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E m  d E S t a q u E

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos cuidados médicos

Artigo 44.
(Esclarecimento do médico ao doente)

1. O doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o 
esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua
doença.

2. O esclarecimento deve ser prestado previamente e incidir sobre os 
aspectos relevantes de actos e práticas, dos seus objectivos e 
consequências funcionais, permitindo que o doente possa consentir em 
consciência.

3. O esclarecimento deve ser prestado pelo médico com palavras 
adequadas, em termos compreensíveis, adaptados a cada doente, 
realçando o que tem importância ou o que, sendo menos importante, 
preocupa o doente.

4. O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do doente, 
a sua capacidade de compreensão e o seu nível cultural.

5. O esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em função dos 
dados probabilísticos e dando ao doente as informações necessárias 
para que possa ter uma visão clara da situação clínica e optar com 
decisão consciente.
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As dificuldades na comunicação dos Médicos com a Ordem e da Ordem 
com os Médicos são das queixas mais recorrentemente ouvidas aos pelos 
Colegas. Por isso mesmo, abrir a Ordem aos Médicos é uma inegável prio-
ridade. 

Esse era, também, um dos nossos primeiros compromissos eleitorais, no-
meadamente através da criação de um canal informático, privado, de contac-
to directo dos Médicos com a sua Ordem, com obrigatoriedade de resposta 
da Ordem a todas as solicitações/participações efectuadas.

Com este endereço de email pretendemos que os Médicos, com a máxi-
ma facilidade, façam chegar à Ordem dos Médicos as suas propostas, ques-
tões e preocupações mais relevantes.

Enfim, esperemos que nem todos os cerca de 42000 Médicos inscritos 
na Ordem usem este email e que aqueles que o fizerem o façam apenas para 
as temáticas mais proeminentes, caso contrário tornar-se-á de muito difícil 
gestão. Mas se o uso for intensivo, o que até seria um bom sinal, a Ordem 
desenvolverá a capacidade de responder.

Gostaríamos que este email recebesse correspondência relacionada so-
bretudo com duas problemáticas nucleares:

- Constrangimentos que dificultem a prática clínica de acordo 
com o Estado da Arte.

- Disfunções relacionadas com a substituição de marcas de me-
dicamentos nas farmácias.

Todavia, naturalmente que estará igualmente aberto a outras temáticas, 
ideias e propostas.

Em defesa da Qualidade e dos Doentes
Os Médicos conhecem os reais problemas da saúde melhor do que nin-

Canal Aberto

Abrir a Ordem 
aos Médicos 

é uma inegável 
prioridade. 

E d i t o r i a L  
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E d i t o r i a L  

guém e a Ordem pode colaborar proactivamente na sua análise e resolução, de forma construtiva, independente e 
crítica, tornando-se num bastião inexpugnável na defesa da Qualidade da Saúde.

No momento em que atravessamos uma gravíssima crise financeira, as pressões sobre a Saúde vão agudizar-se e 
podem ultrapassar o limite do tolerável.

Como funcionários, os Médicos têm de cumprir as ordens que recebem da hierarquia. Todavia, para não se tor-
narem passiva ou activamente coniventes com eventuais consequências negativas para os Doentes, em resultado de 
cortes cegos e excessivos que coloquem em causa a Qualidade da Medicina, devem adoptar duas atitudes:

Conforme parecer em vigor do Conselho Nacional para o Exercício Técnico de Medicina da Ordem dos Mé-
dicos, em total consonância com o Código Deontológico (artº 33), “Os médicos devem denunciar nas instâncias 
apropriadas, a falta de recursos técnicos e/ou humanos para o exercício da sua actividade com dignidade e segurança 
para os seus doentes”. A instância mais apropriada é a Ordem dos Médicos. O canal facilitado é o endereço de email 
que agora se divulga.

Responsabilizar expressamente a hierarquia pelos potenciais problemas decorrentes da falta de meios adequados, 
ao abrigo ponto 2 do artº 271 da Constituição da República, que afirma: “É excluída a responsabilidade do funcionário 
ou agente que actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em maté-
ria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito”.

A comunicação à Ordem das dificuldades sentidas pelos Colegas no seu dia a dia clínico permitirá que esta actue 
de forma objectiva e consequente na denúncia pública, no exercício efectivo do seu magistério de influência e na 
solução concreta de problemas específicos.

Pronunciar-se publicamente mas em abstracto sobre problemas e constrangimentos na Saúde pode ter um efeito 
teatral, mas nada resolve. Apontar insuficiências evidentes e falhas concretas tem um efeito mediático insuportável 
para o poder político e obriga efectivamente à implementação de medidas consistentes e correctoras.

A Ordem fica à espera da participação formal dos problemas do terreno por parte dos Médicos. Essa participa-
ção formal, através do canal agora aberto, permitirá à Ordem actuar por todos os meios ao seu alcance. 

Relembra-se aos Colegas que têm cargos de direcção e administração que a Qualidade está acima da Contabili-
dade. Na Qualidade inclui-se o rigor de gestão, naturalmente, mas os números não podem sobrepor-se aos Doentes. 
Nunca esqueçam que acima de tudo são Médicos, para não ter de ser a Ordem a recordar-lhes essa condição. 

Um desafio aos Médicos portugueses
No que à prescrição por DCI diz respeito, publicamos nesta revista um comunicado emitido em conferência 

de imprensa da Ordem dos Médicos no passado dia 30 de Março, quando na Comissão de Saúde da Assembleia da 
República se assistiam a intensas tentativas de última hora para fazer passar uma Lei sobre prescrição por DCI, cujo 
teor desconhecíamos e para as quais fomos informalmente alertados. 

Felizmente prevaleceu o bom senso entre os dois maiores Partidos nacionais. Dos múltiplos contactos que efec-
tuámos alguns certamente contribuíram para o desejado efeito.

São incompreensíveis, quiçá inconfessáveis, as razões pelas quais alguns Deputados quiseram aprovar sob pressão 
uma Lei que, com muito poucas reservas, permitia a substituição de medicamentos nas farmácias por interesses 
meramente comerciais.

Comparando com as soluções alternativas, se tivesse sido aprovada a proposta de Lei em causa, a Qualidade da 
Medicina era afectada, os Doentes eram prejudicados, o Estado perdia dinheiro e a indústria farmacêutica portuguesa 
condenada ao desaparecimento, agravando o desemprego e as dificuldades da nossa economia.

É estranho que esses Deputados não tenham em consideração as preocupações acima enunciadas e não consi-
derassem a proposta da Ordem dos Médicos para tabelar por igual o preço de todas as marcas do mesmo genérico 
pelo valor mais baixo e descer o respectivo preço em pelo menos 10%, o que pouparia mais de 60 milhões de euros 
ao Estado e aos Doentes.

É estranha a pressão desses Deputados em aprovar à pressa e quase clandestinamente uma polémica e complexa 
legislação de prescrição por DCI antes da dissolução da Assembleia da República. A pressa não é boa conselheira e 
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Portugal tem problemas bem mais graves por resolver! Há tempo na próxi-
ma legislatura para discutir esta questão com rigor e tranquilidade. A evidên-
cia demonstra que este assunto ainda não estava suficientemente maturado.

Neste âmbito queremos lançar mais um desafio aos Médicos portugueses.
São poucos os Colegas que não referem trocas indevidas de marcas de 

medicamentos nas farmácias e muitos os que afirmam que essas trocas ti-
veram consequências clínicas evidentes, por vezes francamente prejudiciais 
para os Doentes.

Em muitas circunstâncias são os próprios Doentes que recusam a troca 
de marcas do mesmo genérico, ou mesmo a troca do produto original por 
um genérico, em virtude de já terem sofrido experiências anteriores desa-
gradáveis.

Pois bem, o que pedimos aos Colegas é que utilizem este novo canal 
informático para reportarem à Ordem essas situações. 

O INFARMED insiste em afirmar que medicamentos do mesmo princí-
pio activo e de marca diferente são iguais e que a troca de marcas de gené-
ricos nas farmácias não tem quaisquer efeitos para os doentes. Os Médicos 
sabem que não é exactamente assim, mas é fundamental comunicar os casos 
práticos às autoridades competentes. A instância mais apropriada é a Ordem 
dos Médicos. O canal facilitado é o endereço de email que agora se divulga.

Actualmente, com a informatização das receitas é fácil confirmar as tro-
cas indevidas nas farmácias e com a desmaterialização dos processos clíni-
cos, mas mesmo sem ela, é simples registar os factos e eventos observados 
ou relatados pelos Doentes. Depois basta fazer um print ou um copy e 
enviar à Ordem dos Médicos, quer pelo correio normal, quer pelo novo 
canal informático.

Seguidamente, a Ordem dos Médicos cumprirá as suas obrigações, re-
portando ao INFARMED e acompanhando a sua actuação, investigando por 
conta própria, comunicando eventuais anomalias à Ordem dos Farmacêu-
ticos (o que já teve consequências práticas no passado) ou denunciando 
publicamente os factos ocorridos.

Caros Colegas,
Só com a participação activa dos Médicos a Ordem poderá cumprir inte-

gralmente a sua nobre e difícil missão de preservar a Qualidade da Medicina 
praticada em Portugal e defender os Doentes. Contamos com a voz activa e 
empenhada dos Médicos. 

O futuro da Saúde em Portugal está nas nossas mãos.
Não podemos falhar por omissão de acção.

O futuro da Saúde 
em Portugal está 
nas nossas mãos.

Não podemos 
falhar por omissão 

de acção.

E d i t o r i a L     



Os Conselhos Disciplinares 
Regionais (CDR) têm por atribuição 
julgar as infrações à deontologia 
e ao exercício da profissão 
médica previstas no Estatuto e 
nos Regulamentos da Ordem dos 
Médicos e no Código Deontológico, 
praticadas voluntariamente ou por 
negligência por qualquer médico a 
nível regional, sendo constituídos por 
cinco membros eleitos trienialmente 
(Art. 72º e 73º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos-EOM, e Art. 4º 
do Estatuto Disciplinar dos Médicos-
EDM). O Conselho Nacional de 
Disciplina (CND), constituído por 
dois elementos de cada CDR e pelo 
Presidente da Ordem dos Médicos, 
que preside, é o órgão disciplinar 
nacional da Ordem dos Médicos 
(Art. 67º do EOM) e compete-lhe 
exercer a competência disciplinar 
em relação aos actuais ou antigos 
Presidentes da Ordem dos Médicos 
e membros dos Conselhos com 
competência genérica e dos CDRs, 
bem como conhecer e julgar, por 
via de recurso, das deliberações 

disciplinares tomadas pelos CDRs 
(Arts. 5º, 49º e 53º do EDM).

Constitui infracção disciplinar 
a violação, por acção ou omissão, 
dolosa ou negligente, de algum ou 
alguns dos deveres decorrentes do 
Estatuto da Ordem dos Médicos, 
do Código Deontológico, do Esta-
tuto Disciplinar dos Médicos, dos 
regulamentos internos ou das 
demais disposições aplicáveis (Art. 
2º do EDM). A grande maioria das 
infracções disciplinares resultam de 
má prática ou de violação do Código 
Deontológico.

A responsabilidade disciplinar 
dos médicos perante a Ordem 
dos Médicos é independente de 
outras responsabilidades disciplinares 
administrativas, bem como de res-
ponsabilidades civis ou criminais 
que eventualmente possam também 
existir.

Sempre que uma queixa ou 
participação chega aos CDRs, 
directamente ou através de outros 
órgãos da Ordem dos Médicos 
(nomeadamente Bastonário, Presi-

Importância de uma 
informação 
esclarecida e de um 
consentimento 
informado
Os Conselhos Disciplinares Regionais (CDR) têm 
por atribuição julgar as infrações à deontologia e ao 
exercício da profissão médica previstas no Estatuto 
e nos Regulamentos da Ordem dos Médicos e no 
Código Deontológico, praticadas voluntariamente 
ou por negligência por qualquer médico a nível 
regional.
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processo será também distribuído 
a um relator, sendo no final do 
inquérito proposto o arquivamento 
ou a instauração de processo 
disciplinar (Art. 52º do EDM). Na 
situação 3, após esclarecimento, 
o processo poderá ser arquivado 
se não há suspeita de infracção, 
ou poderá ser, se se concretiza 
a suspeita, instaurado processo 
disciplinar (ou, eventualmente,  de 
inquérito). Existem prazos para estes 
procedimentos: o procedimento 
disciplinar caducará se não for 
instaurado no prazo de três meses 
após o conhecimento da eventual 
falta pelos órgãos competentes da 
Ordem dos Médicos; e, o direito de 
instaurar procedimento disciplinar 
prescreve no prazo de três anos 
contados da data da prática da 
infracção (Art. 9º e Art. 11º do EDM).

Após o despacho de acusação o 
arguido tem direito a defesa, com 
prazo (Arts. 32º e 34º do EDM), e 
o relator poderá, eventualmente, 
ordenar novas diligências (Art. 
35º do EDM). O arguido, em 
condições especiais, poderá apre-
sentar alegações, (Art. 36º do 
EDM), e, após o encerramento 
destas, em prazo determinado, 
o relator elaborará um relatório 
concluindo pelo arquivamento ou 
por proposta de sanção (Art. 38º 
do EDM). O processo disciplinar 
deve ser instruído e apresentado 
a julgamento no prazo de um ano 
após a sua distribuição (Art. 40º 
do EDM). Os membros do CDR 
analisam, discutem e decidem (Arts. 
39º, 40º, 42º do EDM), sendo, em 
caso de sanção e punição, atribuída 
pena, por ordem crescente de 
gravidade, de advertência, de cen-
sura, de suspensão até cinco anos, 
ou de expulsão, eventualmente 
com penas acessórias de perda 
de honorários e de publicidade da 
pena (Arts. 12º, 13º e seg. do EDM). 
Da decisão do CDR poderá haver 
recurso, em prazo determinado, 
para o Conselho Nacional de 
Disciplina-CND (Arts. 43º a 49º do 
EDM). 

O Art. 42º do EDM refere que as 

dentes das Secções Regionais, ou 
Gabinete do Doente na Secção 
Regional do Sul), ou também através 
de outras instituições (como 
Ministério da Saúde, Inspecção Geral 
de Actividades em Saúde-IGAS, 
Entidade Reguladora da Saúde-ERS, 
instituições judiciais, etc), essa queixa 
ou participação é analisada pelo 
Presidente do CDR respectivo que 
tomará uma das seguintes decisões: 

1 - Instauração de procedimento 
disciplinar com abertura de processo 
disciplinar, sem pré-juízo de culpa, 
eventualmente com solicitações 
imediatas para início de instrução, 
se existem indícios de infracção 
suspeita, possível ou provável (Art. 
6º do EDM). O procedimento 
pode também ser instaurado pelos 
Presidentes da OM ou do CDR 
por fortes indícios de infracção, 
independentemente de participação 
(Art.6º, nº 1, b) do EDM). 

2 - Abertura de processo de 
inquérito, eventualmente com so-
licitações imediatas para início de 
instrução, se a infracção não está 
concretizada, se não é conhecido 
o infractor, e/ou se os factos não 
estão esclarecidos e ocorreram em 
instituições médicas de natureza 
privada (Art. 50º e 51º do EDM). 

3 - Abertura de processo de 
averiguação sumária, com diligências 
sumárias para esclarecimento dos 
factos (Art. 6º, nº 2 do EDM). 

4 - Arquivamento sumário sem 
abertura de procedimento discipli-
nar (por exemplo queixa anónima 
sem infracção ou infractores con-
cretizados, ou sem factos suspeitos 
de infracção disciplinar). Na situação 
1 o processo será distribuído a um 
membro do CDR, relator, que, após 
instrução (Arts. 22º e 24º do EDM), 
proporá ao CDR um despacho 
de acusação, um arquivamento, 
ou uma espera de melhor prova  
(Arts. 28º e 29º do EDM). Em casos 
particularmente graves pode ser 
proposta a suspensão preventiva 
temporária do arguido (Art. 30º 
do EDM). Em casos especiais pode 
ser suspenso o processo disciplinar 
(Art. 3º do EDM). Na situação 2 o 

Nesta página 
de hoje 

pretende-se 
transmitir 

a mensagem da 
importância de 

uma informação 
esclarecida e de 

um consentimento 
informado claro, 
preferivelmente 

escrito, em todos 
os procedimentos 

médicos, 
nomeadamente 

invasivos
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decisões finais devem ser publicadas 
no órgão oficial da Ordem dos 
Médicos, mas tal tem-se revelado 
impraticável. Todavia, pensamos 
que é de interesse dos médicos a 
publicação de exemplos, reais ou 
ficcionados, que possam transmitir 
doutrina ou recomendações, no 
sentido de prevenção, evitando ou 
corrigindo determinadas atitudes 
ou procedimentos, ou que possam 
servir de exemplos de punição 
de infracções deontológicas ou 
disciplinares.

Nesta página de hoje preten-
de-se transmitir a mensagem da 
importância de uma informação 
esclarecida e de um consentimento 
informado claro, preferivelmente 
escrito, em todos os procedimentos 
médicos, nomeadamente invasivos. 
Já existem, em muitas situações 
clínicas, fórmulas ou minutas de 
consentimento informado que po-
dem ser utilizadas ou adaptadas.

