalaria a presença 
de determinadas características ao 
invés da ausência de outras: “ De 
facto, a doença apaga, mas sublinha; 
anula de um lado, mas para exaltar 

“O que conta é 
termos Saúde!”…

Reflexões sobre o Plano Nacional 
de Saúde Mental (2007-2016)

Joana Sá Ferreira 
Médica, Interna de Psiquiatria 

do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Coimbra
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do outro; a essência da doença não 
está apenas no vazio que ela escava, 
mas também na plenitude positiva 
das actividades de substituição que 
vêm colmatá-lo”.2

Aqueles que nos procuram em 
consultórios privados ou em servi-
ços públicos de Psiquiatria e Saúde 
Mental estão já, na sua grande maio-
ria, doentes. Porém, concerteza 
houve tempos de luta, os recursos 
máximos sendo mobilizados para 
o não padecimento mental e é sig-
nificativo reconhecer que este es-
forço também os fez padecer. Este 
Plano Nacional de Saúde Mental de 
carácter sobretudo organizativo 
e, portanto, voltado para o desen-
volvimento de serviços de saúde é 
“doente-orientado”. O Sistema de 
Saúde Mental, ou melhor, o campo 
da Saúde Mental, não deve ser um 
sistema restrito ao tratatamento 
de doentes, deve sim, alargar-se 
para englobar doentes, não doentes 
e saudáveis.3 

As soluções remediativas, im-
portantes como são, devem cami-
nhar em paralelo com projectos 
de promoção da saúde mental e 
de prevenção primária. A estarem 
mais presentes no Plano, estas ini-
ciativas profilácticas influenciariam 
os indicadores de saúde mental 
escolhidos: factores de risco e de 
protecção, por exemplo (em oposi-
ção às taxas de mortalidade e mor-
bilidade).

A Protecção e Promoção da 
Saúde, Qualidade de Vida e Bem-
Estar, obriga porventura a uma 
perspectiva mais ecológica, não 
apenas biomédica, a qual se baseia 
em quatro pilares: Biologia Huma-
na, Meio Ambiente, Estilo de Vida e 
o Sistema de Cuidados de Saúde4. 

Considero pois, possível e urgente, 
conceptualizar a Saúde ao mesmo 
tempo que se planifica a interven-
ção sobre a Doença. Os médicos, 
hoje também parceiros da gestão 
em Saúde, podem desenvolver esta 
reflexão crítica e contribuir acti-
vamente para uma Expectativa de 
Saúde. 



Refiro-me ao defeito orçamental 
que, como doença crónica, parece 
ser o pecado original da democracia 
portuguesa.

A notícia já será recebida com 
alguma indiferença mas os comentá-
rios, embora tão repetitivos como a 
própria notícia, são sentidos por mui-
tos portugueses como coisa nova, 
preocupante e grave.

São estes comentários, repetidos 
à exaustão pelos teóricos das econo-
mias nos seus diversos quadrantes, 
que ciclicamente perturbam quem 
vive com a convicção de estar a aju-
dar a fazer com que o mundo em que 
terá de morrer seja um pouco me-
lhor do que aquele em que nasceu.

E perturbam porque são feitos 
por pessoas, que julgamos sabedo-
ras, que ainda não há muito tempo 
acusavam os comunistas de se rela-
cionarem com o mundo através de 
uma “cassete” que repetiam insisten-
temente na convicção profunda de 
que dessa insistência decorria a sua 
validação. 

O que consideravam uma prova 
de menoridade mental.

No entanto, agora, com outras 
circunstâncias sociais e outras re-
lações de poder, são os críticos de 
então que passaram a comunicar os 
seus valores e as suas convicções 

através de uma linguagem que parece 
a nova versão da tão desconsiderada 
“cassete”.

O isto causa incómodo, pertur-
bação. 

Porque é claro que é outra “cas-
sete”, são outras palavras.

Mas sendo diferentes revelam a 
mesma falta de imaginação que era 
merecedora de censura no nosso 
passado próximo.

E tal como antes se reconheciam 
capacidades intelectuais aos teóricos 
comunistas que inventavam e repe-
tiam a sua lenga-lenga também hoje 
se reconhece o mérito intelectual 
destes notáveis do tempo presente

E é neste contexto que perturba 
o ouvir dizer coisas diferentes mas 
que mostram, hoje como ontem, um 
igual defeito das suas capacidade de 
imaginar e de sonhar fora das con-
venções.

O que dizem os 
comentadores

O comum das análises afirma o 
seguinte:

Que o defeito orçamental se 
agrava dia a dia; que é necessário 
corrigi-lo em nome do progresso e 
da estabilidade; que o Estado tem de 
penalizar os cidadãos solicitando a 

Defeito orçamental, 
uma doença crónica 
da democracia 
portuguesa

De há uns anos a esta parte somos confrontados, 
de forma recorrente, com uma notícia sobre o 
estado das finanças públicas sempre apresenta-
da com a mesma linguagem e comentada com o 
mesmo tipo de observações. 

M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de 

Medicina Interna
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dios do Poder.
E porque desorganiza os votos e 

a continuidade ou a alternância do 
“poleiro” político.

Mas também porque exigem co-
ragem pessoal, e partidária, para se 
defenderem convicções.

