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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 34.º
(Responsabilidade)

1 — O médico é responsável pelos seus actos e 
pelos praticados por profissionais sob a sua 
orientação, desde que estes não se afastem das 
suas instruções, nem excedam os limites da sua 
competência.

 
2 — Nas equipas multidisciplinares, 
a responsabilidade de cada médico deve ser 
apreciada individualmente.
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É o inultrapassável assunto do momento.
Quando este editorial for publicado já saberemos o resultado das eleições.
Obrigatoriamente irá ser desenhado um novo caminho para a Saúde em 

Portugal.
As indicações genéricas que a Troika estabelece para este novo futuro no 

âmbito da Saúde são extremamente interessantes, merecem ser sublinhadas 
e condicionarão o futuro Governo.

Os Médicos estão disponíveis para participar do diálogo e do esforço 
nacional de recuperação do País. Temos a consciência que vão ser necessá-
rios sacrifícios. Mas a maioria das imposições da Troika são medidas há muito 
tempo necessárias e que apenas visam a boa gestão. 

Pela nossa parte defenderemos intransigentemente a Qualidade e exigi-
remos que esses sacrifícios atinjam todos os sectores da Sociedade de forma 
equitativamente proporcional. Desde já fica o aviso de que não podem ser 
sempre os mesmos, e apenas alguns, a pagar a factura da crise. Quanto aos 
Doentes, nunca permitiremos que sejam prejudicados.

Vale a pena salientar alguns dos mais importantes recados da Troika, na-
quilo que concerne à Saúde. Esperemos que o próximo Governo não tenha 
tentações de ir mais longe do que a própria Troika!…

A primeira grande mensagem, talvez a mais curiosa, mas não inesperada, 
vai no sentido da defesa do Serviço Nacional de Saúde, que em nenhuma das 
suas indicações é colocado em causa, bem pelo contrário.

Respeitando a Constituição, a Troika impõe, e bem, um maior rigor de 
administração do SNS e uma adaptação da despesa à actual realidade eco-
nómica do país. Não podemos deixar de estar de acordo.

Vale a pena sublinhar, quando tanto se ouve falar da insustentabilidade 
do SNS e estando Portugal a atravessar uma das maiores crises financeiras 
da sua história, que a Troika, que afinal representa os grandes interesses fi-
nanceiros internacionais, não tenha proposto uma mudança de paradigma ou 
de filosofia do SNS, respeitando assim o melhor serviço público português, 
aquele que, com um dos menores custos absolutos per capita do mundo 
ocidental, consegue resultados extraordinários.

A Saúde 
da Troika

Pela nossa parte 
defenderemos 

intransigentemente 
a Qualidade e 

exigiremos que 
esses sacrifícios 

atinjam todos os 
sectores da 

Sociedade de forma 
equitativamente 

proporcional. 
Desde já fica o aviso 

de que não podem 
ser sempre os 

mesmos, e 
apenas alguns, a 

pagar a factura da 
crise. Quanto aos 

Doentes, nunca 
permitiremos que 

sejam prejudicados.

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

A segunda grande mensagem, que reforça a defesa do SNS público, é o cartão vermelho às parcerias público-
-privadas, relativamente às quais desde há alguns anos chamo a atenção para os riscos, nomeadamente com base na 
experiência inglesa.

Mas foi preciso uma Troika internacional, independente e de inequívoca categoria, constituída por representantes 
da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, vir-nos dizer que as PPP foram e 
são um desastre financeiro para Portugal?! E como podem e porque continuam alguns a defendê-las contrariando 
toda a evidência científica e financeira?!... Serão aqueles que com elas pretendem beneficiar em detrimento dos 
interesses do País?!...

Em 2002 escrevi num artigo: “Fala-se também em parcerias público-privado. Vai ser uma repetição das auto-
-estradas SCUT. Primeiro anunciam-se as facilidades e as vantagens. Mais tarde chegará a hora de todos pagarmos 
a conta. Lembram-se do desastre financeiro que foi a Ponte Vasco da Gama, em que o Estado passou das cantadas 
maravilhas do project finance para o drama real do contribuinte finance? Por muito que custe a alguns teóricos, 
esta é a realidade em Portugal! Vêm aí os maravilhosos hospitais SCUT. O último parágrafo da correspondente do 
Expresso em Londres (27/7/02), num artigo em que analisa a experiência Britânica neste campo, é absolutamente 
demolidor e desmistificador das opções do Ministro da Saúde: “Mas este tipo de contratos permite ao chanceler do 
Tesouro (o ministro das finanças) aparentemente respeitar as regras da rectidão orçamental, quando na verdade está 
a deixar pesadas dívidas às gerações futuras”.”