Escolheram-se, para iniciar 
estas publicações, dois exemplos 
arquivados pelos motivos que se 
expõem, mas que tipificam essa 
mensagem.

Processo 1 (de Inquérito)
1. Neste processo o Sr...... queixa-

se do médico Dr. ....
2. Na sua participação, datada 

de 04/02/2008, o participante 
diz o seguinte – e passamos a 
transcrever:

«Em 18/09/2002 a minha mulher, 
foi operada na Clínica......, a um 
quisto no ovário. 

À saída da intervenção cirúrgica 
o Dr. .....  disse-me o seguinte: 

“Olha se calhar fiz mal, e os meus 
colegas disseram-me ‘não faça isso’, 
mas agora é irreversível, laqueei as 
trompas à F...”. 

Tal acto foi praticado sem o 
consentimento da minha mulher ou 
meu, e contra a opinião dos colegas 
da restante equipa que procedeu à 
intervenção cirúrgica. 

Na altura não denunciámos o 
facto dado o referido médico viver 
maritalmente com a minha cunhada. 

Solicito que actuem em con-

formidade com o disposto no V. 
regulamento».

(estivemos a transcrever a 
participação)

3. Tendo sido solicitados escla-
recimentos ao médico participado, 
este veio declarar o seguinte – e 
passamos a transcrever:

«Operei em 18.Set.2002, na 
Clínica....., e a título gracioso, a 
Sra. D. ...., com o estado civil de 
divorciada, a um tumor do ovário 
esquerdo, tendo sido efectuada uma 
salpingooforectomia e laqueação 
tubária contralateral. 

Previamente à intervenção cirúr-
gica foi falado com a doente, e a título 
privado, na eventual necessidade 
de histerectomia total com salpin-
gooforectomia bilateral e caso não 
fosse necessária esta intervenção, 
seria executada simplesmente uma 
salpingooforectomia unilateral 
tendo a doente manifestado 
nessa altura interesse na eventual 
laqueação tubária contralateral, não 
tendo sido logicamente informado 
o seu companheiro Sr. ...., já que à 
data nem sequer a doente mostrou 
interesse em tal facto. 

No dia da intervenção cirúrgica e 
já no Bloco Operatório voltou a ser 
falado pela Sra. D. ......, na presença 
do meu ajudante Sr. Dr. ......, do seu 
interesse na eventual laqueação da 
trompa contralateral, caso não se 
efectuasse a histerectomia, tendo 
sido essa atitude considerada como 
consentimento informado. 

Lamento ter a doente tomado 
conhecimento nessa data do ocorrido 
e não ter mostrado o seu desagrado, 
e vir agora uma participação do seu 
companheiro, em que parece existir 
má fé nesta queixa, uma vez que a 
cirurgia ocorreu em 2002 e só em 
2008 é feita a participação». 

(estivemos a transcrever a 
resposta do médico participado)

4. Tomando posição, o Relator 
do presente Processo de Inquérito 
constata que as versões do médico 
participado e do queixoso são 
divergentes, afirmando aque-le que 
a doente mostrou interesse em 
que fosse efectuada a laqueação 
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tubária contralateral caso não 
se efectuasse a histerectomia, 
tendo pois sido obtido, 
segundo ele, o consentimento 
informado.

5. Acresce que a principal 
interessada – a doente – 
não se queixou, não tendo 
o participante respondido 
ao ofício do Presidente do 
Conselho Disciplinar Regio-
nal do Sul da Ordem dos 
Médicos em que este lhe 
pedia para enviar declaração 
da doente interessada em 
como subscrevia a referida 
participação.

6. Seja como for, mesmo 
que tivesse hipoteticamente 
sido cometida uma infracção 
disciplinar, esta já estaria 
prescrita à data em que a 
participação deu entrada na 
Ordem dos Médicos, visto ela 
ter ocorrido mais de 5 anos 
antes, por força do artigo 9º 
do Estatuto Disciplinar dos 
Médicos.

7. Dito isto, importa 
frisar que esta questão teria 
sido evitada se o médico 
participado, prudentemente, 
tivesse providenciado para que 
o consentimento informado 
fosse prestado por escrito, tal 
como é recomendável neste 
tipo de situações.

8. Atendendo a tudo o 
que foi dito, nomeadamente 
à prescrição, propomos ao 
Conselho Disciplinar Regio-
nal do Sul o arquivamento 
do presente Processo de 
Inquérito.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 
2011
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era facilmente detectável, visto as 
referidas fotografias terem sido 
publicadas ao lado de uma outra em 
que ela se encontrava vestida e com 
a face à mostra.

7. Tratando-se de fotografias que 
faziam parte do processo clínico 
da doente, a sua divulgação pelo 
médico e, mais ainda, a sua cedência 
por este aos jornalistas, dependeria 
sempre da autorização prévia da 
doente, configurando a conduta do 
médico participado também uma 
clara violação do dever de respeito 
a que os médicos estão adstritos 
para com os doentes.

8. Acontece, todavia, que a 
participante veio desistir da queixa 
disciplinar, em 12/01/2010, alegando 
que tinha chegado a acordo com o 
médico participado no processo-
crime que tinha sido instaurado 
a este, tendo a queixosa sido 
ressarcida dos danos morais que 
sofreu através de indemnização e 
pedido de desculpas.

9. Assim sendo, atendendo 
à desistência do procedimento 
disciplinar por parte da queixosa, 
que acabou por ser devidamente 
compensada por parte do médico 
participado, ficou extinta a 
responsabilidade disciplinar deste, 
nos termos do artigo 10º do 
Estatuto Disciplinar dos Médicos, 
razão pela qual propomos ao 
Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente 
processo disciplinar.

Lisboa, 1 de Março de 2011

NOTA: 
De modo a contribuirmos para 

um melhor conhecimento por parte 
dos médicos do actual Código 
Deontológico de 2009 – que na 
altura não estava, aliás, em vigor – 
vamos seguidamente transcrever os 
seus artigos 39º, e 85º, 86ª e 88º, por 
terem alguma ligação às matérias 
tratadas no presente processo:

Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos. 

2. Na sua participação a queixosa 
acusa o médico participado de, após 
realização de abdominoplastia, ter 
disponibilizado a entidade jornalística 
duas fotografias retiradas do seu 
processo clínico, uma delas sem 
roupa e a outra vestida com lingerie, 
ambas omitindo a face.  

3. Acontece que essas duas 
fotografias foram publicadas no 
suplemento dominical do jornal ...., 
conjuntamente com uma fotografia 
da queixosa de corpo inteiro, 
vestida, sendo esta última a única 
fotografia cuja publicação tinha sido 
autorizada pela participante, após 
entrevista dada ao referido jornal, 
tendo as outras duas fotografias 
sido retiradas abusivamente do 
seu processo clínico pelo médico 
participado e facultadas ao jornal .... 
sem o conhecimento ou autorização 
da participante.

4. Tendo sido solicitados 
esclarecimentos ao médico par-
ticipado, este referiu que informou 
o jornal que deveria ser solicitada 
autorização à participante e que ficou 
muito surpreendido quando viu o 
artigo e as fotografias publicadas no 
jornal, acrescentando ter a intenção 
de apresentar ele próprio queixa 
contra o jornal.

5. Da análise de toda a 
documentação constante dos autos 
resulta claramente que o médico 
participado cometeu uma infracção 
deontológica, sendo a sua conduta 
censurável.

6. Com efeito, apesar de a 
participante ter prescindido do 
segredo médico relativamente à 
divulgação do tipo de tratamento 
a que foi submetida pelo médico 
participado, visto ter concordado 
em participar numa reportagem jor-
nalística, cujo tema era precisamente 
esse, o facto é que ela não tinha 
dado o seu consentimento para 
que fossem publicadas fotografias 
suas da fase pré-operatória, em 
que aparecia obesa e com o corpo 
desnudo, nas quais, é certo, a cara 
estava tapada, mas cuja identidade 

NOTA: 
De modo a contribuirmos 

para um melhor conhecimento 
por parte dos médicos do 
actual Código Deontológico 
de 2009 – que na altura não 
estava, aliás, em vigor – vamos 
seguidamente transcrever o 
seu artigo 66º, por ter interesse 
para a matéria objecto do 
processo :

Artigo 66.º
(Laqueação tubária e 

vasectomia)
1. Os métodos de 

esterilização irreversível, laque-
ação tubária e vasectomia só 
são passíveis de ser permitidos 
a pedido do próprio e com 
o seu expresso e explícito 
consentimento pleno, após 
esclarecimentos detalhados 
sobre os riscos e sobre a 
irreversibilidade destes mé-
todos.

2. Excepto em situações 
urgentes com risco de vida, é 
desejável a existência de um 
período de reflexão entre esta 
prestação de esclarecimentos 
e a tomada final da decisão.

3. É expressamente vedada 
aos médicos a prática de 
métodos de esterilização 
irreversíveis por solicitação 
do Estado ou outras partes 
terceiras, ou de qualquer outra 
forma sem consentimento 
plenamente livre e informado 
do doente, prestado nos 
termos do n.º1 deste artigo.

4. Em casos de menores 
ou incapazes, os métodos de 
esterilização irreversíveis só 
devem ser executados após 
pedido devidamente fun-
damentado no sentido de 
evitar graves riscos para a sua 
vida ou saúde dos seus filhos 
hipotéticos e, sempre, mediante 
prévio consentimento judicial.

Processo 2 (Disciplinar)
1. Em 19/04/2007 a Senhora 

D. … queixou-se do médico 
Dr. .... ao Conselho Disciplinar 
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b) Os factos apercebidos pelo 
médico, provenientes ou não da 
observação clínica do doente ou de 
terceiros;

c) Os factos resultantes 
do conhecimento dos meios 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica referentes ao doente;

d) Os factos comunicados por 
outro médico ou profissional de 
saúde, obrigado, quanto aos mesmos, 
a segredo.

3.   A obrigação de segredo médico 
existe, quer o serviço solicitado 
tenha ou não sido prestado e quer 
seja ou não remunerado.

4.  O segredo médico mantém-
se após a morte do doente.

É expressamente proibido ao 
médico enviar doentes para fins 
de diagnóstico ou terapêutica a 
qualquer entidade não vinculada ao 
segredo médico.

Artigo 88.º
(Escusa do segredo médico)
Excluem o dever de segredo 

médico:
a) O consentimento do doente 

ou, em caso de impedimento, do 
seu representante legal, quando 
a revelação não prejudique ter-
ceiras pessoas com interesse na 
manutenção do segredo médico;

b) O que for absolutamente 
necessário à defesa da dignidade, 
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Artigo 39.º
(Dever de respeito)
1. O médico deve sempre 

respeitar a pessoa do doente.
2.  A idade, o sexo, as convicções 

do doente, bem como a natureza da 
doença são elementos que devem 
ser tidos em consideração no exame 
clínico e tratamento do doente.

Artigo 85.º
(Segredo médico. Princípio geral)
O segredo médico é condição 

essencial ao relacionamento médico-
doente, assenta no interesse moral, 
social, profissional e ético, que 
pressupõe e permite uma base de 
verdade e de mútua confiança.

Artigo 86.º
(Âmbito do segredo médico)
1.  O segredo médico impõe-se 

em todas as circunstâncias dado que 
resulta de um direito inalienável de 
todos os doentes.

2. O segredo abrange todos 
os factos que tenham chegado 
ao conhecimento do médico no 
exercício da sua profissão ou 
por causa dela e compreende 
especialmente:

a) Os factos revelados direc-
tamente pela pessoa, por outrem 
a seu pedido ou por terceiro com 
quem tenha contactado durante a 
prestação de cuidados ou por causa 
dela;
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da honra e dos legítimos 
interesses do médico ou 
do doente, não podendo 
em qualquer destes casos o 
médico revelar mais do que 
o necessário, nem o podendo 
fazer sem prévia autorização 
do Presidente da Ordem;

c) O que revele um 
nascimento ou um óbito;

d)  As doenças de de-
claração obrigatória. 

Manuel Mendes Silva
Presidente do Conselho  

     Disciplinar Regional do Sul

Agradecimento: agradece-se 
a contribuição e apoio jurídico 
do Dr. Diogo Bártolo

O segredo médico 
impõe-se em todas 
as circunstâncias 
dado que resulta 
de um direito
inalienável de todos 
os doentes
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Detectores de Metais 
na gravidez
Colégio da Especialidade de Ginecologia e 
Obstetrícia

Em resposta a um pedido de 
parecer da especialidade sobre o 
contacto com detectores de me-
tais durante a gravidez, a Direcção 
do Colégio da Especialidade de 
Ginecologia e Obstetrícia emitiu 
o seguinte parecer: «os detec-
tores de metais utilizam campos 
magnéticos de baixa intensidade, à 
semelhança do que acontece com 
linhas de tensão eléctrica e diver-
sos utensílios domésticos, sendo 

considerados seguros na gravi-
dez. Não foram, até ao momento, 
demonstrados quaisquer riscos 
acrescidos da exposição ocasional 
a detectores de metais durante a 
gravidez».



O Centro Editor Livreiro da 
Ordem dos Médicos (CELOM) 
apresentou no dia 24 de Feverei-
ro, na Sociedade de Geografia de 
Lisboa, a obra Centúrias de Curas 
Medicinais, da autoria de Amato Lu-
sitano. A obra havia sido publicada 
pela primeira vez em 1580, já após a 
morte do autor. Sucederam-se-lhe 
pelo menos 57 reedições, comple-
tas ou fragmentadas, das quais esta 
edição é a mais recente. A apre-
sentação em Lisboa esteve a cargo 
de José Luís Doria (publicámos em 
Dezembro a apresentação que este 
médico fez da obra, por ocasião do 
seu lançamento durante a cerimó-
nia de Juramento de Hipócrates no 
Porto) e Isilda Teixeira Rodrigues, 
Professora Auxiliar da Universida-
de de Trás-os-Montes Alto Douro-
UTAD, Investigadora do Centro de 
História e Filosofia da Ciência e 
Membro da Secção de História da 
Medicina da Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa, cuja apresentação pu-
blicamos nas próximas páginas.

«Agradeço o convite que me foi 
endereçado pela Ordem dos Mé-
dicos, através do seu Centro Edi-
tor, para apresentar a nova edição 
das Centúrias de Curas Medicinais. 
Trata-se, na minha opinião, de uma 
das mais importantes iniciativas 
que integram as Comemorações 
do V Centenário do nascimento de 
Amato Lusitano que decorrem du-
rante este ano. 

Amato Lusitano (1511-1568) foi 
uma das grandes referências da Me-
dicina europeia do seu tempo. Foi 
merecedor de retrato no frontis-
pício de livros de colegas. Os seus 
serviços foram requisitados por 
personagens tão diversos e distin-
tos como o Papa, o Rei da Polónia, 
a cidade-estado de Raguza, ou o 
Grão-Turco do Império Otomano.

Publicou três obras: Index 
Dioscorides Ioanne Roderico Albi 
Lusitano autor, In Dioscorides 
Anazarbei De medica materia li-
bros quinque ennarrationes erudi-
tissimae doctoris Amatis Lusitani 
Medici ac philosophi celeberrimi e 
as Curationem Medicinalium cen-
turiae septem. O primeiro livro é 
publicado em Antuérpia, em 1536. É 
o único subscrito que vem assinado 
com o seu nome de nascimento. A 
segunda obra foi impressa em 1553, 
em Veneza. Nestas duas primeiras 
obras, essencialmente sobre ma-
téria médica, o ponto de partida é 
a obra de Dioscórides, tendo em 
consideração traduções, comen-
tários e aditamentos posteriores. 
A sua terceira obra, as Sete Cen-
túrias de Curas Medicinais, é uma 
colecção de observações valiosas 
de Cirurgia e Medicina. Esta obra 
foi publicada pela primeira vez, em 
1580, em Léon, já Amato tinha mor-
rido. Foi reeditada, completa ou 
fragmentada, pelo menos 57 vezes. 
Este número de reedições mostra 

CELOM edita 
Centúrias de Curas 
Medicinais
Na celebração dos 500 anos do nascimento 
de Amato Lusitano, OM edita obra incontornável 
para a história da medicina portuguesa e mundial.
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bem a influência que as Centúrias 
tiveram, durante vários anos, junto 
de diversos grupos académicos, no-
meadamente médicos e estudantes 
de Medicina das múltiplas Universi-
dades da Europa.

Depois de uma longa espera, as 
Centúrias foram finalmente tradu-
zidas para Português, por Firmino 
Crespo, professor de Latim e Por-
tuguês no ensino secundário de 
Portalegre. Para estas traduções 
foi utilizada a edição das Centúrias 
publicada, em 1620, em Bordéus. A 
obra apareceu, em Portugal, apenas 
em 1980, numa publicação, em 4 
volumes, da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa, que se encontrava esgotada 
há vários anos. Passados mais de 
30 anos, esta reedição das Centú-
rias, pelo Centro Editor Livreiro 
da Ordem dos Médicos (CELOM), 

é fundamental para a divulgação de 
uma das, mais prestigiadas, figuras 
da cultura médica portuguesa. Um, 
bem-haja, aos impulsionadores des-
ta iniciativa! 