O que pressupõe que estas têm 
de existir o que nem sempre é claro. 

Mas neste comentário admito 
que existam. 

Pelo menos em alguns decisores 
políticos e em alguns destes analis-
tas.

Por isso assumo que a postura 
social de todos os agentes do Poder, 
político, económico, judicial e jorna-
lístico, é, apesar das aparências em 
contrário, orientada no sentido de se 
criar bem estar desinteressado para 
todos que nasceram e vivem neste 
canto da Europa.

Com este pressuposto interro-
guemo-nos: “como é que se pode 
arrumar a casa”?

Para isso temos de tentar perce-
ber onde está a sua desarrumação.

Vamos aceitar que nem todos 
concordamos que a invenção do Es-
tado Providência é a prova maior de 
que o Homem é um animal civiliza-
do.

Mas já haverá algum consenso se 
dissermos que o Estado Providência 
é um conceito de paixão constru-
ído num tempo de afirmação dos 
Homens como iguais entre si e que 
está a ser destruído pela geração que 
mais benefícios dele tem retirado.

E também se aceitará pacifica-
mente que o Estado Providência 
funcionou, de facto, durante meio 
século.

Partindo destas duas premissas 
será que não é possível, e até dese-
jável como unidade estruturante da 
vida colectiva, que a matriz do con-
ceito seja modificada sem a descarac-
terizar, para a adaptar à nova realida-
de social?

No nosso tempo e no nosso país 
vivemos um conflito entre o desejo 
de criar benefícios para o maior nú-
mero de cidadãos e o desejo de tal 
propósito não acentuar o defeito do 
orçamento do Estado.

E os da economia paralela tam-
bém não.

Porque é claro que se os sábios 
(e os outros) podem pagar por um 
serviço mil Euros, porque é que 
hão-de pagar mil duzentos e dez por 
exemplo?

Até porque sabemos que num 
negócio bem conversado, em vez 
dos mil, talvez se paguem apenas no-
vecentos já que quando se paga sem 
IVA pode-se obter sempre mais um 
descontozito.

E se o aumento dos impostos 
implicar passar a economia paralela 
de 20 para 25% isso é um problema 
menor.

Porque como os que já têm o 
costume de pagar passarão a pagar 
mais, no final, a economia paralela 
cresce um pouco mas o rendimen-
to do Estado também cresce o bas-
tante para ficarmos todos (todos?) 
satisfeitos.

E com esta satisfação confirma-
mos que no nosso país temos dois 
tipos de cidadãos: os de mérito e 
os outros, os que são simplesmente 
comuns.

Quem comenta 
saberá do que fala?

Infelizmente para os portugue-
ses, e também para os cidadãos de 
outras terras pois estes conhecedo-
res brilhantes abundam por todo o 
lado e partilham a cartilha, os sábios 
analistas sociais, que assumo como 
sérios, não parece que tenham razão.

E não têm razão no nosso país 
porque o que nos falta é vontade 
de promover um claro “arrumar de 
casa”.

Que é variável não integrada nos 
seus estudos.

Porque interfere com o bem es-
tar de alguns desses sábios.

Porque questiona a autoridade 
de alguns decisores políticos.

Porque perturba a estabilidade 
resultante de compadrios que as re-
lações de poder foram criando ao 
longo dos anos.

Porque põe em dúvida a com-
petência de muitos órgãos intermé-

sua compreensão para sacrifí-
cios actuais que lhes terão de 
ser impostos pois se destinam 
a promover benefícios colecti-
vos futuros.

E repetem esta “cassete” 
incansavelmente.

Mas dizem ainda que a cor-
recção do defeito implica a to-
tal liberalização do mercado e 
para isso promovem as teses 
demo liberais totalmente devo-
tadas ao progresso associado à 
livre concorrência.

E insistem que há Estado 
a mais na vida colectiva; que o 
conceito Estado Providência é 
passado sem futuro; que o em-
prego seguro tem de terminar; 
que o funcionalismo público 
tem de ser muito reduzido; 
que as despesas com a saúde 
devem deixar de ser preocupa-
ção do Estado; E também as da 
educação; enfim, que os impos-
tos têm de ser aumentados.

Em resumo, o que afirmam 
é que na sociedade portuguesa 
quem não se furta aos impos-
tos e declara de forma inequí-
voca o seu ganho com o traba-
lho tem de ganhar menos e de 
pagar mais impostos.

Mas os outros, os que se 
furtam a esse dever, não per-
tencem a esta equação.

Porquanto são cidadãos im-
polutos que estão acima des-
tas coisas menores que são os 
contributos individuais para o 
bem estar colectivo.

Até porque eles estão bem, 
têm capacidade para influen-
ciar a máquina do poder, dão 
emprego a muitos dos sábios 
comentadores e organizam-
se para que também estes, de 
forma absolutamente legal, não 
participem nesse esforço co-
lectivo, enfim, são os cidadãos 
que dão imagem ao país.

Não integram os grupos de 
anónimos que trabalham ape-
nas com o umbigo como hori-
zonte pelo que não devem ser 
incomodados.



o P i N i Ã o

E julgo que será aceite por toda a 
gente afirmar que a criação de bene-
fícios é louvável.