Dos autores portugueses que 
mais se dedicaram a estudar a obra 
de Amato, destacamos os médicos 
Maximiano Lemos, Ricardo Jorge e 
José Lopes Dias. Revelando o inte-
resse que a obra de Amato tem vin-
do a merecer a nível internacional, 
ao ponto de merecer uma entrada 
de duas páginas no Dictionary of 
Scientific Bibliography, devemos 
mencionar, entre outros, os estu-
dos de Harry Friedenwald, de J. O. 
Leibowitz, de Lavoslav Glesinger e 
de Stella Fatovic Ferencic.

As Centúrias apresentam-se 
como um modelo de humanismo 
renascentista. A forma como estão 
redigidas indica a possibilidade de 
estarmos perante uma obra que se 
destina não só aos académicos, mas 
também a qualquer leitor do seu 
tempo que tenha cultivado interes-
se pelo conhecimento ao ponto de 
aprender Latim. Recorre a uma lin-
guagem simples, que todos possam 
entender, onde tudo é apresentado 
e explicado com um cuidado notá-
vel de clareza e pormenor, acom-
panhado de analogias, sempre que 
estas se pressentem necessárias. O 
alinhamento tipicamente seguido 
por Amato, quase como que o do 
moderno caderno de laboratório, é 
pioneiro, na época em que dá o seu 
trabalho à estampa, visto que só a 
partir do Século XVII este tipo de 
“roteiros de bordo” se tornaram 
prática corrente entre os médicos. 
Tratar as diferentes problemáticas 
e domínios da medicina não por 
capítulos próprios, mas como uma 
miscelânea de setecentos casos clí-
nicos, em que se descreve a doen-
ça, a terapêutica, a evolução e, no 
fim, se tecem comentários mais ou 
menos desenvolvidos sobre todos 
estes aspectos, é uma forma de 
apresentar e discutir conhecimento 
vivaz, enérgica, estimulante e ainda 
capaz, como referimos acima, de 
atrair e informar leitores eruditos, 
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menos familiarizados com o foro 
da Medicina. Este equilíbrio bem 
elaborado e extremamente criati-
vo, entre o dinamismo da narrativa 
e a seriedade e inovação dos seus 
conteúdos, é um considerável rasgo 
de vanguardismo, num período em 
que as categorias literárias se en-
contravam ainda mais espartilhadas 
que as de hoje.

Os seus comentários e inter-
pretações são influenciados pela 
mentalidade filosófica e científica 
vigente na Europa. Predominam as 
referências feitas a Galeno (129-
217) e Hipócrates (450-370 a.C) 
que são normalmente os pontos 
de partida para a apresentação dos 
casos clínicos, bem como para a 
natureza da terapêutica a aplicar. 
Apresenta com frequência alguns 
contemporâneos, como Monardes 
(1493-1588), André Vesálio (1514-
1564), André Laguna (1510-1560), 
ou o anatomista Giambattista Ca-
nano (1515-1579). 

Verificámos que a temática re-
ferente ao foro da sexualidade 
representa uma percentagem con-
siderável dos casos clínicos. Estes 
assuntos já tinham tradição de es-
tudo na Europa medieval, mas o 
seu tratamento do ponto de vista 
anatómico era raro e disperso, e 
geralmente desencadeado por pre-
ocupações mais metafísicas do que 
propriamente físicas, como no caso 
dos escritos embriológicos de Hil-
degard von Bingen no Século XI. 
A maioria dos estudos europeus 
sobre reprodução que circulam na 
Europa até ao Renascimento, en-
fatizam sobretudo questões como 
a data e o processo de entrada da 
alma no embrião, o mecanismo de 
transmissão do pecado original, ou 
mesmo – outro caso interessante 
de combinação da vanguarda com 
a rectaguarda, dado que a invenção 
da seringa data apenas do Século 
XVIII - a possibilidade de baptizar, 
ainda dentro de útero, embriões 
pressupostamente em perigo de 
vida. Nas Centúrias encontramos 
descrições anatómicas pormenori-
zadas e inovadoras dos órgãos geni-

tais da mulher e do homem, 
bem como, do desenvolvi-
mento e da alimentação em-
brionários. No domínio das 
patologias, Amato identifica, 
pela primeira vez, de forma 
sistemática, algumas doenças 
que são mais frequentes nas 
grávidas e desenvolve, para 
estas, alguns tratamentos 
específicos. Dá-nos também 
um contributo importante 
a nível da patologia, sinto-
matologia e terapêutica de 
algumas doenças venéreas, 
nomeadamente da sífilis, 
além de que moderniza e re-
voluciona a terapêutica para 
o combate à sífilis e à go-
norreia. Numa visão que vai 
tornar os tratamentos muito 
mais eficazes, aponta, como 
principais agentes terapêuti-
cos o pau guaiaco, a raiz da 
China e a salsaparrilha.

Este à-vontade, na refe-
rência à naturalidade do pra-
zer sexual e mesmo à con-
veniência da sua satisfação, 
pode entender-se, em gran-
de medida, pela transposição 
das questões sexuais para o 
foro da Medicina, o que as 
liberta de constrangimentos 
sociais ou morais, irrelevan-
tes quando o que está em 
causa é o diagnóstico e a te-
rapêutica de doenças. É nes-
ta superação de constrangi-
mentos, tornada possível no 
foro clínico, que podemos 
começar a ver uma nova lin-
guagem sexológica a dar os 
seus primeiros passos.

As Centúrias podem ser 
lidas como uma das primei-
ras obras médicas em que 
começam a esboçar-se os 
rudimentos da perturbação 
sexual, que mais tarde viriam 
a integrar-se na ciência actu-
almente identificada como 
sexologia clínica.

Naturalmente, que, na 
época, a abordagem a estas 
temáticas suscitou alguma 
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na terapia e bem-estar do doente 
afectado. Ao fazermos esta afirma-
ção, não estamos só a considerar 
a já mencionada abundância de 
casos, mas ainda a naturalidade da 
sua apresentação, lado a lado com 
quaisquer outras matérias que re-
querem a atenção do médico, bem 
como a uniformidade da terminolo-
gia clínica usada, em tudo idêntica à 
utilizada para os outros casos. 

Para terminar, e como portu-
gueses, é nosso dever manter viva 
a memória de Amato Lusitano e di-
vulgar as Centúrias com uma obra 
de referência e ilustrativa de todas 
as características da Medicina re-
nascentista europeia.»
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polémica e, tanto o autor com a 
obra, foram objecto de censura. 
A presença de Amato Lusitano no 
Índices de livros proibidos verifi-
ca-se a partir de finais do Século 
XVI. Consultado um levantamento 
dos Índices, vemos que o nome de 
Amato Lusitano consta, como autor 
proibido, nos Índices de 1581, 1612, 
1632, 1640 e 1707. Amato é nova-
mente objecto de censura no Index 
auctorum damnatae memoriae, di-
vulgado, em Lisboa, em 1624. 

Face ao que acabámos de expor, 
consideramos que é com esta obra 
que a sexologia começa a definir-se, 
como preocupação do foro médico, 
livre de juízes de valor e centrada 



«A Ordem dos Médicos soube 
informalmente que a Comissão de 
Saúde da AR decidiu acelerar a dis-
cussão e tentativa de consensualiza-
ção de uma proposta sobre substitui-
ção de fármacos nas farmácias, vulgo 
prescrição por DCI, em face da pró-
xima e inesperada dissolução da AR.

A Ordem desconhece oficial-
mente o teor do documento em 
discussão final na Comissão de Saú-
de mas não pode deixar de expres-
sar o seu enorme receio relativo a 
uma legislação extremamente polé-
mica, que traz inegáveis riscos para 
os doentes e que prejudica o país.

A Ordem dos Médicos estranha 

que alguns Senhores Deputados 
não se preocupem com os doen-
tes menos letrados, mais idosos e 
que vivem sozinhos, que confundem 
marcas diferentes com medicamen-
tos diferentes e que tomam duas e 
três marcas do mesmo medicamen-
to, com óbvio prejuízo económico 
e que muitas vezes vão parar às 
urgências com efeitos secundários 
graves.

A Ordem dos Médicos estranha 
que alguns Senhores Deputados não 
se preocupem com a falta de bioe-
quivalência entre algumas marcas do 
mesmo genérico e queiram permitir 
a sua substituição.

Conferência 
de imprensa sobre 
substituição de 
medicamentos nas
farmácias
Depois do veto do Presidente da República à 
legislação sobre prescrição por Denominação 
Comum Internacional (DCI) e substituição de 
medicamentos na farmácia, alertando para a ne-
cessidade de salvaguardar a segurança do doente 
e para a ponderação na elaboração de legislação 
essencial à Saúde das pessoas, o diploma foi no-
vamente apresentado na Assembleia da República, 
por iniciativa do CDS-PP.
Perante essa tentativa de legislar apressadamente 
em questões tão importantes para a saúde dos 
portugueses, a Ordem dos Médicos convocou uma 
conferência de imprensa em que apelou «ao bom 
senso da AR e dos Partidos Políticos para que não 
aprovem leis à pressa e forçando negociações à 
última da hora».
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A Ordem dos Médicos estranha 
que nenhum Partido Político tenha 
respondido à proposta oficial da Or-
dem dos Médicos, apresentada na 
AR, para tabelar o preço de todos 
os genéricos do mesmo princípio 
activo pelo valor mais baixo de to-
dos e descer o respectivo preço em 
10%, poupando mais de 60 milhões 
de euros ao Estado e aos Doentes.

A Ordem dos Médicos estranha 
a pressa de alguns Partidos Políticos 
em aprovar uma legislação de substi-
tuição de medicamentos nas farmá-
cias, vulgo prescrição por DCI, que 
só será regulamentada na próxima 
legislatura, pelo que é de imediato 
ineficaz e não resolve nenhum dos 
graves problemas de Portugal.

A Ordem dos Médicos apela ao 
bom senso da AR e dos Partidos 
Políticos para que não aprovem leis 
à pressa e forçando negociações à 
última da hora. A pressa não é boa 
conselheira. Há tempo na próxima 
legislatura para discutir esta questão.

A Ordem dos Médicos recorda 
o recente artigo publicado na im-
prensa por personalidades insuspei-
tas e reconhecidas como João Lobo 
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Antunes, Sobrinho Simões e Luís 
Portela, criticando a actual proposta 
de legislação.

A Ordem dos Médicos recorda 
os argumentos de Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República e 
que o levaram a vetar recentemente 
um Decreto-Lei do Governo sobre 
esta mesmíssima matéria.

A Ordem dos Médicos está dis-
ponível para uma análise tranquila 
deste e doutros assuntos científicos 
e para colaborar na definição de um 
política global do medicamento, que 
contribua para uma gestão rigorosa 
e exigente do SNS e dos recursos 
disponíveis, com o Governo que re-
sultar das próximas eleições.

A Ordem dos Médicos pretende 
ser ouvida e expressar a sua opinião 
técnica e científica sobre a versão 
final desta legislação.

A Ordem dos Médicos está dis-
ponível para qualquer debate, com 
qualquer interlocutor, em qualquer 
fórum, sobre substituição de medi-
camentos nas farmácias e os riscos 
que comporta para os doentes.

Lisboa, 30 de Março de 2011»



O que aqui me traz é a avaliação 
da Ordem que o Dr. Fonseca Ferreira 
descreveu. No seu artigo vai tudo bem 
na Ordem, quando qualquer médico 
sente um incómodo profundo sobre 
a situação e em qualquer grupo 
informal de médicos quando se 
discute a Ordem rapidamente se 
estabelece um consenso sobre a 
desordem na Ordem.

Aliás, a melhor demonstração 
desse mal-estar foi a escolha que 
os médicos fizeram para Presidente 
da Ordem afastando o grupo de 
burocratas que há anos a dominava 
e a elevada abstenção observada.

Mas vejamos os argumentos do 
Dr. Fonseca Ferreira.

O Dr. Fonseca Ferreira atribui 
todos os problemas da Ordem a 
factores externos a esta. Ao papão 
dos media, ou aos sectores políticos 
e administrativos. Será tal possível? 
Como é que uma organização como 
a Ordem que representa cerca de 
trinta mil médicos tem assim tão 
pouca força? Qualquer um percebe 
que isso não é verdade.

A Ordem perdeu força por 
várias razões.

Há vários anos que a Ordem é 
controlada por um grupo de médicos 
transmutados em burocratas que 

descartaram os interesses dos 
médicos em prol das suas ambições 
pessoais de protagonismo.

Estes dirigentes cultivaram um 
estilo de comunicação excessivamente 
agressivo no qual a classe tem 
dificuldade em reconhecer-se, 
atiçaram conflitos corporativos 
estéreis e afastaram a Ordem dos 
profissionais cultivando o secretismo 
nas resoluções e nas finanças.

Sendo verdade o empolamento 
mediático dos erros médicos é, 
inquestionável, que ocorrem erros 
por negligência e que notoriamente 
alguns médicos há muito esqueceram 
a deontologia e a ética. Todos 
assistimos a relações ambíguas com 
a indústria, à má prática médica 
por charlatães encartados que 
se auto-intitulam de especialistas 
disto e daquilo por tudo o que 
é media, à publicidade encapota-
da, à participação de médicos em 
concursos televisivos em que se 
oferecem operações, à ficção que são 
algumas empresas de medicina do 
trabalho, à, infelizmente, degradação 
pública mental e física de alguns 
médicos que continuam a praticar 
clínica, ao patrocínio de dissertações 
de doutoramento plagiadas, entre 
muitos outros atropelos à decência 

A Ordem em desordem 
ou como se acredita nas 
suas próprias ilusões
Foi com estupefacção que li o texto do Dr. Fonseca 
Ferreira em resposta ao artigo do Dr. José Ponte no 
jornal Público.
O Dr. José Ponte faz o seu diagnóstico da situação e 
propõe um conjunto de soluções. Neste texto não 
pretendo discutir as suas sugestões, que não conheço 
bem...

Mário Carreira
Especialista em Saúde Pública

21

o p i n i ã o    

 Março | 2011 |

Sendo verdade o 
empolamento 
mediático dos 
erros médicos é, 
inquestionável, que 
ocorrem erros por 
negligência e que 
notoriamente alguns 
médicos há muito 
esqueceram a 
deontologia e a 
ética



o p i n i ã o

22 | Março | 2011

valor mínimo que, raramente, desce 
abaixo de dezoito.

O percurso desde o ensino 
secundário até à saída da 
especialidade é um percurso de 
complexidade crescente fazendo 
os alunos distinguirem-se uns dos 
outros pouco a pouco. Em Portugal, 
acontece o contrário. Pouco a pou-
co os internos vão ficando cada 
vez mais semelhantes entre si. Seria 
hilariante, se não fosse grave. Na 
vida real, o Dr. Fonseca Ferreira não 
escolhe os seus colaboradores pelas 
notas, mas pela competência que a 
prática lhe demonstra. Sabe bem que 
entre dois dezoitos existem grandes 
diferenças e quando escolhe um 
deles sabe bem nomear as razões 
da sua decisão.

Esta situação, só dirá aos 
outros que a formação médica é 
deficiente ou que os avaliadores 
são incompetentes. Ambos sabemos 
que não é assim, mas também todos 
sabemos as razões desta farsa 
que, por decoro, abstenho-me de 
enunciar.

Na verdade, os problemas 
da Ordem são intrínsecos e não 
radicam “… sobretudo, no estado 
de desorientação da sociedade 
portuguesa, incluindo a governação, 
submergida numa onda de populismo 
generalizado, de abstenção decisória, 
de falta de propostas positivas e de 
criticismo excessivo”.

Os problemas da Ordem, da 
sua falta de credibilidade e res-
peitabilidade são consequência de 
vários erros ao longo de muitos 
anos.

São consequência, em gran-
de parte, do esquecimento gene-
ralizado da sua principal finalidade. 
A Ordem não existe para defender 
a classe médica, na alínea a) no 
artigo 6 dos estatutos é dito 
“Defender a ética, a deontologia e 
a qualificação profissional médica, a 
fim de assegurar e fazer respeitar o 
direito dos utentes a uma medicina 
qualificada”. Sim, a razão de ser da 
Ordem é assegurar e fazer assegurar 
o direito dos utentes a uma medici-
na qualificada tendo para isso de 

e honestidade da generalidade dos 
médicos.

E a isto a Ordem nada diz. E a 
isto a Ordem não age. E a isto a 
Ordem é cúmplice.

O Dr. Fonseca Ferreira acha 
natural que raramente se seja 
reprovado na especialidade e que as 
notas de saída sejam na generalidade 
acima de dezoito valores. Este 
facto tem vindo a ser motivo de 
descrédito, achincalhamento e gozo 
por outros grupos profissionais.

A Ordem enquanto entidade de 
auto-regulação da classe tem falhado 
completamente na organização e 
avaliação dos internatos médicos, 
finge que esta situação não é 
um problema e evita discutir as 
propostas que vários médicos têm 
vindo a fazer publicamente.

O Dr. Fonseca Ferreira argumenta 
que estas notas de saída tão altas são 
uma consequência dos estudantes 
de medicina serem sobredotados 
que entram nas faculdades com 
notas superiores a dezoito. Ora 
nenhuma prova sustenta que médias 
de dezoito sejam uma consequência 
da sobredotação dos estudantes. Se 
procurar na literatura e questionar 
especialistas nas áreas da psicologia, 
sociologia e educação perceberá 
melhor quais as razões porque uns 
quantos obtêm essas notas.