Trata-se de qualquer coisa que 
todos assumimos como adequado ao 
desenvolvimento embora nos con-
fronte com algumas dificuldades. 

Porque nos obriga, a todos sem 
excepção, a desafiarmos a imagina-
ção. 

Para tentar organizar uma justa, 
ainda que não equitativa, distribuição 
desses benefícios.

Sem critérios de excepção.
E com responsabilização dos be-

neficiário.
Ou seja, “se merece, tem”.
Mas “se não merece e tem” então 

deve ser exemplarmente penalizado 
com custos que todos os outros 
considerem que não querem pagar.

Com custos que levem os outros 
que “têm sem merecer” a desistirem, 
por si mesmos ou por orientação de 
terceiros, de continuarem a ter. 

Exemplos de injustiça 
social

São muitos estes exemplos. Sa-
liento apenas alguns aparentemente 
menores.

Há quem tenha duas pensões de 
aposentação (aliás, com toda a legiti-
midade) e apresente nos serviços de 
saúde a de valor mais baixo para ter 
direito às isenções previstas na Lei.

Mesmo que a outra pensão seja 
milionária.

É um exemplo de quem “tem sem 
merecer”.

Mas ninguém se preocupa com 
esta questão e com o desconforto 
sentido por quem tem menos do que 
o desonesto e, sabendo do caso, o co-
menta dizendo “eles querem lá saber, 
só se fosse um pobre é que se inte-
ressavam”

Porque, de facto, ninguém parece 
preocupar-se com este tipo de iniqui-
dade.

Até porque, entre outras razões, 
as Comissões de Protecção de Dados 
Pessoais não deixarão de salientar que 
o controlo em causa interfere com a 
liberdade individual do cidadão viga-
rista (ou equivocado, se preferirem).

E também porque os Juristas não 
deixarão de encontrar motivos para 
continuarmos a afunilar os Tribunais 
com processos de defesa desses ci-
dadãos vigaristas que se arrastarão 
no tempo descredibilizando a Justiça, 
impedindo o Estado de ser ressarci-
do de dinheiros a que tem direito e 
permitindo que esse tempo descarac-
terize os processos com a mira numa 
amnistia ou num arquivamento.

E, infelizmente, esta perversão 
existe. Não temos que a ignorar por 
ser desagradável.

E ainda mais grave é acreditar-se 
que se o processo transitar em julga-
do o provável é que a penalização, se 
houver, será simbólica, sem qualquer 
resultado pedagógico, porquanto o 
crime é “menor”. 

Talvez até se prefira chamar-lhe 

“falta” para não estigmatizar o 
criminoso. 

Mas é mesmo um crime me-
nor?

Mormente aos olhos de 
quem julga a decisão como fa-
vorecimento a um poderoso?

Claro que as nossas Leis 
pretendem ser justas. 

Mas a impressão do cidadão 
comum é que também na apli-
cação da Justiça existem duas 
medidas. E esta suspeição não 
deve existir.

Pelo que uma boa medida 
seria fazer as Leis sem deixar es-
paço para este tipo de suspeitas 
e anular as Leis de excepção. 

Porque estas são, se não to-
das, quase todas injustas.

E são também justificação 
para criticar os Legisladores 
pois o cidadão lê-las-á sempre 
desta forma: se decidiu assim 
com vantagem para este grupo 
“é porque havia algum interesse 
de familiar, amigo ou conhecido 
com poder” nessa formulação 
legal de excepção.

E se calhar, às vezes, têm 
razão.

Aquando da publicação da 
Lei 90/2009 (muitíssimo me-
lhorada em relação ao Decre-
to Lei 173-2001 que revogou) 
mantiveram-se os relevantes 
benefícios atribuídos aos in-
capacitados por “esclerose 
múltipla” e alargaram-se esses 
benefícios aos incapacitados 
por “esclerose lateral amiotró-
fica” que tinham ficado 8 anos 
esquecidos.

Mas o cidadão comum, que 
até aprecia o sistema de van-
tagens particulares, continua a 
interrogar-se sobre o porquê 
desta precisão diagnóstica que 
deixa de foram todas as outras 
doenças degenerativas do Sis-
tema Nervoso Central, mesmo 
as aparentadas com as do be-
nefício, algumas das quais mais 
restritivas funcionalmente.

(Mas é justo referir-se que 
esta Lei está bastante melhorada 
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obrigatória intervenção de Advoga-
dos e sem que se possam utilizar os 
artifícios e controvérsias da Lei. 

De facto entende-se que o que 
está em causa é próprio daquela si-
tuação de organização em partilha de 
um bem comum não se justificando 
outro tipo de intervenção jurídica.

É uma forma de simplificação bu-
rocrática que permite a cada cidadão 
compreender que as regras de boa 
convivialidade se destinam a ser res-
peitadas no público e no privado.

E é aprender democracia pois, em 
boa verdade, é treinar a prática da 
responsabilidade e do respeito para 
com o outro.

Como também o seria uma Lei 
do arrendamento onde se definisse 
que o não pagamento da renda con-
tratado implicaria o imediato aban-
dono da casa alugada.

Em vez de termos uma Lei que 
defende o delinquente o que é, no 
mínimo, absurdo.

Mas de facto a Lei promove a 
criminalidade sem castigo já que per-
mite que o criminoso salta de casa 
em casa todos os anos porquanto o 
procedimento judicial para uma ac-
ção de despejo não demora menos 
do que isso. E ainda permite algumas 
situações de excepção que alongam 
aquele período de tempo com total 
desrespeito pelo bem estar do pro-
prietário que é ignorado face ao inte-
resse do inquilino faltoso.

Será justo? Será uma Lei adequa-
da ao treino da cidadania? 

Não é! 

Exemplos de injustiça social 
relacionados com os 
Médicos

Refiro-me às situações de “in-
capacidade temporária” para o tra-
balho e às burlas das aposentações 
antecipadas por incapacidade para o 
trabalho por doença.

Não há juízos absolutos para de-
cidir nestes particulares.

Mas a análise “a posteriori” dos 
múltiplos casos que cada um de 
nós conhece permite perceber que 
se trata de uma doença crónica do 

borada é um “cancro” do aparelho 
legislativo.

Que deve ser prevenido e, quan-
do denunciado com razoabilidade, 
extirpado.

E a Lei dos condomínios?
A ideia de condomínio, com uma 

administração feita pelos seus usu-
frutuários, deve ter surgido com o 
objectivo de se promover em cada 
cidadão o hábito de responsabiliza-
ção de cada um em relação ao todo 
“propriedade de um conjunto”.

Uma espécie de “abc” da cida-
dania.

Mas se a ideia parece boa, entre 
nós a prática revela-se absurda.

Porque se um condómino, seja 
qual for o motivo, decidir não pagar 
a sua contribuição mensal o único 
meio de resolver o problema é re-
correr aos Tribunais.

Onde o processo se arrastará 
anos, interferindo na disponibilidade 
dos magistrados para tratarem do 
que, pela sua complexidade, deve ser 
a sua competência.

E criando situações nos condomí-
nios de indisciplina total pela impos-
sibilidade de se pressionar o prevari-
cador, de forma simples, a cumprir a 
sua obrigação.

Para o faltoso enquanto “o pau 
vai e vem” (enquanto o processo se 
arrasta no tempo de tal forma que 
quando for julgado ou já não reside 
naquele lugar ou reside mas não re-
cebe oficialmente a correspondência 
judiciária) as costas folgam-lhe.

E no entanto não seria difícil im-
plementar um sistema, como me di-
zem ser o belga, onde há uma figura 
jurídica destinada a resolver rapida-
mente estas situações. 

Se um condómino belga não pa-
gar a sua quota o problema é imedia-
tamente referenciado ao “Procura-
dor do Rei” que, sem perder tempo, 
o resolve.

O faltoso pagará o que deve e 
uma multa por ter obrigado à inter-
venção do Estado.

E se porventura tiver razão para 
recusar o pagamento também o pro-
blema se esclarecerá de imediato, se-
gundo o código do condomínio, sem 

em relação à anterior porque 
deixa no ar a possibilidade de 
os seus benefícios serem alar-
gados a outras patologias inca-
pacitantes num futuro mais ou 
menos próximo).

Ou seja, os mal dizentes tal-
vez não tenham razão.

Mas é grave que a interpre-
tação de favorecimento seja 
aceitável.

Porque quando comentada 
“na rua” se transforma numa 
verdade possível.

E isto já é inaceitável.
Ora o aparelho legislativo 

português parece estar inunda-
do de Leis de excepção.

E de Leis que são promul-
gadas sem anulação automática 
das que as contradizem assim 
contribuindo para o alargamen-
to daquele aparelho, com legis-
lação que diz e se desdiz várias 
vezes, em nome da diversidade 
e da defesa de particulares que 
apenas existem na imaginação 
demasiado elaborada desses 
Legisladores receosos da sua 
própria sombra.

A Lei excepcional mal ela-
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decidir com justiça, que não sendo 
problema exclusivamente nosso, não 
deixa de ser uma “desarrumação da 
nossa casa”.

Temos uma Lei que afirma que 
quem for aposentado para uma acti-
vidade por doença “não pode voltar 
a exercer” essa actividade. 

Mas são seguramente milhares, 
apesar de não existirem estatísti-
cas, os aposentados que continuam 
a trabalhar na sua actividade depois 
de reformados antecipadamente por 
incapacidade para o exercício das 
mesmas.

Não existe, nem parece que ve-
nha a existir, qualquer sistema de 
controlo destas situações.

E não é possível informar os or-
ganismos profissionais representati-
vos, do afastamento do trabalho dos 
seus associados por doença incapa-
citante para a profissão, mesmo que 
essa profissão ponha em risco o bem 
estar de terceiros, porque tal atenta 
contra as liberdades e direitos indi-
viduais.

(Apenas é possível avisar a Auto-
ridade de Saúde no caso dos moto-
ristas).

Mas as entidades guardiãs da de-
fesa destes direitos já não se pronun-
ciam sobre os direitos e liberdades 
das vítimas dos potenciais erros que 
aqueles cometam. 