A minha experiência como 
docente universitário desde 1995 
não corrobora esta ideia do Dr. 
Fonseca Ferreira. Os meus alunos 
não são sobredotados, são jovens 
normais, com algumas diferenças 
relativamente a estudantes de ou-
tras áreas e que ao longo do curso 
a distribuição das suas notas se 
espraia ao longo de uma gaussiana 
com média longe de dezoito. Assim, 
o que seria de esperar é que a 
distribuição das notas de saída das 
especialidades assumisse também 
uma distribuição gaussiana de base 
larga e com média inferior a dezoito. 
O que verificamos é um fenómeno 
bizarro, a distribuição das notas de 
saída das especialidades é uma curva 
normal de base muito estreita e com 
a média acima de dezoito e com um 

A Ordem 
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médica, na alínea a) 
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defender a ética, a deontologia e a 
qualificação profissional médica.

As finanças e o processo de 
decisão e da ordem têm sido opacos, 
os gastos sumptuários crescem 
e nascem projectos turísticos de 
custos desconhecidos.

Os estatutos estão datados e 
sofrem de falta de democraticidade, 
sendo as vontades e interesses dos 
médicos mediados por uma pletora 
de órgãos dirigentes e por um poder 
excessivo do seu Presidente.

Ninguém consegue perceber a 
organização territorial da Ordem, 
havendo órgãos bizarros como o 
Distrito Médico de Lisboa…

Desafio alguém a demonstrar a 
utilidade da existência dos Distritos 
Médicos. Não me recordo de uma 
única decisão do meu Distrito 
Médico!

A revista científica da Ordem 
está ao abandono tendo vindo a 
ser preterida pela revista da Ordem 
dos Médicos que os Bastonários 
utilizam como seu órgão pessoal e 
nem mesmo o Dr. José Manuel Silva 
deixou de ceder a essa tentação. 
Veja-se o número de Janeiro último 
em que o nosso Bastonário acha 
natural acrescentar comentários às 
opiniões aí escritas.

Enfim, basta de ilusões. Se 
não reconhecermos o grau de 
decadência da nossa Ordem não 
poderemos voltar a ter uma Ordem 
respeitada.

O primeiro passo foi dado, a 
Direcção da Ordem foi devolvida 
a médicos reconhecidos como 
profissionais entre os melhores dos 
melhores.

Faltam alguns passos entre 
outros: clarificar os processos 
de decisão, democratizar o fun-
cionamento da Ordem, tornar 
transparentes as contas, moderni-
zar os estatutos, recentrar num 
único órgão o poder atribuído ao 
Bastonário, autonomizar mais os 
Colégios das Especialidades, rever 
especialidades e competências, re-
formar a organização e avaliação 
dos internatos, reforçar a auto-
regulação, tomar a iniciativa na 

investigação da má prática médica 
pública e publicitada, criar um 
corpo profissionalizado adstrito ao 
Conselho Nacional de Disciplina, 
rejeitar os conflitos corporativos, 
reforçar a formação contínua e 
estudar a introdução de mecanismos 
de certificação e recertificação.

Caso contrário, será o poder 
político a decidir o que fazer com 
nossa Ordem.

Será isso que os médicos 
querem?
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Ciência: “Conjunto dos conheci-
mentos exactos, universais e verifi-
cáveis, expressos por meio de leis, 
que o Homem tem sobre si próprio, 
sobre a natureza, a sociedade, o 
pensamento...”(1).
Assim, através do método carte-
siano (1596-1650), tem-se criado a 
ciência moderna. A ciência tem as 
suas leis. Por exemplo, a Lei de La-
voisier (1743-1794) diz: “Na nature-
za, nada se cria, nada se perde, tudo 
se transforma”. Longe estava ainda 
da equação demonstrada por Eins-
tein (E=mc2).
O método cartesiano é indutivo-
dedutivo. É o método que se pode 
encontrar nos jogos de lógica como 
o puzzle, o solitário, ou o cubo de 
Rubik. 
As ciências sociais e políticas, por 
sua vez, seguem a lógica dos jogos 
de estratégia como o jogo do galo, 
ou de xadrez. As ciências estatísticas 
jogam com as probabilidades como 
os jogos de dados, cartas, roleta, lo-
taria, etc.
Recordo que a medicina não é uma 
ciência exacta como a matemática 
ou a física. Porque as pessoas são 
complexas. Porque, por exemplo, 
a laqueação tubária bilateral, como 
método de contracepção irrever-
sível, tem uma taxa de insucesso 
(1/1000). A ciência está sempre a 
evoluir. Em obstetrícia, a aplicação 

da física e engenharia na utilização 
dos ultrassons em ecografia, permi-
tiu desenvolver o diagnóstico pré-
natal. O mesmo aconteceu com a 
investigação química associada ao 
rastreio bioquímico de aneuploidias. 
Hoje abrem-se novas perspectivas 
de tratamento com a utilização de 
células estaminais.
Em medicina exige-se rigor e se-
guimento dos consensos atingidos 
pelo estado actualizado entre pares. 
Deve dar-se destaque àqueles que 
o merecem. No campo da neuro-
logia e neurociências ficaria muito 
satisfeito se o Professor António 
Damásio tivesse a mesma distinção 
de Egas Moniz ou Craig Mello. Até 
onde pode ir a ciência? Até ao limi-
te da demonstração. Como disse 
Nietzsch, e muito acertadamente: 
“Compreender as fronteiras da 
razão – só isso é verdadeiramente 
filosofia…”(2).

Religião: - Quem já observou o tec-
to da Capela Sistina, no Vaticano, e 
admirou o trabalho de Michelangelo 
(1475-1564), pôde testemunhar a 
essência de qualquer religião. O Ho-
mem na procura de Deus sem nunca 
o alcançar. As religiões predominan-
tes são as monoteístas. Em Portugal, 
por razões históricas, impôs-se a re-
ligião católica. Mas porque razão Mi-
chelangelo representou Deus como 
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Ciência e religião
a origem do equívoco

Pretende fazer-se a distinção entre ciência e re-
ligião, definindo os limites de cada uma. Numa 
terceira parte procede-se à análise da génese da 
confusão criada pela mistura das duas, e que se re-
sume a um tipo de política proselitista científica e/
ou religiosa.

André Sampaio
Assistente Hospitalar de Ginecologia 

e Obstetrícia do HDES-EPE
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um homem e não como uma nuvem? 
Por causa do que disse Jesus Cristo: 
“- Eu sou o Caminho, a Verdade e 
a Vida. Ninguém vem ao Pai senão 
por Mim. Se vós me conhecêsseis, 
também conheceríeis Meu Pai; des-
de agora O conheceis e O tendes 
visto”(3). Acredite quem quiser. Não 
há imposições. Referi a religião ca-
tólica, mas todas as religiões devem 
ser respeitadas de igual forma. No 
dia que o Homem tocar no dedo de 
Deus deixa de haver religião e passa 
a haver ciência!

A crítica moderna da religião tem 
origem na publicação pelo naturalis-
ta britânico Charles Darwin (1809-
1882) de “A Origem das Espécies”, 
no ano de 1859. Esta teoria propõe 
que a evolução se dá por meio da 
selecção natural e sexual. Cientifica-
mente é correcta e inatacável. Aliás, 
já Platão o tinha dito no seu livro 
“A República”, sugerindo um apu-
ramento racial, que foi, mais tarde, 
posto em prática por Adolf Hitler.
Para analisarmos a sociedade con-
temporânea de Darwin, consultemos 
o livro de Maria Filomena Mónica 
“Os Cantos”(a família Canto é uma 
ilustre família açoriana). Em 1854, o 
Papa Pio IX ressuscitara o absolutis-
mo pontifício, tendo proclamado o 
dogma da Imaculada Conceição. Cin-
co anos depois é publicado o livro 
de Darwin. Ficaram assim criadas as 
condições para um conflito. Por um 
lado o Poder secular da Igreja e em 
sua oposição a razão científica. Os 
darwinistas, como Arruda Furtado, 
diziam: “- Estas teorias, exigem que 
se ponha um machado à raiz de to-
das as crenças primitivas”. É este o 
equívoco! A crença não se opõe à 
ciência! Arruda Furtado manifestou 
proselitismo científico. E respon-
dia-lhe José do Canto: “…tenho lido, 
superficialmente, é verdade, por falta 
de sólido alicerce, Darwin, Haeckel, 
Topinard e outros, sem que a minha 
crença fosse abalada. E sempre neles 
admirei que, colocando-se na região 
mais elevada da ciência, evitassem 
questões irritantes: exemplo, para 
mim, honroso e digno”; e:“- Julgava 

eu que, em semelhantes e delicadas 
matérias, tinha o direito de exigir 
que tivessem comigo uma reserva 
pelo menos igual à reserva que uso 
para com os outros.”(4).
O equívoco foi alimentado pela “de-
fesa” da Igreja que, na pessoa do 
padre Sena Freitas, rotulou estes 
progressistas de “galgos científicos 
da mais apurada raça que conta a 
matilha de Darwin”. Não é possível 
tirar razão à razão! O Homem nun-
ca poderia ter descendido apenas 
de Adão e Eva! Caim matou Abel e 
depois conheceu a sua mulher, diz 
o Génesis. Quem era esta mulher? 
Eva? Outra irmã? Não. Teimar nesta 
teoria, seria cair em proselitismo re-
ligioso. A Bíblia é um livro religioso.
Podemos apontar outros erros 
científicos da Igreja como a adopção 
da teoria Geocêntrica de Ptolomeu, 
que mais tarde foi rectificada pelo 
sistema heliocêntrico de Copérni-
co, etc. O equívoco encontra-se na 
apropriação indevida de uma área 
pela outra. E tirar partido de uma 
facção contra outra, é criar política.
Voltando aos tempos actuais, Craig 
Venter (cientista que descodificou o 
genoma humano) afirma: “Não acre-
dito em Deus” (5). E todos aceita-
mos e respeitamos.
 Mas quando Stephen Hawking diz: 
”Não há lugar para Deus nas teorias 
da criação do universo”; e: “A cria-
ção espontânea é a única explicação 
para a existência do universo”(6), 
é licito apontar que este grande 
cientista está a ultrapassar as suas 
competências e a falar de religião, 
a exercer proselitismo científico, o 
que, como já alguém disse, é inacei-
tável.
A política e a instrução são laicas 
por natureza. Tal como dizer que a 
religião é religiosa, são verdades de 
La Palice! Por outro lado, a orien-
tação política educacional de uma 
analfabetização religiosa é contrá-
ria à liberdade de escolha de uma 
sociedade considerada livre e de-
mocrática. Defender uma educação 
laica, permitindo a cada um ter o seu 
sistema de crenças, é uma posição 
intelectualmente contraditória e 

desonesta. Foi a posição adop-
tada por Lenine que caracteri-
zava as religiões como “o ópio 
do povo”. Prevaleceu a posição 
do poder e viu-se, infelizmen-
te, o seu resultado prático.
Ciência e religião (é diferente 
de ciência ou religião). Todos 
os médicos são cientistas. To-
dos utilizamos o método de 
Descartes. A ciência é de to-
dos e não apenas de alguns. 
Um médico sem ciência não é 
médico! Onde acaba a ciência, 
começa a religião. Ninguém é 
obrigado a acreditar. É lamen-
tável que alguns cientistas, por 
não acreditarem, continuem a 
discriminar pejorativamente 
os seus colegas que acreditam. 
Um médico religiosamente 
ateu ou agnóstico não é mais 
cientista, nem mais competen-
te, que um crente. A ciência 
não pode atacar a religião, nem 
pode a religião atacar a ciên-
cia. Este artigo é esclarecedor, 
inclusivo, e pretende ser uma 
“Praça da Concórdia” simbó-
lica.

Ponta Delgada, 
28 de Fevereiro de 2011 
(do calendário introduzido 
pelo Papa Gregório XIII em 
1582)
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Nos anos oitenta, fazendo parte 
da Direcção da Secção de Pediatria 
Social da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria, que foi responsável pela 
organização das primeiras reuniões 
médicas dedicadas aos maus tratos 
em crianças, comecei a consultar a 
literatura internacional existente e a 
verificar que, segundo livros e revis-
tas científicas, professores, motoris-
tas de autocarros de transporte de 
crianças, educadores mas também, 
para meu espanto à época, médicos 
e enfermeiros que apoiam regular-
mente crianças, estavam nas listas 
dos principais abusadores sexuais. 

Foi uma descoberta que me sur-
preendeu bastante, mas, de imediato, 
pensei que este tipo de problemas 
não existia em Portugal e que todos 
os colegas com quem trabalhava 
eram, tal como eu, idealistas que 
tinham optado pela especialidade de 
pediatria apenas porque desejavam 
o melhor para as nossas crianças e 
que, não tinham escolhido a pedia-
tria para conseguirem, como pedó-
filos, um acesso privilegiado às suas 
vítimas. 

Enganei-me. Anos depois, fiquei 
profundamente chocada, quando, no 
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início do processo Casa Pia, vim a 
ter conhecimento que um dos pe-
diatras que trabalhava comigo - no 
mesmo serviço hospitalar - no mo-
mento da realização das citadas re-
uniões, sem nenhuma característica 
que aparentemente o distinguisse 
dos restantes, tinha sido identificado 
por práticas pedófilas. Foi-lhe aplica-
da, de imediato, pela OM uma pena 
de expulsão. 

Senti-me muito orgulhosa da 
dura posição da Ordem dos Médi-
cos e, de certo modo, aliviada por 
concluir que eventuais pedófilos que 
pretendessem seguir este percurso 
para satisfazer os seus intuitos per-
versos iriam perceber que, em Por-
tugal, ser pedófilo e médico era uma 
situação incompatível, dada a elevada 
exigência de comportamento moral 
irrepreensível requerido pelo nosso 
ambicioso Código Deontológico e 
pela intransigência na defesa do seu 
cumprimento pelo órgão que tem 
como obrigação fazer esta avaliação 
– a nossa Ordem.

Contudo, tem sido com muita 
tristeza e enorme desilusão, que 
tenho seguido alguns dos casos re-
centemente identificados e ampla-

Médicos Pedófilos 
– para quando uma 
eficaz regulamentação 
da OM que defenda 
realmente as crianças?
The child, by reason of his physical and mental imma-
turity needs special safeguards, including appropriate 
legal protection...   (Preâmbulo da Convenção sobre 
os Direitos da Criança das Nações Unidas).

Heloísa G. Santos
Médica Geneticista e Pediatra

Presidente da Comissão de Bioética 
da Sociedade Portuguesa de Pediatria 

e da Sociedade Portuguesa de 
Genética Humana

Anterior membro do Comité 
Internacional de Bioética da UNESCO 

(2000-2005)



mente noticiados nos mass media. 
Aos médicos julgados e condenados 
por esta prática criminosa, em vez 
do castigo de expulsão - de acordo 
com normas do nosso código deon-
tológico que permitiram o procedi-
mento anterior - são atribuídas ap-
enas suspensões de actividade por 
período variável. Este castigo, to-
talmente inadequado, a que chama-
rei simbólico, não irá, obviamente, 
impedir previsíveis recidivas numa 
patologia com características forte-
mente compulsivas e na qual a ob-
servação clínica de uma criança nua 
poderá desencadear novos desejos 
de assédio. E, como principal con-
sequência deste tipo de castigo, es-
tes indivíduos irão, posteriormente, 
manter, com a permissão da OM, 
e no exercício das suas actividades 
médicas, o acompanhamento clínico 
de crianças nos Centros de Saúde, 
nos Hospitais ou, ainda, no exercí-
cio de Clínica privada. Ou seja, esta 
sanção não tem qualquer papel na 
protecção das crianças em risco, 
nomeadamente na prevenção de fu-
turos crimes...

E mesmo estas simbólicas sus-
pensões, de reduzido efeito prático, 
são habitualmente anuladas ou di-
minuídas por recurso a providências 
cautelares ou a posteriores decisões 
judiciais por solicitações dos advoga-
dos contratados pelos infractores. 

O actual panorama deverá ser 
urgentemente modificado em nome 
da criança mas também para que se 
mantenha o elevado padrão moral a 
que o nosso Código Deontológico 
nos obriga, nomeadamente o artigo 
10.º – “Em todas as circunstâncias 
deve o médico ter comportamento 
público e profissional adequado à 
dignidade da sua profissão”.

Alguns advogados de defesa e 
juízes vão justificando esta atitude 
complacente dos tribunais de anular 
estas suspensões, com o argumento 
que, com tanta falta de médicos, a 
sua ausência será prejudicial em ter-
mos de “saúde pública” e, entretanto, 
estes “indispensáveis” profissionais, 
bem orientados pelos seus defen-
sores, declaram-se, muito apropria-

damente, profundamente arrependi-
dos. E acabam por ter apenas uma 
pena suspensa exactamente …“por 
serem médicos”! Complementar-
mente e mostrando ignorar as nor-
mas do nosso Código Deontológico, 
em particular do já referido artigo 
10.º, também é salientado nos pro-
cedimentos cautelares (instrumento 
legal que interrompe a execução da 
suspensão prevista até um posterior 
parecer favorável do tribunal) que 
os actos criminosos que conduziram 
à condenação não foram realizados 
durante o exercício da actividade 
profissional pelo que a OM não terá 
o direito de impor sanções. 