Do Advogado inapto que deixou 
castigar o cliente inocente; do Enge-
nheiro que errou os cálculos da pon-
te que construiu; do Médico que não 
tratou segundo a ciência e a arte o 
seu doente; do Técnico de Informá-
tica que viciou o sistema eliminando 
ou adulterando o seu trabalho e o de 
outros; do Operário que não cum-
priu as regras do seu labor; do Cozi-
nheiro que intoxicou todo um grupo 
de pessoas por inabilidade na prepa-
ração das refeições; do Professor que 
deu informações erradas aos seus 
alunos que nele confiaram; do Enfer-
meiro que trocou as medicações dos 
seus doentes; e de quantos mais…

E também não está prevista uma 
revisão periódica da situação de in-
capacidade, 5 ou 10 anos após a re-
forma, para se avaliar se o contexto 
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de pena de si mesmos por se julga-
rem castigados pela doença e com 
direito a permanecer, quiçá definiti-
vamente, no culto das suas limitações 
e do medo de um devir que, as mais 
das vezes e felizmente, só existe na 
sua imaginação.

Mas ainda na problemática da 
Saúde será que tem sentido oferecer 
aos emigrantes, legalizados ou não, 
indiferenciados de facto ou por ne-
cessidade, escuros ou claros, um ser-
viço de atendimento assistencial sem 
qualquer custo e um receituário que 
muitas vezes não conseguem com-
prar, acentuando ainda mais as suas 
angústias?

Mormente quando se percebe 
que uma franja significativa destes 
apenas está desenraizada, sem refe-
rências, em condições que os levam 
a recorrer de forma repetida mas 
ineficaz aos serviços assistenciais 
procurando um bem estar que ape-
nas se pode encontrar no retorno 
à realidade cultural que, por razões 
respeitáveis, abandonaram.

É uma situação delicada que exige 
estudo para se procurar evitar que 
estes cidadãos que nos escolheram 
como país de acolhimento se trans-
formem, a curto prazo, em agentes 
de despesas sociais sem qualquer 
contrapartida produtiva. 

E sem benefício para os próprios 
porquanto aquilo que é a sua neces-
sidade e que melhoraria as suas quei-
xas é algo que os serviços assisten-
ciais não têm para dar.

Além de que os medicamentos 
prescritos, sendo habitualmente pou-
co úteis, são um custo sem sentido 
que diminui muito os seus parcos 
rendimentos.

Mas há mais situações 
de injustiça social

Há actualmente um outro exem-
plo de injustiça social gritantemente 
absurdo que merece ser referencia-
do neste recordar de problemas me-
nores para “arrumar da casa”: a exis-
tência de empresas uninominais, que 
não criam empregos, não partilham 
dividendos e nada têm de original 

E não se veja esta medida como 
socialmente injusta.

Porque não se quer interferir 
com o vencimento recebido duran-
te a doença, como é habitual fazer-se 
agora. Pelo contrário, o que parece 
que se deveria implementar era um 
sistema que mantivesse a totalidade 
do ordenado durante a doença mas 
sem o ganho de um só dia de antigui-
dade durante esse período.

Ao se reconhecer a importância 
da doença como factor perturbador 
da vida normal de cada um, que se 
não pode evitar, mantinha-se o direi-
to ao ordenado.

Mas reconhecia-se também o fac-
to de não haver trabalho real durante 
a doença, e isso significar acentuação 
do trabalho de outros, com risco de 
doença para estes, não se permitindo 
um acumular artificial de tempo de 
serviço.

Pois esta contagem deve-se refe-
rir exclusivamente a “tempo efectivo 
de trabalho”.

E julgo ser óbvio que uma Lei 
com este propósito pedagógico de-
veria ser promulgada com efeito re-
troactivo de, pelo menos, dez anos, 
pois não devem ser apenas as Leis 
que dão vantagens que o devem ter.

Esta medida teria como resultado 
confrontar muitos dos que se vanglo-
riam de terem conseguido ludibriar 
o Estado com a redução imediata da 
sua pensão de reformado. 

E dava aos que, de entre eles, o 
quisessem, a oportunidade de reto-
marem as suas funções por forma a 
recuperarem o tempo de antiguidade 
efectiva que agora usufruem de for-
ma injusta e irregular.

Não há normas que sejam abso-
lutamente justas.

E esta medida, com o seu com-
ponente de injustiça relativa em re-
lação a certas doenças de grande 
disfuncionalidade, reduziria muito o 
absentismo que resulta da falta de 
objectividade de certas queixas.

Estas justificam alguma inabilidade 
dos Médicos para tomarem decisões 
sem risco de agravamento dos qua-
dros dos seus doentes e algum apro-
veitamento destes, demasiado cheios 

apreciado continua a ser to-
tal e definitivamente incapa-
citante.

Tal como também não está 
previsto que o próprio aposen-
tado, após algum tempo nesta 
situação e recuperado dos seus 
aparentemente definitivos ma-
les, reconsidere a sua vida e 
peça para voltar à situação de 
activo por se sentir próximo 
de como era antes.

E quer uma quer outra si-
tuação perturbam os princípios 
do Estado Providência.

Não há a preocupação em 
o defender de alguns dos seus 
exploradores nem de recupe-
rar para ele alguns dos seus 
eventuais defensores como se-
riam os que entendessem po-
der retomar actividade depois 
de perceberem que os seus 
males lho permitiam.

Não há, de facto, a intenção 
de transformar o direito à apo-
sentação por tempo de traba-
lho activo em algo que o seja 
de facto.

E no entanto já temos uma 
Lei que, para efeitos de pro-
gressão nas carreiras do servi-
ço público, considera o tempo 
de “baixa” por doença como 
tempo não activo perdendo 
uma promoção, em igualdade 
pontual, quem tiver uma pres-
tação com maior número de 
faltas ao trabalho.

Se esta mesma realidade 
fosse transferida para a conta-
gem de tempo por antiguidade 
teria, muito provavelmente, sig-
nificativas boas consequências 
para o mundo laboral.

Ela obrigava cada trabalha-
dor em incapacidade tempo-
rária a sentir que o prolongar 
inadequado do seu afastamen-
to por doença significaria, al-
guns anos mais tarde, ter de 
prolongar o tempo do seu vín-
culo profissional para atingir o 
desejado número de anos de 
trabalho activo que permite a 
reforma automática.
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que as distinga da actividade liberal 
individual.

(Não falando de outras que, per-
sistentemente, não têm lucros ou que 
reconhecem falência determinando 
desespero e perdas financeiras dos 
empregados sem que se note reper-
cussão evidente nas capacidades eco-
nómicas dos empregadores.)

Mas em relação às uninominais 
a impressão que o cidadão comum 
constrói é que o seu objectivo é 
permitir aos “Legisladores & Amigos, 
Lda” irem de férias pelo mundo, com-
prarem um sofá novo para a sua casa, 
trocar de carro, fazerem uma festa 
ou qualquer outro gasto sumptuário, 
e incluírem essas despesas na conta 
da “companhia” assim reduzindo as 
suas obrigações fiscais pois, muitas 
vezes, com tanto gasto nem lucro 
alcançarão.

Todos sabem que se trata de um 
artifício para se não cumprirem deve-
res sociais, tal como todos (ou quase) 
suspeitam que são criação conscien-
te para, legalmente, os “influentes” se 
desviarem sem penalização daqueles 
deveres.

Com este artifício, exactamente 
o mesmo tipo de despesas do quoti-
diano, são “trabalho” para os trânsfu-
gas ao fisco e são “lazer” para os que 
sentem os impostos como dever e, 
de bom ou mau grado, os pagam.

Os exemplos podem repetir-se.
Mas deixo a cada leitor o objectivo 

de ponderarem nos que conhecem.

Conclusão

Fica “no ar” a ideia de que os 
exemplos se repetem e que a sua 
denúncia seria um caminho para re-
solvermos algumas injustiças aparen-
temente óbvias.

E pretendo que estas pequenas 
grandes singularidades da nossa vida 
colectiva provam que necessitamos 
de saber “arrumar a casa” para, efec-
tivamente, eliminarmos o discurso 
“cassético” sobre o defeito.

Terei razão?
Admito que não. – Mas também 

admito que o facto de elas corres-
ponderem a modelos que se repe-

tem exaustivamente no nosso quoti-
diano, podendo outras sensibilidades 
referenciarem diferentes situações 
igualmente menores mas de custos 
elevadíssimos para todos, são, isso 
sim, demonstrativas de que “a casa 
está desarrumada”.

E uma casa desarrumada não 
acerta o passo com o progresso, com 
a responsabilidade colectiva, com a 
partilha, com a solidariedade, com 
as formas de “humanização plena do 
homem”.

Por mais ardilosamente que al-
gumas medidas sejam propostas ao 
cidadão pagador de impostos, para 
serem aceites como inevitáveis, a 
ideia de que tudo passa por enten-
dimentos a que se associarão excep-
ções com “o objectivo de beneficiar 
as partes do todo que são habitual-
mente beneficiadas” conspurca e de-
sacredita o projecto.

Mas se essas 
medidas se asso-
ciarem a outras, 
mesmo que con-
sideradas como 
menores, mas que 
sejam abrangen-
tes e eficazmente 
aplicadas, com real 
e pesada (porque 
terá de ser neces-
sariamente simbó-
lica) penalização do 
prevaricador seja 
ele quem for, então 
talvez seja possível 
fazer com que haja 
mais cidadãos a 
pagar impostos, tal-
vez existam menos 
empresas fictícias 
a permitirem fugas 
legais a este dever 
e talvez se desen-
volva em cada cida-
dão um sentimento 
de cooperação e 
responsabilidade 
sociais.

Esta forma de 
estar será a única 
que permitirá que o 
país deixe de viver 

de lamentos e seja expurgado 
dos que o exploram por vive-
rem apenas olhando para si.

E faz sentido referir que até 
estes, os sempre beneficiados, 
perceberão que o desenvol-
vimento partilhado implicará 
diminuição da conflitualidade 
social e, como natural con-
sequência desta, uma muito 
melhor segurança quotidiana 
individual.

E decerto que para eles, 
como para todos nós, esta não 
será uma vantagem menor…

 
(texto baseado em outro 

similar enviado há anos para 
as direcções das Centrais sin-
dicais e para os gabinetes do 
Primeiro-Ministro e de um co-
mentador político)
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didas mais importantes a tomar para 
ter uma boa saúde mental.