Desde Abril de 2010, esta minha 
preocupação já foi veiculada, através 
de cartas, e-mails e contactos pessoais 
dirigidos a membros das anteriores e 
actuais direcções da OM, incluindo os 
respectivos Bastonários, bem assim 
como a outros colegas do Colégio 
da Especialidade de Pediatria, e, até 
agora, sem qualquer resultado.

Os argumentos para a ma-
nutenção deste estado das coisas, 
apresentados pelos meus vários in-
terlocutores, são variados. O tema 
terá sido mesmo abordado e dis-
cutido em reuniões anteriores da 
Ordem, nomeadamente nos Con-
selhos de Disciplina e Executivo, 
mas, segundo as informações recol-
hidas, quer os juristas que dão apoio 
à OM, quer os colegas responsáveis 
pelos assuntos disciplinares e de 
ética, acham que a OM não tem 
poderes para actuar de forma mais 
consentânea com o nosso dever de 
protecção dos doentes (neste caso 
crianças!) do que através destas 
suspensões de actividade (com ou 
sem a colaboração dos juízes que 
poderão incluí-las nas penas que 
o arguido quando condenado terá 
de cumprir) e, nos vários casos 
em que há recusa dos próprios em 
aceitar as respectivas suspensões, 
apenas poderá recorrer para os tri-
bunais. E foi-me vagamente referida 
a necessidade urgente de alterar 
o Código Deontológico, mas sem 
que tenha sido, até agora, elaborada 
qualquer proposta nesse sentido 
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ou iniciada qualquer actuação para 
o conseguir. 

Julgo que este impasse nunca 
poderá ser definitivamente ultrapas-
sado se a OM continuar a actuar 
caso a caso, alimentando estes jogos 
“do gato e do rato”, muitas vezes in-
compreensíveis para quem associa a 
justiça à defesa de princípios morais, 
e que este procedimento deverá ser 
rapidamente substituído por uma 
severa regulamentação previamente 
criada pela OM e que abranja todos 
os casos de condenação por pedo-
filia.

Será assim necessário que a Di-
recção da OM elabore de imediato 
normas específicas e sanções dirigi-
das contra este tipo de comporta-
mento criminoso que deverão estar, 
não só de acordo com o Código 
Deontológico da OM actualmente 
vigente, como ainda em perfeita 
harmonia com a legislação do País e 
com directrizes internacionais, em-
anadas em particular do Conselho 
da Europa. Essas normas deverão 
ser especificamente dirigidas aos ca-
sos de pedofilia e de abuso sexual 
de crianças. 

Em Portugal, desde Setembro 
de 2009, e em cumprimento do ar-
tigo 5º da Convenção do Conselho 
da Europa, existe já legislação (Lei 
n.º 113/2009) que contém medidas 
de protecção contra a exploração 
sexual e o abuso sexual de crian-
ças e, nomeadamente, refere que 
“no recrutamento para profissões, 
empregos, funções ou actividades, 
públicas ou privadas, ainda que não 
remuneradas, cujo exercício envolva 
contacto regular com menores, a 
entidade recrutadora está obrigada 
a pedir ao candidato a apresentação 
de certificado de registo criminal e 
a ponderar a informação constante 
do certificado na aferição da idonei-
dade do candidato para o exercício 
das funções”. Creio que esta lei, in-
felizmente, não está a ser cumprida 
no respeitante à profissão médica! E 
não consigo perceber porquê. 

Um jurista, inspector de activi-
dades médicas do Ministério da 
Saúde, afirmou-me considerar in-

dispensável uma íntima colaboração 
com a OM para que  possam ser 
aplicadas, a estes profissionais con-
denados por actos pedófilos, res-
trições definitivas ao exercício de 
actividades clínicas regulares com 
crianças.  

No Ministério da Educação, esta 
Lei n.º 113/2009 já abriu caminho 
à não contratação de pessoal com 
comportamento comprovadamente 
pedófilo, e, tem havido muito rigor 
nesta posição. Também tem havido 
total firmeza na denúncia e averigua-
ção disciplinar de casos destes, que 
são seguidos de demissão imediata 
(e não apenas de suspensão…) do 
pessoal docente e auxiliar condena-
do por estas práticas. Para o efeito, 
existe, complementarmente, uma 
interpretação rigorosa do estatuto 
disciplinar da Administração Pública. 
Este estatuto (artigo 18.º) considera 
motivo para demissão ou despedi-
mento por facto imputável ao tra-
balhador (n.º 1, alínea c) “aqueles ac-
tos praticados no exercício das suas 
funções manifestamente ofensivos 
das instituições e princípios consa-
grados na Constituição”. 

É inaceitável que compartilhe-
mos com estes indivíduos o mes-
mo cartão profissional. Constituem 
uma nódoa que nos envergonha 
como membros de uma classe 
profissional que defende elevados 
valores morais. Continuo assim a 
pensar que a decisão certa, em ter-
mos deontológicos e éticos, será 
a de aplicar pena de expulsão, a 
mesma que foi a aprovada há anos 
pelo Conselho Nacional de Dis-
ciplina durante o período em que 
foi Bastonário o Dr. Germano de 
Sousa. Aliás, a expulsão destes indi-
víduos é frequentemente sugerida 
em comentários de jornalistas e 
do público à semelhança do que se 
passa com os membros do clero. E 
é interessante verificar que alguns 
jornalistas portugueses até afir-
maram há algum tempo, quando 
os casos silenciados de pedofilia 
relativos aos bispos americanos vi-
eram a público, que a Igreja deveria 
actuar como a nossa Ordem dos 
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Médicos, provavelmente baseados 
no caso anteriormente citado de 
expulsão….

Contudo, parece-me que é, pelo 
menos, indispensável protegermos 
as crianças e que, após condenação, 
deverá existir uma proibição imedi-
ata e definitiva de estes criminosos 
continuarem no exercício de regu-
lares actividades pediátricas quer 
como pediatras, quer como clínicos 
gerais ou como especialistas de out-
ras áreas. Se, após esta proibição, se 
demonstrar que voltaram a obser-
var crianças, a expulsão deverá ser 
imediata e irreversível.

Escrevi propositadamente um 
pequeno texto que pretendo que 
actue como um desafio. E peço a 
todos os que partilham esta minha 
preocupação que juntem a sua voz à 
minha para que esta relativa inacção, 
que nos envergonha e embaraça, 
venha a ser alterada. E, finalmente, 
lanço um repto à nova Direcção 
da Ordem, que esta mova todos os 
seus esforços para que possamos 
sair rapidamente deste desagradável 
impasse.
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...
O meu treino é similar ao de 

muitos de nós, Médicos portugueses: 
ganho de autonomia na especialida-
de nos Hospitais Civis de Lisboa (na 
Unidade de Hematologia e no Servi-
ço 3 do Hospital de Santo António 
dos Capuchos e prática de Urgência 
e Cuidados Intensivos na Unidade 
de Urgência Médica do Hospital de 
S. José), depois uma titulação com-
plementar em Oncologia Médica, a 
fixação no Hospital de Júlio de Ma-
tos apoiando quem cuida da Saúde 
Mental e, mais tarde, o interesse pela 
Perícia Médica.

Fazendo, como todos nós, os con-
cursos “promocionais” que a carreira 
nos propunha.

O que fui fazendo, o que vi fazer 
aos que me formaram e o que vou 
vendo fazer aos mais novos tem-me 
obrigado a reflectir sobre as mudan-
ças que o tempo e os novos saberes 
têm imposto e sobre a forma como 
lidamos hoje, e como lidámos ontem, 
com o exercício da prática clínica que 
temos como actividade profissional.

A prática da Medicina teve duran-
te muito tempo como paradigma o 
empirismo.

Depois evoluiu para um exercício 
artístico, a arte do diagnóstico e a 

arte de bem cuidar de quem sofria. 
Talvez até a arte da prescrição.

A minha geração foi treinada por 
muitos destes artistas.

E viveu o paradigma científico.
Com compreensão cada vez mais 

objectiva da patologia, da fisiopatolo-
gia, da expressão sintomática destas, 
e enfim, da farmacologia capaz de 
permitir tratar, de facto, a doença e, 
não poucas vezes, até curá-la.

Quer o artista quer o cientista 
tinham no doente o objecto do seu 
interesse, a razão de ser das suas 
intervenções, reflexões, discussões 
clínicas, em boa verdade, das suas 
preocupações.

Presentemente julgo adequado 
aceitar a tese dos que acham que 
estamos a viver o paradigma do ne-
gócio.

Com o espantoso desenvolvi-
mento de tecnologias de investigação 
e de tratamento o objecto do nos-
so interesse deslocou-se do doente 
para o diagnóstico da doença.

E para o seu tratamento com 
propósitos de cura que, infelizmente, 
continuam distantes do desejado.

Compreender a evolução da 
prática clínica obriga quem ainda se 
encontra em actividade a demons-
trar que cada alteração do paradigma 

Era uma vez … 
a prática clínica

Após mais de 35 anos de exercício clínico admito 
ter adquirido experiência bastante para comentar 
o que julgo ter sido o específico da prática clínica 
desde que o homem é homem...

M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de Medicina Interna
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implicou melhoria assistencial 
para quem está doente. 

O que julgo ser aceite pela 
grande maioria dos Médicos.

Mas como há diferenças de 
actuação em cada paradigma 
talvez seja legítimo admitir-se 
que, apesar dos reconhecidos 
progressos, alguma “coisa” de 
interessante do “antigamente” 
(porque considerada como útil 
e boa) se terá perdido.

Creio que vale a pensar 
reflectir sobre esta questão 
mesmo que, no final, nada se 
possa concluir de preciso sobre 
as eventuais qualidades perdi-
das.

O não se ser capaz de as 
definir não altera a sensação de 
que elas existem.

E a reflexão será o meio de 
promover a discussão do tema 
e permitir que algum de nós, 
num momento feliz, possa vir 
a encontrar a explicação para 
esta impressão e, ainda mais 
importante, possa orientar a 
prática clínica para formulações 
onde essas qualidades esqueci-
das sejam introduzidas. 

O paradigma empírico
Como terá tudo começado?
Talvez ainda antes de o ho-

mem ser homem. 
Há animais irracionais que 

adoptam atitudes “terapêuti-
cas” (purgas, por exemplo) para 
se protegerem de agressões 
que os incomodam.

Quando éramos tão animais 
como eles são hoje, também 
teremos começado, em algum 
momento, a adoptar comporta-
mentos terapêuticos ou profi-
lácticos que, depois, se transmi-
tiram aos que iam sendo, pouco 

a pouco, menos irracionais.
E é de admitir que, entre estes 

“homens ainda pouco homens”, 
alguns tenham percebido a impor-
tância do aliviar (ou tentar aliviar) 
sofrimentos e se tenham apropriado 
dos parcos saberes do tempo para 
ascenderem na hierarquia do grupo.

Teremos começado a ser qual-
quer coisa parecida com o que mui-
to tempo depois se designaria como 
magos e feiticeiros.

Provavelmente, admito-o, antes 
de sermos “sapiens”.

Mas à medida que o íamos sendo 
alguns terão começado a encontrar 
regularidades nas manifestações das 
queixas, a perceber que certas formas 
de sofrimento evoluíam de uma certa 
maneira, e quiçá, a darem-se conta 
que fosse o que fosse que fizessem 
em relação a alguns “doentes” o alí-
vio das queixas ou a evolução inexo-
rável para a morte ou incapacidade 
eram inevitáveis.

E ao longo de milhares e milhares 
de anos (literalmente) estes saberes 
terão sido transmitidos de geração 
em geração, sempre iguais nalguns 
casos e modificados, nem sempre 
para melhor, noutros, permitindo que 
alguns desses mágicos se transfor-
massem em feiticeiros eficazes, por 
vezes recorrendo ao apoio das divin-
dades inventadas pelos seus grupos 
e de quem se faziam representantes 
junto dos outros homens. 

Eram feiticeiros. Mas foram-se 
transformando pouco a pouco em 
sacerdotes de um qualquer culto en-
tretanto estruturado. 

A lentidão destas alterações per-
mite especular que tempo houve em 
que todos os graus de desconheci-
mento, ou de conhecimento relativo, 
partilharam o mundo. 

Porque este tipo de, chamemos-
lhe, desenvolvimento assistencial não 

pode ter tido um florescimento 
igual em todos os lugares ao mesmo 
tempo.

É razoável considerar que ao lado 
de homens que procuravam um sen-
tido lógico para tratar quem sofria vi-
veriam outros homens, com funções 
similares, com total ausência de sabe-
res ou mesmo com total ausência de 
interesse nesses saberes. 

E o prestígio da função de “tra-
tador” nem sempre pertenceria aos 
que procuravam tratar com lógica. 
Aos que procuravam decidir com 
base em tentativas de compreensão 
do sentido que teria a repetição de 
sinais de doença por eles reconhecida 
porque por eles observada e memo-
rizada. 

No entanto o empirismo dos que 
nada sabiam e a falta de eficácia das 
intervenções “clínicas” destes e dos 
que julgavam saber alguma coisa não 
anulou o respeito, ou o receio, que 
a prática mágica trazia aos seus exe-
cutantes.

Até porque ocasionalmente obti-
nham êxitos. Por acaso umas vezes; 
por prática adequada noutros. 

Mas também porque não havia 
alternativa aos seus saberes. 

Esse respeito, contudo, não im-
pediu que muitos, duns e doutros, 
pagassem com a vida, com outros 
castigos corporais, com penas de 
desterro, os demasiado frequentes 
fracassos da sua prática. 

Mas foi neste ambiente de abso-
luto não saber, mas também de al-
gum saber, que durante milénios se 
procurou responder às exigências de 
saber feitas por terceiros, geralmente 
poderosos, e se inventou a figura do 
Médico.

O paradigma empírico perdu-
rou durante milhares de anos com 
partilha de identidade clínica entre 
pessoas muito diferentes quanto ao 
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Foram-se fazendo descrições 
pormenorizadíssimas da semiologia 
que se partilhavam com parceiros 
interessados no mesmo assunto 
vivendo em locais longínquos para 
os tempos de então.

E foram-se tratando doentes, em 
locais isolados, com medidas no limite 
do risco mas que eram a alternativa 
possível à inevitabilidade da morte.

E estes padrões foram ensinados 
a alunos.

Os quais estimulados por esses 
conhecimentos orientavam a sua 
prática junto das gentes sofredoras 
ou dedicavam-se a procurar novas 
coerências em contextos diferentes 

conhecimento, quanto ao propó-
sito do aliviar sofrimentos, quanto 
à curiosidade em compreender os 
porquês destes.

E terão sido características indivi-
duais na forma de apoiar, na intenção 
de ajudar e no progressivo acentuar 
de um comportamento de procura 
do rigor que terá, também lenta-
mente, permitido que alguns Médi-
cos, em seu tempo, passassem a ser 
apreciados mais por respeito que 
por receio.

Assim se chegando a uma situação 
que ainda perdurava em boa parte 
do século passado e que torna possí-
vel passar-se do paradigma empírico 
para o artístico.

O paradigma artístico
Muitos Médicos do tempo do 

empirismo já eram verdadeiros 
artistas quando observavam os seus 
doentes, quando propunham de-
terminados tratamentos, e quando 
explicavam quais os comportamen-
tos de risco que se deviam evitar.

Mas a arte da prática clínica, por 
excelência, desenvolveu-se no sé-
culo XIX e em boa parte do início 
do XX.

Quando a capacidade de obser-
var se associou ao objectivo de ten-
tar descrever a ordem que se julgava 
existir no que se observava.

Padrões de coerência repetitiva.
Já notados antes e referidos aqui 

e ali em tratados que honram quem 
os fez e quem criou os saberes que 
permitiram que fossem feitos.

Mas agora com outra forma de 
perceber como algumas “doenças” 
evoluíam sempre da mesma forma ou 
quase da mesma forma. Beneficiando 
do apoio dos saberes de outras ciên-
cias que se iam autonomizando e, em 
boa hora, contaminando a forma de 
compreender queixas. 
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daqueles em que tinham sido 
formados.

E assim ganhavam mais 
conhecimentos, partilhavam-
no, e tornavam-se cada vez 
mais eficazes na sua capacidade 
de ajudar.

Talvez tratassem menos do 
que desejavam e menos do que 
o que era necessário.

Mas a confiança induzida 
pela presença junto do leito 
de quem sofria, a vontade de 
controlar da forma possível o 
sofrimento, a disponibilidade 
para corresponder a uma nova 
solicitação do doente, enfim, 
a simbologia de se ter poder 
sobre os males que atormenta-
vam tanta gente eram a marca 
fundamental do exercício da 
arte de tratar.

Mesmo que fosse mais cor-
recto dizer da “arte de apoiar”. 

Porque tratar, de facto, ain-
da se tratava pouco. 

O que não impediu que este 
fosse um período épico para a 
prática clínica. 

Foi o tempo em que se tor-
naram conhecidos os nomes 
que hoje prestigiam a Medicina 
cujas competências semiológi-
ca, interpretativa, crítica, torna-
das visíveis em concursos ou na 
actividade assistencial do quoti-
diano, eram verdadeiras escolas 
para os seus seguidores.