Finalmente, a obra Procriação 
Medicamente Assistida, das autoras 
Teresa Almeida Santos e Mariana 
Moura Ramos, é uma obra que pre-
tende sensibilizar os leitores para o 
impacto social e demográfico que a 
esterilidade tem na actualidade. São 
abordadas as principais causas de 
esterilidade, o seu diagnóstico e os 
métodos de tratamento existentes. 
Além disso, são também explanadas 
de forma sucinta e clara, as diferentes 
técnicas de PMA, o que as distingue e 
o futuro destas.

A Imprensa da Universidade de 
Coimbra lançou recentemente três 
novos títulos cuja temática se insere 
na área da saúde, tanto física como 
mental. Tratam-se das obras: Violên-
cia e abuso. Respostas simples para 
questões complexas (Teresa Maga-
lhães), Saúde Mental (Manuel João 
Quartilho) e Esterilidade e Procria-
ção Medicamente Assistida (Teresa 
Almeida Santos e Mariana Moura Ra-
mos). Estas obras inserem-se na co-
lecção Estado da Arte, uma colecção 
de livros de bolso que abrange temas 
de interesse de toda a comunidade.

A primeira obra, da autoria de Te-
resa Magalhães, tem como objectivo 
sensibilizar o leitor para este grave 
fenómeno social enquanto faz uma 
análise do mesmo, respondendo a 
questões e dúvidas relacionadas com 
o tema. Além disso, pretende promo-
ver a capacidade de cada um de iden-
tificar casos de violência e abusos e 
orientar adequadamente, tendo em 
vista um pronto e correcto diagnós-
tico e, logo, a mais rápida protecção 
e tratamento das vítimas, e a preven-
ção da sua vitimização secundária e 
da perpetuação da violência

Concentrando-se prioritariamen-
te na psique humana, temos o livro 
Saúde Mental de Manuel João Quar-
tilho. Este pode ser dividido em duas 
partes: na primeira aborda algumas 
questões controversas e inclui as-
pectos relacionados com a desesta-
bilização da saúde mental; na segunda 
valoriza o conceito de saúde mental 
positiva e tenta identificar alguns dos 
seus determinantes, individuais e so-
ciais. Conta também com um epílogo, 
no qual faz um resumo sobre as me-

Novas obras 
na área da Saúde
Colecção Estado da Arte

Imprensa da 
Universidade de 
Coimbra • 
imprensauc@ci.uc.pt • 
www.uc.pt/imprensa_uc

u L T u r A

Saúde Mental
Autor: Manuel João Quartilho
Editora: Imprensa da Universidade de 
Coimbra
ISBN: 978-989-26-0039-0
Preço: 8,40 €
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u L T u r ACCC
Violência e abuso. Respostas 
simples para questões complexas
Autor: Teresa Magalhães
Editora: Imprensa da Universidade de 
Coimbra
ISBN: 978-989-26-0025-3
Preço: 8,40 €

Esterilidade e Procriação 
Medicamente Assistida
Autor: Teresa Almeida Santos, Mariana 
Moura Ramos
Editora: Imprensa da Universidade de 
Coimbra
ISBN: 978-989-26-0027-7
Preço: 8,40 €
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No passado dia 7 de Dezembro, 

a propósito da conferência subor-
dinada à temática “Determinantes 
no Acesso aos Cuidados de Saúde”, 
sob a alçada do Projecto HUMA 
(Health for Undocument Migrants 
and Asylum Seekers), Médicos do 
Mundo (MdM) lançou a Declara-
ção Europeia dos Profissionais de 
Saúde para um Acesso Não Discri-
minatório aos Cuidados de Saúde. 
Num mês em que se celebra o Dia 
Internacional do Imigrante (18 de 
Dezembro), muitas foram as perso-
nalidades sensíveis à causa.

O Auditório do Padrão dos Des-
cobrimentos foi o local escolhido 
para acolher esta tão válida inicia-
tiva. Debateu-se a posição portu-
guesa no que concerne ao acesso 
aos cuidados de saúde essenciais e 
continuados destinados aos (i)mi-
grantes indocumentados e àqueles 
que requerem asilo. Na realidade, 
este é mote da missão levada a cabo 
pelo Projecto HUMA (www.huma-
network.org). Ainda que, quando 
comparada com os restantes países 
da União Europeia, a legislação lusa 
seja a menos restrita nesta matéria, 
estamos perante um longo trajec-
to a percorrer. A referida confe-
rência resultou em mais um passo 
neste sentido. Trouxeram-se à luz 
da discussão leis (Despacho n.º 25 
360/2001; Artigo 34.º do Decreto-
Lei n.º 135/99, de 22 de Abril) que, 
por uma ou outra razão, mesmo 

que decretadas oficial e publicamen-
te, não são devidamente postas em 
prática. Com o intuito de colmatar 
esta lacuna, MdM lançou a Declara-
ção Europeia dos Profissionais de 
Saúde para um Acesso Não Discri-
minatório aos Cuidados de Saúde. 
A mesma foi assinada no local pelos 
profissionais de saúde presentes e 
encontra-se disponível no nosso sí-
tio virtual (www.medicosdomundo.
pt). Pretende-se que esta envolva, 
sensibilize e comprometa cada vez 
mais médicos, enfermeiros e, conse-
quentemente, as suas redes de con-
tactos.