A arte da prática clínica 
tinha o doente como interes-
se maior. Era sobre ele que se 
debruçava o “artista”, era nele 
que procurava o elemento fun-
damental para poder dar-lhe 
tudo que lhe podia ser dado 
nessa altura. 

Era a sua perspicácia clínica 
que o fazia procurar o sinal re-

levante, persistentemente, todos os 
dias, porque se tinha esse elemento 
da semiologia como fundamental 
para afirmar um diagnóstico e para se 
proceder a um tratamento dirigido.

No absoluto interesse da pessoa 
doente.

Não existindo qualquer conflito 
entre este objectivo e a satisfação 
pessoal por se ter conseguido uma vi-
tória sobre a obscuridade da doença.  

Mas o tempo decorreu e a ciên-
cia veio ajudar a prática médica.

O paradigma científico
Foi uma alteração significativa 

que muitos Médicos que ainda estão 
vivos hoje (felizmente) podem teste-
munhar. 

E admito que para muitos este 
paradigma seja o mais criativo de 
todos.

Embora tenha desviado a atenção 
do Médico do doente para o diagnós-
tico. 

Com algumas consequências 
desagradáveis.

De facto existiram nesta fase de 
transição, trabalhando ao lado uns 
dos outros, Médicos que perante um 
doente hipotónico, suado, com farfa-
lheira e uma espuma rosada no canto 
da boca tentariam, com toda a boa 
vontade do mundo, saber se o doen-
te tinha falta de ar para procederem 
ao tratamento; e outros Médicos que 
perante o mesmo doente, e antes 
de lhe falarem, o garrotavam, lhe pu-
nham uma máscara com oxigénio a 
alto débito, lhe davam morfina diluída 
endovenosa e só depois o interroga-
vam sobre se se sentia melhor.

Ou então Médicos que, à cabe-
ceira do doente, ao se aperceberem 
que este estava a ficar inconsciente 
olhavam para o monitor. E vendo 
que estava em taquicardia ventricular 
corriam à procura do carro desfibri-

lhador. Mas ao lado, outro Médico 
perante o mesmo quadro, aplicava 
um violentíssimo murro no tórax 
do doente que talvez convertesse 
o ritmo a sinusal e só depois, com 
calma, ia preparar a lidocaína.

A mudança da atenção para o 
diagnóstico, embora possa parecer 
pouco razoável, não impede que se 
reconheça a evidência de a capacidade 
de curar se ter desenvolvido espan-
tosamente.

A ciência veio para a Medicina 
com suportes tecnológicos e um 
enorme crescimento do número de 
moléculas clinicamente eficazes e 
com reduzidos efeitos adversos.

A semiologia laboratorial iniciou 
a sua marcha vencedora sobre a 
semiologia tradicional que a história 
clínica e o exame objectivo nos for-
neciam.

As famílias de fármacos cres-
ceram continuadamente fruto de 
grandes investimentos financeiros na 
investigação feitos por grupos eco-
nómicos que viram na ciência médica 
uma área de desenvolvimento quase 
ilimitada.

Estas Companhias promoveram 
e promovem reuniões científicas de 
todo o género apoiando e pressionan-
do Universidades, Hospitais, Laborató-
rios de Investigação em Ciências Bási-
cas, para que trabalhem na procura 
de mais e melhores saberes sobre 
o mecanismo da doença e sobre a 
forma de a tratar de maneira dirigida, 
específica, cada vez mais selectiva.

E também promoveram reuni-
ões com Médicos de todas as par-
tes do Mundo onde exercessem ou 
investigassem para permitir que as 
suas maiores ou menores vantagens 
científicas fossem divulgadas, discuti-
das, partilhadas, questionadas, trans-
formadas em meios de suporte de 
novas investigações.
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E que notáveis consequências 
daqui resultaram para os práticos 
clínicos.

Os bons conhecimentos de se-
miologia permitiam adequar o uso 
dos novos meios técnicos para pre-
cisar diagnósticos e para orientar os 
tratamentos de forma cada vez mais 
adequada ao doente particular que 
se tratava.

Parecia que a Idade de Ouro da 
Medicina tinha sido atingida e que só 
se poderia ter cada vez mais conheci-
mento, mais capacidade de investigar 
queixas, maior poder de intervenção 
precoce nas doenças consumptivas.

Estávamos a conseguir satisfazer 
a quimérica definição de Saúde in-
ventada no pós 2ª Grande Guerra 
Mundial. O bem-estar físico, mental 
e social era possível e estava perto. 
Talvez mesmo a imortalidade. 

Muitos doentes beneficiaram 
com este grande avanço. E muitos 
Médicos continuam a raciocinar com 
base na semiologia e a orientar a sua 

prática apoiando-se nos meios de in-
vestigação tecnológicos de forma crí-
tica e tratando os seus doentes com 
as melhores moléculas que a farma-
cologia nos oferece.

Mas algo mudou nos últimos 
anos.

O paradigma “negócio” 
O negócio é uma marca da vida 

colectiva. Sempre existiu desde que 
os homens começaram a interagir 
entre si e não é uma “coisa ruim”. 

Mas…
Há um mas complicado quan-

do consideramos o “negócio” 
como prioridade na prática clínica. 
Porque se pensarmos no negócio as-
sociado à produção e venda de medi-
camentos e de meios técnicos com-
plementares do trabalho assistencial 
nada há para questionar.

As Companhias investem na in-
vestigação e querem ter lucros finan-
ceiros por isso.

É um negócio legitimíssimo. E 
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porque querem aumentar esses 
lucros fazem esforços continua-
dos para melhorar mais e mais 
tudo o que se possa tornar ne-
cessidade absoluta no trabalho 
assistencial.

E também fazem quanto po-
dem para mostrar aos Médicos 
que o seu produto é, de facto, 
uma vantagem para os doen-
tes. Nas visitas dos Delegados. 
Na promoção de Congressos 
subordinados a temas de seu 
interesse. Em campanhas de 
divulgação dos aspectos que 
diferenciam para melhor os 
produtos da sua investigação 
em relação aos da concorrên-
cia feitas em ambientes que se 
associam a bem-estar como 
determinam os especialistas em 
técnica de vendas.

Nada disto é irregular. Nada 
disto interfere com a leitura 
crítica da doença e do seu tra-
tamento. Nada disto tem que 
ver com corrupção.

É mercado. É negócio. E é 
a bendita formulação que nos 
permitiu chegar aonde estamos 
na excelência do diagnosticar e 
tratar.

O negócio que envolve a 
saúde não é um mal. 

E, no entanto, há uma estra-
nha sensação de o conceito se 
ter introduzido no agir clínico 
que se não consegue imaginar 
como “coisa boa”.

O que será que nos inco-
moda?

Parece que o que é dife-
rente no tempo actual é ter-se 
considerado normal aceder à 
investigação clínica e aos pro-
gramas terapêuticos em função 
da capacidade financeira relati-
va de cada doente.

É a adulteração do princípio em 
que fomos formados: a universalida-
de do direito de qualquer um ser tra-
tado com os meios disponíveis nesse 
momento.

Universalidade esta que signifi-
ca (que significava) que quer o rico 
quer o pobre, em qualquer serviço 
assistencial, terá acesso ao mais mo-
derno modelo de investigação ou ao 
fármaco mais eficaz… que a política 
de saúde do seu país lhe ofereça.

Este modelo até poderá não ser 
o melhor comparativamente com o 
melhor doutro local. Mas será igual 
para todos.

Sem a contaminação do dinheiro 
de cada um a definir o limite do seu 
direito.

Esta regra do tratar quem sofre 
não é hoje uma regra universal.

Daí o desconforto. Porquanto o 
era ontem.

E é fora do círculo assistencial 
público que se nota de forma mais 
acentuada esta mudança. Mas não se 
pense que se quer perturbar o direi-
to de instituições privadas se interes-
sarem pelo negócio saúde. 

O que se questiona na actuação 
destas é o direito de, para promoção 
do negócio, criarem regras assisten-
ciais individualizadas, em função da 
capacidade financeira do doente, e 
seduzirem Médicos, desiludidos com 
a desvalorização do serviço público 
ou iludidos com as aparentes mara-
vilhas do privado, a negarem o seu 
compromisso social aceitando-as 
como justas.

A necessidade de rentabilizar os 
investimentos obriga a um acentuar 
dos pedidos de exames complemen-
tares sob o pretexto falacioso de se 
melhorar a avaliação clínica, precisar 
o diagnóstico e individualizar os tra-
tamentos.

Ignorando que este procedimen-

to induz no Médico uma prática clíni-
ca mais receosa, mais prudente dirão 
alguns, num tempo em que, sob o 
pretexto de se defenderem direitos, 
a vida quotidiana é cada vez mais 
artificialmente conflitual.

Promove-se, de facto, o receio de 
decidir em função da semiologia por 
perda de confiança na anamnese (ou 
será por falta de tempo para a fazer 
porque tempo é dinheiro?) adoptan-
do-se uma atitude condescendente, 
desresponsabilizante, perante qual-
quer expressão de uma queixa. Com 
os consequentes custos acrescidos.

Não apenas em dinheiro.
Mas também com a oferta de ser-

viços inúteis promovendo os precon-
ceitos da população potencialmente 
doente em relação quer ao estar-se 
doente quer à forma como se com-
preende a doença. O preconceito 
de que “os exames é que tratam as 
doenças” com o subsequente confli-
to com o Médico quando este não 
satisfaz o desejo do doente de “fazer 
mais aquele exame” seja ele qual for.

E perante esta tensão há muitos 
Médicos que acham mais fácil, menos 
incómodo ou mais rápido, correspon-
der a esse desejo. Sem se apercebe-
rem que com essa postura, pouco a 
pouco, se habituarão a pedir exames 
em vez de observarem os doentes.

Promovendo o negócio de ou-
tros muitas vezes sem disso se da-
rem conta.

Por laxismo. Mas o exercício da 
prática clínica é actividade onde o la-
xismo não pode existir.

Sabemos, porém, que infelizmen-
te existe. Neste paradigma.

Mas pode não existir. Porque há 
outras manifestações de prática clí-
nica que o não integram apesar de 
também serem negócio da saúde e 
integrarem o paradigma deste nosso 
tempo. 
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Como modelo, e apenas como 
exemplo, referirei as intervenções na 
Cosmética.

É um negócio. No entanto não é 
uma agressão ao modelo assistencial 
centrado no doente. 

Porque se trata de um tipo de 
apoio que se procura conhecendo-se 
muito bem as suas regras.

Sabe-se que tem um custo. Que 
este tem de ser satisfeito. Que quan-
do a capacidade financeira do bene-
ficiário terminar também termina 
o serviço. Que o “tratamento” não 
será interrompido pelo prestador 
mas por decisão estrita do benefi-
ciário. 

Claro que também nestes casos 
há uma diferenciação entre a clínica, a 
investigação e o programa terapêuti-
co. E que essa diferenciação depende 
da capacidade financeira do doente. 

Mas o custo do serviço procura-
do é um risco assumido pelo benefi-
ciário que pretende aquela vantagem. 
Que se sacrifica para a obter. Que 
programa a sua vida para a poder ter 
tanto mais vezes quanto possível. 

Que sabe que a não terá se a não 
puder comprar.

Exactamente como nos outros 
contextos referidos. Mas com uma 
diferença. 

Nestes nunca se é confrontado 
com a informação de o estudo ou o 
tratamento em curso necessitarem 
de ser continuados… mas não aqui.

-Porque a sua capacidade de com-
prar o serviço assistencial neste local 
foi esgotada.

 
E o subparadigma 
“genéricos”? 
Onde se deve situar?
O mercado dos genéricos foi 

criado como uma vantagem social 
para a generalidade dos cidadãos 
sem interferir demasiado no benefí-

cio-lucro dos investigadores produ-
tores durante um período de tempo 
previamente definido.

A investigação inventava uma mo-
lécula, colocava-a no mercado com 
uma promoção aliciante e durante 
uns anos obtinha o que desejava: um 
lucro chorudo que compensava o in-
vestimento inicial e permitia promo-
ver novas investigações.

O genérico inicial pretendeu ser 
uma cópia exacta do medicamento 
investigado.

No processo de síntese, na forma 
galénica, no excipiente.

Era exactamente o mesmo fár-
maco com uma designação para o 
mercado diferente. 

O exemplo mais correcto seria 
dizer-se que uma fábrica produzia um 
medicamento e lançava-o para uma 
linha de montagem do produto para 
venda que tinha, no final do circuito, 
um duplo empacotamento. Para um 
lado ia o produto com o nome “co-
mercial” e para o outro ia o mesmo 
produto com o nome do princípio 
activo.

Ninguém questionava a utilidade 
da Lei que criara os “genéricos”.

Mas será que o negócio não 
contaminou este projecto de cunho 
inequivocamente social e, aparente-
mente, bem aceite pela maioria dos 
agentes da saúde?

A entrada no mercado de, por 
exemplo, meia centena de “genéri-
cos” de um determinado princípio 
activo, provenientes de Companhias 
diferentes, satisfará as condições an-
tes referidas?

Haverá controlo de qualidade 
quanto às condições de fabrico de 
todos?

As eventuais alterações no pro-
cesso de síntese ou nas técnicas de 
formação do produto final ou no tipo 
de excipiente não têm, seguramente, 

consequências sobre a eficá-
cia ou a biodisponibilidade do 
princípio em causa?

E a apresentação dos estu-
dos que demonstram essa pre-
tendida eficácia serão mesmo 
do “genérico” em concurso 
ou serão a reprodução dos 
estudos feitos com o medica-
mento inicial e que lhe deu a 
credibilidade para poder ser 
“genérico”?

Quantos doentes, quantos 
estudos e quantos investigado-
res serão necessários para se 
demonstrar a eficácia de cin-
quenta “genéricos” de cinquen-
ta Companhias em todas as 
variáveis que foram estudadas 
com o produto inicial?

Numa sociedade onde o pa-
radigma “negócio” quer predo-
minar na prática clínica pensar 
sobre estas questões não pode 
ser uma actividade a desprezar 
pelos Médicos.

Nem pelos doentes.
Nem pelos gestores da 

saúde.
Nenhum deles pode aceitar 

passivamente a introdução con-
tinuada de novas formulações 
genéricas sem se questionar 
sobre se a qualidade do pro-
duto, as valias terapêuticas que 
determinam a sua prescrição, 
estão, ou não, a ser satisfeitas.

E porque o que está em 
causa é um negócio também é 
legítimo admitir que uma das 
razões porque não assistimos 
hoje ao aparecimento de ver-
dadeiras novas moléculas é a 
convicção das Companhias de 
investigação de que o investi-
mento pode não ter uma ade-
quada contrapartida em lucro 
financeiro.

 Março | 2011 |



o p i n i ã o    

38 | Março | 2011

Se o “genérico” é o mercado 
que rende então invista-se nele e 
ignorem-se os modelos de negócio 
que permitiram as grandes inova-
ções farmacológicas dos últimos 
anos. Negócio é negócio indo-se 
procurar o lucro onde ele está.

Tudo o mais sendo secundário.
E no entanto há tantas doenças 

que carecem daquela investigação.
Por exemplo e só como exem-

plo: continuamos a dizer que a 
Hipertensão é uma doença letal 
cuja prevalência aumenta no nosso 
tempo tendo custos financeiros ab-
surdamente elevados pelas diversas 
incapacidades que acarreta. 

No entanto continuamos a 
tratá-la com os medicamentos dis-
poníveis que sabemos não corres-
ponderem às necessidades dos do-
entes. 

Sabemos que precisamos de 
outros tal como sabemos que estes 
só serão inventados com custosos 
projectos revolucionários que nos 
mostrem o que ainda não sabemos.

E também sabemos que “estes 
novos saberes” são absolutamente 
necessários para satisfazermos os 
interesses, e os direitos, dos nossos 
doentes.

Direitos e interesses que não 
são satisfeitos com o novo negó-
cio, associado ao negócio “genéri-
cos”, de se pretender reconhecer 
a competência da prescrição a pro-
fissionais que para isso não foram 
formados.

A competência da prescrição 
pertence, exclusivamente, ao Mé-
dico porque, e chamo a atenção 
para este porque pois é ele a “alma 
mater” da terapêutica, é o Médico 
que segue o doente a quem se fez 
a prescrição. 

É o Médico que avalia a acção do 
medicamento na sua eficácia e nos 
seus efeitos colaterais bem como 
na resposta que provocou naquele 
doente particular a qual determina-
rá ou a sua interrupção, ou a sua 
continuidade ou a sua substituição.

Estamos claramente a viver um 
conflito, ainda mal definido, relacio-
nado com a plural diversidade de 
negócios que diferentes interesses 
e perspectivas sobre a saúde estão 
a criar.

Julgo que pelos mesmos moti-
vos temos de promover uma dis-
cussão ampla sobre estas questões 
num novo paradigma.  

  
O Paradigma da crítica aos 

paradigmas
Que espero que seja tratado 

pelo senhor que se segue…
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Ars, em latim, significa técnica 
ou habilidade, e seria o processo 
através do qual o conhecimento é 
usado para realizar determinadas 
habilidades. Mas esta definição, 
apesar de pretender ser abrangente, 
não satisfaz. Aliás, a Arte não tem 
definição que nos satisfaça. Por outro 
lado, tenho muito receio de que as 
definições nos imobilizem. Todos os 
que tentaram definir a Arte, através 
dos séculos, de forma mais superficial 
ou mais profunda, deixaram sempre, 
felizmente ou infelizmente, uma falha 
sináptica no padrão neural da nossa 
compreensão. O puzzle poderia ser 
aparentemente perfeito mas havia 
sempre umas peças estranhas que 
não encaixavam. Penso que nunca 
se saberá verdadeiramente o que 
é a Arte. Talvez a neurobiologia nos 
dê, mais tarde ou mais cedo, quando 
a biologia do espírito for uma 
ciência incontestada, uma aceitável 
definição, pelo menos de carácter 
neurofisiológico. Mas tudo isto não 
deve impedir-nos de pensar e de 
transmitir a nossa opinião sobre 
a natureza da Arte. Faço aqui um 
parêntesis para dizer que gostaria 
de usar em vez da palavra Arte, a 
designação de sentimento artístico. 
A palavra Arte é capaz de remeter 
para um certo elitismo, criando a 
ideia de que ela é propriedade do 
artista e de mais ninguém, enquanto 
a designação de sentimento artístico 
permite considerar que este mesmo 
sentimento existe no observador, 

e pode ser mais forte e profundo 
naquele que contempla do que 
naquele que produz. O sentimento 
artístico tem uma certa parecença 
com o místico. É um sentimento 
quase indefinível, é um estado 
de hipersensibilidade, um desejo 
de experimentar ser-se de outra 
maneira, uma necessidade de sair 
do não autêntico, um quase sentir a 
verdade total e o amor universal. 

Desde as expressões artísticas 
anteriores ao século XX, passando 
por todas as correntes artísticas 
do século XX anteriores à Segunda 
Guerra Mundial, até aos movimentos 
artísticos contemporâneos, todas as 
intervenções procuram apoderar-se 
e assenhorear-se da Arte como sua 
definitiva herança ou conquista final. 
Dentro da Arte moderna, quer tenha 
sido no Realismo, no Impressionismo, 
no Simbolismo, no Expressionismo, 
no Abstraccionismo, no Surrealismo 
e outros ismos, qualquer artista, 
abraçando uma qualquer destas 
formas de expressão, ter-se-á 
sentido, porventura, na recta final 
do caminho da arte. O mesmo 
se dá na Arte Contemporânea, 
em qualquer dos seus ramos, Pop 
Art, Minimalismo, Arte conceptual, 
Performances, Instalações e outros. 
Muito pequeno sentimento artístico 
revela quem assim pensa ou quem 
assim se comporta, desconhecendo 
que a Arte, como sentimento, é 
universal, intemporal e transversal 
ao longo dos séculos. É o mesmo 

A Arte

Uma visão pessoal
Adão Cruz 
Cardiologista
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O puzzle poderia 
ser aparentemente 
perfeito mas havia 
sempre umas peças 
estranhas que não 
encaixavam.
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e aquilo que se diz novo. Com 
a agravante de o artista, muitas 
vezes senhor de mentalidade banal, 
hiperbolizar a obra com conceitos 
e considerações de filosofia barata e 
legendas ridículas, pretensiosamente 
sábias. 

Assim sendo, e valendo-nos dos 
nossos conceitos mais simples, sem 
grandes filosofias, convido-vos a 
pensar que a Arte ou o sentimento 
artístico é, pelo menos parcialmente, 
a descoisificação das coisas. Um 
escultor, perante um bloco de pedra 
que é uma coisa, tenta trabalhar 
essa coisa de modo a que ela vá 
perdendo a sua natureza de coisa 
e vá ganhando progressivamente a 
natureza de ideia, ideia criadora de 
uma estrutura pertencente à área 
da mente. Acabada a escultura, a 
pedra deixa de existir, mantendo-
se apenas como matriz anónima da 
ideia e do pensamento. O mesmo 
se pode dizer da pintura. A tela, os 
pincéis, as tintas são coisas que vão 
perdendo a sua natureza de coisas, 
à medida que as coisas trabalhadas 
se vão transformando em imagens e 
em vivências, cada vez mais afastadas 
de apontamentos biográficos e 
registos, sempre no caminho de uma 
utopia de liberdade. A cor não deve 
ser vista como tinta relacionada com 
as coisas mas deve ser sentida como 
substância do espaço pictórico. 
O conceito de que a Arte é a 
contemplação das relações formais, 
há muito que perdeu o sentido. 
Talvez deva ser substituído pela 
ideia de que uma boa forma não se 
nota. Um bom perfume é sentido 
como parte da personalidade de 
uma mulher e não como um cheiro. 
A Arte de um decorador não 
está em chamar a atenção sobre 
si mesma, mas em dar ao espaço 
uma sensação de conforto e bem-
estar. No entanto, a forma está lá, 
espontânea, pessoal, inseparável 
das emoções e dos sentimentos. 
A Arte é um produto de ideias 
mas também um veículo de ideias. 
Quando deixa de ser transparente 
como veículo de ideias, quando não 
é mais do que configurações, cores 

que pensar que a 
ciência, a despeito 
da actual magnitude 
da ciência da 
evidência, não foi 
sempre ciência e 
sempre mãe do 
conhecimento e do 
desenvolvimento. A 
Arte Conceptual, 
por exemplo, po-
de usar meios 
e materiais não 
directamente rela-
cionados com as 
artes plásticas, 
como o vídeo, 
projectores de sli-
des, fotografia, mas 
não pode pôr em 
causa o conceito de 
Arte, insistindo que 
é na imaginação, 
no idealismo, na 
ideia geradora, no 
conceito, que a 

Arte prevalece, de forma exclusiva, 
sendo a execução apenas um 
fenómeno dela decorrente. Apesar 
de eu considerar, como veremos 
adiante, que a morada da Arte 
está na ideia e na mente, chegar ao 
exagero de aceitar a obra como 
um sub-produto acidental do salto 
imaginário, é uma forma redutora. 
Muito provavelmente continuará 
sempre a haver em qualquer ideia e 
em qualquer expressão concreta um 
elemento surpresa, uma originalidade 
ou um golpe de génio que revolva 
outras ideias e outros pensamentos. 
Uma simples mudança de cor ou de 
forma pode exprimir imediatamente 
estados emocionais completamente 
diferentes. A Arte é muito pouco 
analítica e programável. Por outro 
lado, dentro da Arte Conceptual 
e em nome da independência do 
artista e da sobrevalorização da 
exclusividade da ideia, proliferam 
excessos e banalidades, por vezes 
premiados e aplaudidos como 
processos de rebeldia e que não 
passam de frivolidades ao sabor 
da ordem estabelecida, levando à 
confusão entre a verdadeira criação 
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e sons, transforma-se numa técnica 
de entretenimento superficial dos 
sentidos. Quando se diz apenas 
produto de ideias, menosprezando 
o poder de relação, confina-se ao 
processo neuronal que a gerou e 
que pode ser relativamente árido. 
A Arte é aquilo que vive atrás da 
aparência das coisas. Para que a 
obra adquira grandeza, os processos 
formais devem ser ofuscados 
pelo seu próprio efeito. Só assim 
se compreende, dentro de um 
espírito artístico não radicalista, 
não equacionista, não academicista, 
que entendamos o Impressionismo, 
o Expressionismo, o Cubismo, o 
surrealismo, o Abstraccionismo e 
a Arte Contemporânea em todas 
as suas expressões e tendências 
actuais, como processos de 
ofuscação das formas pelo seu 
próprio efeito. A Arte é sempre uma 
prática de meditação, uma tomada 
de consciência, a livre expansão 
de nós mesmos, inteligência viva, 
diálogo e libertação das forças vitais 
dentro de uma disciplina ética. Dito 
de outra maneira, a Arte é sempre 
impacto, desconcerto de espírito e 
agente de transcendência das formas 
físicas e de mudança das formas de 
ver e pensar. 

 
Aqui chegados, embora por 

caminhos muito simplistas, não 
é difícil compreender que esta 
criação mental gerada a partir das 
coisas e da Natureza, transformadas 
pelo mundo interior do artista e 
plasticamente traduzidas em beleza 
por mãos ensinadas quer gene-
ticamente quer de forma adquirida, 
só ganha vida se correr pelas suas 
veias o sangue da poesia. Por isso 
eu digo que a poesia é a alma de 
qualquer obra de Arte. A poesia 
percorre transversalmente qualquer 
forma de expressão artística, e seja 
qual for essa forma, plástica, literária 
ou musical, só é expressão artística 
se contiver dentro de si a essência 
poética, essa mágica, nobre e sublime 
forma de expressão da vida. Arte e 
beleza são uma espécie de irmãs 
gémeas. A beleza pode considerar-se 

a corporização da Arte. A beleza 
reflectida à nossa volta não é mais 
do que a imagem do espelho que 
reflecte a Arte contida dentro de 
nós mesmos, como organização 
estética do nosso interior e da 
nossa vida. É ela que nos faz imaginar, 
pensar, sonhar e criar. A falta da 
apreensão da beleza e a ausência da 
reacção emotiva da sua percepção 
leva a que tudo à nossa volta seja 
inestético, desadequado e agressivo, 
daí decorrendo uma construção 
negativa do nosso mundo interior. A 
falta de apreensão ou a degradação 
do conceito de beleza implica uma 
igual degradação da forma de sentir 
e de existir, por perda do nosso 
interesse estético sobre o mundo e 
as coisas, e do mundo e das coisas 
sobre nós próprios. Sem este impacto 
estético não há forma simples e 
positiva de ver a vida e entender 
a Arte. A obra de Arte, neste caso 
a pintura, assenta em três pilares 
fundamentais: a Natureza ou a sua 
imitação, o material da construção 
plástica e a expressão própria do 
autor, ou seja, a realidade, a beleza 
e a poesia. Conforme as aspirações 
de cada época, de cada grupo, ou 
de cada indivíduo, de acordo com 
a sua própria natureza, os seus 
propósitos, as suas tendências ou 
a sua inspiração, qualquer destes 
elementos pode ser preferido e 
elevado aos primeiros planos da 
realização, ou relegado para planos 
de menor ou ínfimo destaque. 
Apesar de haver, desde há muitos 
anos, uma tendência a menosprezar 
o Realismo e o Naturalismo, 
e a considerá-los não-Arte ou 
Arte menor, não parece possível, 
dentro da nossa realidade humana, 
e dentro da mínima exigência 
pictórica, prescindir de qualquer um 
destes pilares, por mais naturalista, 
abstracta ou conceptual que seja a 
obra. Cézanne dizia que na pintura 
existem duas coisas, olhos e cérebro. 
Entendia ele que uma inteligência 
artística que não seja acompanhada 
pelo estudo da Natureza é uma mera 
abstracção desprovida de valor, e 
dizia ainda que o conhecimento da 

realidade não é contemplativo 
mas nasce da vontade de 
apropriação. Vendo bem, não 
há um verdadeiro realista, a 
não ser que não conseguisse, 
minimamente, manifestar a 
sua própria existência, assim 
como não há um verdadeiro 
abstraccionista, capaz de unir 
o absurdo ao absoluto.

 
Socializando um pouco 

este pensamento, podemos 
dizer que existe um divórcio 
cada vez maior entre a vida da 
sociedade e a vida da Arte. Não 
há uma formação humanista 
autêntica da sociedade. A 
ausência de tempo e espaço 
para a cultura, a falta de 
sensibilidade poética, a falta 
de vivência da verdadeira 
liberdade, a escravidão dos 
horários de trabalho, as 
dificuldades e incompreensões 
da vida levam a esquecer que 
a sensibilidade de um povo é a 
sua força e um perigo para os 
poderosos. O público menos 
culto e menos tocado pelos 
conceitos da estética moderna 
e contemporânea procura 
num quadro uma imagem da 
realidade e vai julgá-lo tanto 
mais hábil e perfeito quanto 
mais ele se aproximar do 
modelo. O que representa este 
quadro? O que quer isto dizer? 
Considera assim a obra tanto 
mais imperfeita quanto mais 
se afasta do real, suspeitando 
sempre que esse afastamento 
resulta de uma incapacidade 
do autor para o atingir. Mas 
por outro lado tem a noção 
de que há algo que lhe escapa, 
algo que não percebe e o faz 
confessar sistematicamente 
não ser entendido no assunto. 
Apesar de já na Arte antiga 
haver um esforço para superar 
o real e edificar, para além da 
aparência, leis que residissem 
mais no pensamento do que 
nas coisas, e apesar do grande 
salto da Arte Moderna e da 
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existe com as 
suas leis próprias. 
Uma superfície 
sobre a qual 
está disposta a 
matéria pictórica, 
composta de 
linhas e cores 
reunidas de de-
terminada forma 
dentro de uma 
consistência vi-
sível, mas para 
além da qual há 
todo um mundo 
psicológico, todo 
um universo de 

emoções, sentimentos e harmonias, 
dos quais essas linhas e cores são 
o sinal perceptível. Mesmo nas 
expressões mais figurativas, o nosso 
pensamento deve ser capaz de 
transpor a vidraça do realismo que 
cobre o quadro, a fim de não nos 
impedir de penetrar na sua essência, 
se existir, claro! Não sou ingénuo 
ao ponto de considerar que tudo é 
Arte, como dizem alguns. Por estas e 
outras razões, considero salutar que, 
sempre que possível, a obra de Arte 
não tenha título. A descodificação 
de uma obra de Arte, ainda que 
parcial, pode ser um fenómeno 
redutor que empobrece a obra. 
Pode mesmo anular a sua própria 
hermenêutica, isto é, a força indutora 
das capacidades interpretativas. 
Qualquer explicação verbal terá de 
ser extremamente cautelosa pois 
pode substituir-se à obra, paralisar a 
sua essência ou cegar o espectador. 
Este deve enriquecer e iluminar a 
sua vida através do saber ver, do 
saber ouvir e sentir, e não se limitar 
à análise dos processos formais, 
simples elementos da construção 
desse mesmo sentir. O espectador 
deve deixar-se levar pelo que ecoa 
dentro dele, sem pretender colar-se 
ao que deve ser, ou àquilo que nos 
disseram que é ou que lá existe. A 
obra pode ser o que somos e muito 
pouco do que lá está. É por isso 
que não aceito de bom grado que 
se disseque uma obra de Arte em 
termos interpretativos, por vezes 

Arte Contemporânea, o conceito 
de imitação ainda permanece nas 
camadas menos esclarecidas e menos 
habituadas à expressão artística. 
Todavia, sem nos precipitarmos no 
sectarismo de que a representação 
do real é incompatível com a Arte, 
vamos tentar entender que a Arte 
se situa numa região que não é 
possível confundir com a realidade 
aparente.

 
Os materiais em si são inertes. 

Mas ganham vida ao mais pequeno 
movimento. A cor, a textura, as 
formas mais simples, os sinais, podem 
adquirir, ao mais pequeno domínio, 
uma expressividade independente. 
Toda a gente sabe que a criação não 
depende só dos materiais mas da 
forma como se usam, a qual decorre 
das capacidades artísticas do autor 
e da sua cultura e sensibilidade, 
bem como das circunstâncias e do 
estado psicológico da sociedade em 
que se insere. A realidade exerce o 
seu fascínio e é, como vimos atrás, 
uma pedra fundamental na criação 
da obra de Arte. Presunçoso seria 
lançar sobre ela um anátema. Não se 
deve procurar exclui-la mas mantê-
la dentro das suas proporções e do 
seu papel. Até porque a realidade 
nunca está na pintura, ela encontra-
se sempre na mente do observador. 
Se fosse possível isolar numa obra 
de Arte apenas a realidade que os 
olhos mostram, ela seria muito 
pobre. A par da realidade, a pintura 
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vincadamente objectivos, como 
fazem alguns críticos, historiadores 
e cicerones de museu. Que o façam 
em termos técnicos, históricos, 
museológicos vá que não vá, mas 
em termos sentimentais, em 
termos interpretativos, tantas 
vezes sob a forma de gastos e 
banais artificialismos de catálogo, 
massificando as formas de ver e 
de interpretar, em vez de tentarem 
estimular a individualização das 
formas de sentir, custa-me a aceitar. 
Ninguém vê com os nossos olhos, 
ninguém sente com o nosso íntimo, 
ninguém pensa com o nosso 
pensamento.