Moderado por Fernanda Freitas, 
jornalista e apresentadora de “So-
ciedade Civil”, programa da RTP2, o 
debate contou com a presença de 
ilustres prelectores que reiteraram 
ser urgente passar-se das palavras 
aos actos, diagnosticando os princi-
pais focos problemáticos e apresen-
tando propostas que os solucionem. 
Rosário Farmhouse, Alta Comissária 
do ACIDI – Alto Comissariado para 
a Imigração e Diálogo Intercultural, 
Cátia Palma, representante da Direc-
ção de MdM, Cristina Santinho, Pre-
sidente do GIS – Grupo Imigração e 
Saúde, Mª Teresa Mendes, Presiden-
te do CPR – Conselho Português 
para os Refugiados,  e Sónia Dias, 
Professora de Saúde Internacional 
do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical foram alguns dos oradores 
presentes.
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Médicos do Mundo 
reclama acesso 
igualitário aos 
cuidados de saúde
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A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo – SPEDM – atribuiu por unanimidade no 
passado dia 30 de Janeiro, durante a sessão de encerra-
mento do XII Congresso Português de Endocrinologia, 
o Prémio Nacional de Endocrinologia SPEDM/Novartis 
Oncology, ao trabalho “The lipoprotein receptor LRP1B 
suppresses growth, angiogenesis and metastatic potential 
of tumors generated in vivo by modulating the extra-
cellular microenvironment composition”, da autoria de 
um grupo de investigadores liderado pelo médico Hugo 
Prazeres. 

Este Prémio, no valor de 15.000 euros, destinado a 
todos os endocrinologias e também a médicos de outras 
especialidades (devendo, pelo menos, um dos autores ser sócio da SPEDM), foi atribuído pela 2ª vez, distin-
guindo um trabalho de investigação básica / clínica original, através da promoção da investigação na área da 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. O trabalho premiado será publicado na Revista da SPEDM (ou noutra 
a acordar com os autores).

A Equipa da Consulta de Sexologia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL - Ex Hospital Júlio 
de Matos) irá realizar no dia 25 de Março uma Oficina de Formação em Sexologia, entre as 10 e as 17h, no 
CHPL.

A Oficina de Formação em Sexologia pretende sensibilizar e reforçar a importância da Sexologia na Prática 
Clínica em Psiquiatria e Saúde Mental, e é dirigida a Médicos Psiquiatras, sobretudo aos Médicos Internos de 
Psiquiatria, e demais profissionais de Saúde Mental com interesse nesta área multidisciplinar. 

Esta iniciativa conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, da Sociedade 
Portuguesa de Sexologia Clínica, do Instituto Luso-Americano de Sexologia Clínica e do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa.

As inscrições são gratuitas (mas limitadas à disponibilidade do anfiteatro) e devem ser obrigatoriamente feitas 
via email para: consultasexologiachpl@gmail.com, indicando-nos o nome, profissão, local de trabalho e contacto.

Do programa destacamos a conferência “O Hospital Júlio de Matos tem Consulta de Sexologia há 32 anos”, 
a mesa redonda “Se tratar a Depressão e a Psicose é Inevitável a Disfunção Sexual?” e a oportunidade de par-
ticipar na Discussão de Casos Clínicos.

A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, o 
Instituto Português da Qualidade, a Direcção Geral da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde 
promoverão, durante este ano, um ciclo de conferências dedicadas à Qualidade em Saúde. As conferências 
realizar-se-ão no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa (excepto a de dia 9 de Setembro, 
que terá lugar no auditório do Infarmed), e são de entrada livre.

Cada sessão será seguida, da parte da tarde, de um workshop com os oradores internacionais para grupos 
seleccionados de participantes (a participação em cada workshop terá um custo de 50 euros). Informações 
através dos emails qualidade@ensp.unl.pt ou conferencias.saude@gulbenkian.pt

Prémio Nacional de 
Endocrinologia

Sexologia - oficina de formação

Qualidade em Saúde 2011
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O I Simpósio de Biomecânica e Per-
formance Humana da Universidade Fer-
nando Pessoa decorre nos dias 25 e 26 
de Março e pretende consubstanciar e 
fomentar o intercâmbio académico, cien-
tífico e comercial, de forma a construir 
um corpo de conhecimento no âmbito 
lato da análise de movimento e perfor-
mance humana. Para este propósito es-
tão convidados e confirmados autores 
distinguidos, em representação das di-
ferentes instituições de ensino superior 
nacionais e internacionais. O Simpósio irá 
desenvolver-se no âmbito de quatro áre-
as principais: Processamento de biossinal; 
bioinformática; biomecânica desportiva e 
performance humana; biomecânica clínica 
e sistema sensório-motor. Para além do 
curso teórico irão decorrer workshops 
teórico-práticos: Avaliação cardiorrespi-
ratória em  populações específicas; Tho-
racic manual interventions for cervical 
and shoulder conditions; Dinamómetria 
isocinética: desenho, implementação e 
interpretação de protocolos isocinéticos 
de optimização, reabilitação e prevenção 
neuro-musculo-esquelética; Introduction 
to EMG.

Simpósio de 
Biomecânica 

e Performance 
Humana

Qualquer questão deve ser colocada 
para o seguinte email: 

SBPH@ufp.edu.pt
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