 
Para quem cria, a obra é 

um processo de aprendizagem 
permanente. A criação espevita a 
nossa reflexão, desenvolve todo 
o processo de humanização, cria 
uma singular afinidade com a 
consciência, aproxima-nos de todos 
os mecanismos de identificação 
da verdade, afina as emoções e os 
sentimentos, apura o sentido da 
beleza, da ética, da estética e até 
da justiça, dado que esta se pode 
considerar fruto da harmonia e 
do equilíbrio, as grandes traves da 
Arte e da verdadeira vida. A Arte 
é uma relação de vida. A montante 
e a jusante da Arte existem as 
emoções e os sentimentos. A 
montante prevalecem as emoções 
e os sentimentos do autor da obra, 
a jusante predominam as emoções 
e os sentimentos daqueles que 
contemplam a obra criada. Pode 
dizer-se que a Arte é uma espécie 
de degrau entre este desnível 
do mundo interior e do mundo 
exterior, uma espécie de portal 
entre duas dimensões, o principal 
factor na equação que um dia 
poderá resolver o problema da 
paz individual e colectiva. Quando 
alguém produz uma chamada obra 
de Arte, neste caso uma pintura, 
introduz na tela toda a sua vida, 
ainda que inconscientemente, 
todas as suas vivências, todas 
as suas memorizações, todas as 
suas aprendizagens, todas as suas 

emoções, todos os seus 
sentimentos, paixões 
e devaneios, todas as 
suas frustrações, todas 
as suas potencialidades 
reflexivas, toda a sua 
cultura, toda a sua visão 
do mundo e das coisas. 
Quem contempla essa 
obra não vai ver a obra 
do autor mas a sua 
própria obra, a obra de 
quem a vê, dado que vai 
contemplá-la através das 
suas próprias vivências, 
através da sua cultura, 
das suas emoções, dos 
seus sentimentos, da sua 
visão do mundo e das 
coisas, que podem não 
ter nada a ver com os 
elementos da estrutura 
mental do criador da 
obra. A contemplação 
de um quadro não exi-
ge forçosamente uma 
análise intelectiva. É 
muito mais importante 
o impacto que a obra 
produz no espectador. 
Ela actua sobre o seu 
sentir e não só sobre a 
sua inteligência. Claro 
que um espectador 
pouco inteligente, 
sem imaginação, sem 
sentimento artístico, 
vazio de ideias e de 
ideais, não verá nada. 
A obra funciona de 
estímulo, mais ou menos 
poderoso e profundo, 
capaz de desenca-
dear toda uma cascata 
de sentimentos no 
observador, por vezes 
muito mais intensos 
do que os do criador, 
podendo ter a força 
requerida para desnudar 
o seu íntimo e arrancar-
lhe emoções muitas 
vezes desconhecidas, 
apagadas ou esquecidas 
no mais recôndito dos 
seus arquivos mentais. 
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ideias e uma das maiores fontes 
de enriquecimento da nossa 
espontaneidade. O artista é um ser 
vivo em mutação constante, com 
profunda experiência da vida, da 
alegria e do sofrimento do viver. 
O artista, ainda que nem sempre 
culto no sentido global do termo, 
está mais ou menos profundamente 
inserido no mistério da Natureza e 
das relações humanas, tal como o 
cientista e o filósofo, investigando, 
descobrindo e propagando ideias. 
Ele é dotado da energia, da acção, 
da sensibilidade, da curiosidade, 
da rebeldia e da capacidade de 
sofrimento necessárias à ânsia de 
conhecimentos novos, sem a qual 
não é possível uma personalidade 
artística profunda. Uma personalidade 
capaz de dirigir o olhar para outros 
mundos, outras formas de ser 
e de estar, outras maneiras não 
doutrinadas de olhar a existência. 
A vivência da Arte é absolutamente 
singular e não tem paralelo com 
outro tipo de vivência. Há quem 
diga que aquele que não vive a Arte 
não vive a vida. Não querendo ser 
tão radical, prefiro dizer que quem 
não vive a Arte não sabe o que 
perde. Quem vive uma obra de Arte, 
poderosa expressão da essência 
humana, está constantemente a 
aprender uma experiência vivencial 
que não faz parte dos nossos 
padrões habituais de reflexão. E 
pode, se o estímulo, a sensibilidade 
e o sentido artístico tiverem a força 
necessária, alcandorar-se a instâncias 
onde reside uma fruição única do 
prazer estético.

 
Não quero terminar sem dizer 

que há necessidade de distinguir 
entre Arte, obra de Arte e 
mercantilização ou mercadotecnia 
da Arte. A Arte, a mais nobre 
vertente da vida humana, sentimento 
artístico como qualquer outro sen-
timento, como o sentimento da 
alegria, da tristeza ou da liberdade, 
é parte integrante da nossa esfera 
neural e mental, e desta forma pode 
ser considerada eterna, dentro da 
relativa eternidade humana. Sendo a 

Perante uma obra de Arte, suporte 
de meditação, meio de fixação da 
atenção e de excitação mental, o 
espectador sente-se obrigado a 
um exame de consciência e a uma 
necessidade de rotura com os seus 
velhos conceitos. A Arte é uma fonte 
de conhecimento e é tanto mais nova 
quanto mais novas forem as ideias 
que usa na concepção da realidade, 
quanto maior for o abalo que 
produz nas formas caducas de ver o 
mundo e as coisas. Como já se disse 
atrás, a Arte é impacto, desconcerto 
de espírito e agente de mudança 
das formas de pensar. Quando o 
público se identifica serenamente 
com a obra e mostra coerência com 
determinadas formas artísticas, é de 
temer que essas formas já tenham 
perdido a sua capacidade revolutiva. 
Assim se entende que não é a Arte 
que deve descer à compreensão 
do povo, mas é o povo que tem de 
ascender aos patamares da natureza 
revolucionária da Arte. Uma política 
cultural, isto é, o ensino de uma 
autêntica cultura formativa e digna, 
está longe da estafada ideia de que 
convém dar ao povo o que o povo 
pede. É escandaloso ouvir dizer que 
se deve servir o povo com coisas 
que lhe dêem prazer e não com 
intelectualices! Esta luta é uma luta 
de todos, um verdadeiro e poderoso 
sentir da necessidade desta as-
censão como uma das prioridades 
da estruturação humana. Uma luta 
travada pelo saber de todos os 
tempos, uma luta perpétua contra 
a ignorância dos que não sabem, 
dos que julgam que sabem tudo e 
dos que não sabem aquilo que não 
sabem.

 
O conteúdo de uma obra é uma 

nova visão da realidade, às vezes um 
conflito, uma ponte ou uma travessia 
difícil entre a ideia e o Homem. Uma 
travessia sem demonstrações de 
verdade nem garantias de segurança. 
A única garantia é que algo muda 
dentro de nós e do mundo, por 
via da total liberdade do artista. A 
Arte é uma das formas mais livres 
de investigação e expressão de 
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obra de Arte a expressão visível e 
palpável do sentimento artístico, e, 
como relação de vida que é, exige, 
para ser vivida integralmente, uma 
contemporaneidade de sentimentos. 
Sou dos que pensam que a obra 
de Arte, como vivência integral, é 
efémera, ainda que esta efemeridade 
possa durar séculos. Há momentos 
a que chamamos eternos na Arte da 
antiguidade ou correntes artísticas 
ditas imortais. Mas estes momentos, 
estas correntes, ainda que nunca 
perdendo a transversalidade uni-
versal da Arte, têm o valor que lhe 
damos em função das necessidades 
e dos interesses actuais. Não 
sou, contudo, radical ao ponto 
de defender os recalcitrantes de-
fensores do classicismo ou, em 
sentido oposto, aceitar o cheiro 
cadavérico dos museus. O mercado 
da Arte engendra formas, não de 
purificar a Arte, mas de divinizar a 
obra-objecto, endeusar e entronizar 
os autores através de cadeias de 
relações, validação de marcas e 
autorias, legitimações culturais e 
históricas, leilões e jogos de galerias, 
tantas vezes snobs e subterrâneos, 
juízos de valor produzidos e 
caucionados por elites, de acordo 
com os interesses e mais-valias 
que possam render. Senhores 
ditos muito cultos, servindo-se de 
exaustivos materiais bibliográficos, 
criadores de textos labirínticos 
com grande projecção pública, 
encerram o fenómeno artístico 
nas densas malhas das suas análises, 
fabricam convicções e preconceitos, 
maquetizam a liberdade dos sen-
timentos, e quando nos damos 
conta já a Arte e a vida desandaram 
para outros caminhos. Mentalidades 
dirigistas, cheias de regras, liturgias 
e falsos mitos, que nos afastam da 
arte de viver a Arte. Vivemos num 
mundo dominado pela técnica, 
sufocados pelo egoísmo. Tudo ou 
quase tudo o que nos envolve 
é artificial e muitas vezes falso. 
Vivemos alienados e escravizados. 
Pena é que esta escravização tenha 
invadido e contaminado a expressão 
artística.

Nada do que atrás foi dito tem a 
ver com a Arte em si, e pode levar a 
que a obra perca a capacidade de se 
impor pela força da sua presença, e 
se imponha apenas pela assinatura ou 
pela auréola que à sua volta criaram 
os fabricantes de ideias e opiniões, 
vendo-se reduzida ao estatuto de 
simples objecto transaccionável. 
Em minha opinião, esta é a face 
negativa da expressão artística, a 
que faz descer a obra do elevado 
patamar dos valores imateriais do 
homem, para o rasteiro patamar 
do ter e do poder, para a vertente 
menos edificante do ser humano, a 
posse. Este assunto é, todavia, muito 
complexo, abrangendo conceitos 
de dimensão mental e cultural, de 
dimensão económica, de dimensão 
simbólica, de dimensão política e de 
dimensão social, que não cabe aqui 
analisar em pormenor, e que levam 
a comportamentos e percursos 

que vão desde a dignidade à 
degradação.

Talvez tudo fosse diferente 
se a obra de Arte não tivesse 
autor nem valor material. O 
autor da obra é, com efeito, 
um dos maiores obstáculos 
à supressão do real-palpável. 
O autor-pessoa deveria desa-
parecer na conclusão da obra, 
a qual seria lançada ao vento 
como natureza essencial, 
com toda a sua liberdade 
e autonomia. Se tal fosse 
possível, e a obra pudesse 
ser património colectivo, 
então sim, poderia atingir 
o seu verdadeiro estatuto 
de ponte entre a dimensão 
antropocêntrica e a dimensão 
universal do homem, deixando 
de ser um mero ingrediente 
deste caldo generalista da 
nossa cultura.
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C O maestro e compositor italiano 
Emílio Pomárico dirige a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa (OSP) num con-
certo na sala principal do São Carlos, 
no sábado 9 de Abril, às 21h, em que 
serão interpretadas obras de Richard 
Wagner, Ludwig van Beethoven e Jo-
hannes Brahms.

O próximo concerto sinfónico 
da OSP terá lugar no dia 16 de Abril 
com a interpretação do bailado Da-
phnis et Chloé, de Maurice Ravel, nos 
Dias da Música em Belém.

Ainda no São Carlos, poderá as-
sistir à farsa musical O Chapéu de Pa-
lha de Itália, enquadrada na Quinzena 
Nino Rota, que será apresentada pelo 
centenário do seu nascimento (em 
colaboração com Cinemateca). Trata-
se de uma farsa musical em quatro 
actos e cinco quadros com libreto 
de Nino e Ernesta Rota, baseado na 
peça Le chapeau de paille d’Italie de 
Eugène Labiche e Marc Michel (dias 
14, 16, 18, 19 e 21 de Maio).

Wagner, Beethoven e Brahms 
no São Carlos
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Mário Cordeiro, pediatra e pro-
fessor na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa editou a obra ‘Consultório 
Médico’, um livro que desfaz mitos, 
abala crenças, afasta mentiras e apon-
ta verdades com rigor, especialmente 
destinado ao público em geral. A vida 
é feita de opções, digam elas respeito 
à sexualidade, alimentação, prática de 
exercício físico ou consumo de subs-
tâncias e estilos de vida, e essas op-
ções podem ser determinantes para 
a qualidade da nossa saúde e da nos-
sa vida. Para que as pessoas possam 
escolher bem é fundamental estarem 

‘Consultório Médico’

Mário Cordeiro, pediatra e professor na Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa editou a obra “Consultório Médico”

informadas com rigor factu-
al e não ao sabor do último 
e-mail que chegou ao seu 
computador. O livro do 
pediatra Mário Cordeiro 
pretende responder a 
múltiplas situações es-
perando que o mesmo 
seja útil à população em 
geral e de divertida lei-
tura. Uma edição ‘Clu-
be do Autor’.



n
Iniciou-se no dia 30 de Março 

de 2011 no Centro de Formação 
Médica Especializada (CFME) da 
CPLP, na cidade da Praia, em Cabo 
Verde o primeiro Curso Interna-
cional de Especialização em Saúde 
Pública (CIESP). O CIESP tem como 
entidades organizadoras a Comuni-
dade Médica de Língua Portuguesa 
(CMLP) e o Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical de Portugal 
(IHMT), sendo a Direcção Executiva 
desta primeira edição e os respec-
tivos órgãos de apoio operacional 
assumida pelo IHMT em articulação 
com a Ordem dos Médicos de Por-
tugal.  Com a duração de dez meses, 
esta acção destina-se a sistematizar 
a experiência e os conhecimentos 
médicos daqueles que, trabalhando 
há mais de cinco anos como respon-
sáveis nesta área nos seus respecti-
vos países, nunca tiveram a oportu-
nidade de obter uma especialização 
em Saúde Pública.

Médico e professor Luís Mendes Graça reconhecido pelos seus pares
Luís Mendes Graça, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia 

e Medicina Materno-Fetal e director do Serviço de Obstetrícia do Hospital 
Santa Maria (HSM), é o vencedor do Prémio Crioestaminal de Mérito Cien-
tífico em Ginecologia e Obstetrícia, que foi anunciado na sessão de abertura 
do 19.º Congresso Português dessa Especialidade.

Luís Mendes Graça recebeu o prémio manifestando a sua profunda satis-
fação por receber uma honra “apenas por reconhecimento do mérito entre 
os pares”.

A empresa promotora deu a conhecer outro prémio para a área de 
Ginecologia e Obstetrícia, o Prémio Crioestaminal Projecto de Investigação 
em Ginecologia e Obstetrícia, cujas candidaturas abrem no início de Abril. 

A estrutura geral da acção de 
formação inclui uma 1ª fase de cariz 
teórico/prático, decorrerá na cidade 
da Praia e compreende 29 módulos, 
agrupados em 5 grandes áreas de 
formação: 

1. A Saúde Pública e o seu con-
texto (6 módulos); 

2. Métodos em Saúde Pública (6 
módulos); 

3. Planeamento e Gestão em 
Saúde (6 módulos); 

4. Aplicações em Saúde Pública 
(10 módulos);

5. Projecto operacional em Saú-
de Pública (1 módulo + trabalho de 
campo com apresentação de relató-
rio final);

A 2ª fase decorrerá nos países 
de origem e assumirá a forma de 
estágio profissionalizante, de prática 
clínica, com uma duração previsível 
de 6 meses;  A 3ª fase é de cariz te-
órico/prático, decorrerá novamente 
na cidade da Praia.
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CMLP organiza curso 
em Cabo Verde

 
Médico Luís Mendes 
Graça reconhecido
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Num estudo recente, Luc Montagnier, um virologista francês que co-des-
cobriu o VIH e que ganhou o Prémio Nobel em 2008, e a sua equipa, relatam 
os resultados de uma série de experiências rigorosas de investigação das 
propriedades electromagnéticas de amostras biológicas altamente diluídas.

O estudo demonstra que algumas sequências de ADN bacteriológico 
conseguem induzir ondas electromagnéticas a diluições aquosas elevadas. 
Aparenta ser um fenómeno de ressonância desencadeado pelo ambiente de 
fundo electromagnético de ondas de muito baixa frequência.

Foram utilizadas soluções aquosas que foram agitadas e diluídas em série. 
O resultados do estudo indicam que as bactérias e vírus patogénicos exibem 
uma assinatura electromagnética distinta a diluições que variam entre 10^-5 
e 10^-12 e que os pequenos fragmentos de ADN (responsáveis pela patoge-
nicidade) eram os únicos responsáveis pelo sinal electromagnético. 

Os investigadores observaram igualmente que uma experiência obteve 
efeitos significativos a partir de diluições elevadas da ordem de 10^-18. A 
assinatura electromagnética mudou com os níveis de diluição mas não foi 
afectada pela concentração inicial e permaneceu mesmo depois de os frag-
mentos de ADN restantes serem destruídos por agentes químicos.

Foram detectados igualmente os mesmos sinais electromagnéticos no 
plasma e no ADN extraído do plasma de doentes portadores de doença 
de Alzheimer, de doença de Parkinson, de esclerose múltipla e de artrite 
reumatóide. Fonte: Montagnier L, Aissa J, Ferris S, Montagnier J-L, Lavallee C 
(2009). Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures 
Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdisciplinary

Sciences: Computational Life Sciences, 1:1-90.

Prémio Nobel relata 
efeitos de altas diluições

O conhecido médico e cientista, professor de Neurociências na Uni-
versity of Southern California, nos EUA, António Damásio foi o orador 
convidado na conferência organizada para apresentar à comunidade mé-
dica e científica o Prémio Janssen Neurociências, que visa distinguir um 
projecto de excelência desenvolvido por cientistas portugueses nesta 
área. A palestra proferida no dia 31 de Março pelo neurocientista subor-
dinou-se ao tema “As Origens da Consciência”.

O Prémio Janssen Neurociências, no valor de 50 mil euros, é o pri-
meiro prémio em Portugal de apoio à investigação nacional na área das 
Neurociências e conta com o apoio institucional da Sociedade Portugue-
sa de Psiquiatria e Saúde Mental e da Sociedade Portuguesa de Neuro-
ciências. O período de candidaturas para a primeira edição abriu no dia 
1 de Abril.

Prémio para projectos 
em neurociências
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