Num outro artigo, que publiquei em 2004: “No BMJ de 16 de Agosto, Martin Blaiklock, consultor, denuncia que os 
custos das PFI e PPP inglesas foram subestimados, sendo, afinal, mais caros do que as alternativas públicas, e questiona 
se não se justificará uma abordagem mais cuidadosa quanto à implementação de novos projectos PFI/PPP.” Pois é, já 
em 2004 deveríamos ter tido esse cuidado, mas o Estado, então como agora, estava completamente capturado pelos 
interesses privados…

Para as Consultoras, que fazem relatórios “brilhantes” a diabolizar o sector público e a endeusar o sector pri-
vado, é muito fácil manipular os dados, basta sobrestimar aqui e ali os custos do público e sobrestimar ali e acolá as 
vantagens do privado… 

Um artigo de Allyson Pollock e David Prive, publicado no BMJ em Dezembro de 2010, intitulado “The private 
finance initiative: the gift that goes on taking. Its genious is how it diverts public resources to private interests”, é 
demolidoramente esclarecedor. As PPP são, comprovadamente, um desastre financeiro para o Estado e para os con-
tribuintes e limitadoras para os Doentes. Além disso, também são muito complicadas para os profissionais.

Um texto de opinião técnica de dois professores do IST, publicado no Expresso de 14 de Maio de 2011, sob o 
título “As PPP têm as costas Largas” esclarece definitivamente o que se passa em Portugal. Como o Estado, corrupta-
mente (a palavra é minha), assume todos os riscos, os privados deixam de ter qualquer estímulo, bem pelo contrário, 
para fazer reverter a sua “maior eficiência de gestão” em benefício do sector público; “Sejamos intelectualmente 
honestos: com uma partilha de riscos efectiva (e desejável), metade das autoestradas do país não seria construída”. 
As PPP são uma das razões para a bancarrota de Portugal.

Há espaço para o sector privado, (sempre houve, mesmo em tempos politicamente adversos) mas não pode ser 
à custa de parasitismo do erário público…

A terceira mensagem mais importante é a necessidade das nomeações públicas serem feitas por critérios de 
mérito, competência, experiência e curriculum e não pela falível e corrupta justificação da “confiança”. Quando al-
guém não reúne capacidades mínimas para um cargo, a justificação é “confiança”. Os resultados são habitualmente 
desastrosos. 

Desejamos que o próximo Governo não caia na tentação da baixa politiquice e das nomeações impostas pelas 
Concelhias partidárias. O País já não aguenta mais mediocridade! A Ordem dos Médicos, sempre que o considere 
necessário, sairá a terreiro em defesa da meritocracia.

A quarta mensagem que não posso deixar de sublinhar é a obrigatoriedade de programar os recursos humanos 
da Saúde, nomeadamente os recursos Médicos, a médio e longo prazo. Face aos números e à realidade económica 
nacional isso implicará fechar o curso de Medicina de Aveiro e reavaliar os numerus clausus. 

Médicos a mais são contrários às indicações da Troika. Prejudicam a Qualidade da Saúde em Portugal, mercan-
tilizam a Medicina e os Doentes e aumentam a despesa em Saúde, não obstante a redução dos salários, na medida 
em que, na Saúde, são os prestadores que ditam o nível de consumo de consultas, medicamentos e exames comple-
mentares.

A Ordem conta com o trabalho dos Colégios da Especialidade para elaborar um estudo fidedigno sobre demo-
grafia Médica em Portugal.

Uma quinta mensagem é a necessidade de tornar os Cuidados Primários no sector da Saúde de utilização prefe-
rencial pelos cidadãos e a indispensabilidade de continuar a respectiva reforma. Totalmente de acordo.

As restantes medidas da Troika representam, no essencial, boa gestão.
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Há um ponto relativamente ao qual de forma alguma podemos estar de 
acordo. A indexação da despesa com medicamentos ao PIB e a sua drástica 
redução. O PIB português é miseravelmente baixo, para os padrões oci-
dentais, pelo que não se pode impor um corte tão severo na despesa com 
medicamentos sem afectar os doentes de forma inaceitável.

Há outros caminhos por onde poupar e conduzir o país. Proponho doze 
medidas:

1- Comprar português. Esta medida tem um impacto tremendo na eco-
nomia, equilibra a balança externa e depende apenas de cada um de nós.

2- Fazer férias em Portugal e apostar fortemente no turismo.
3- Recuperar a agricultura, as pescas e o potencial atlântico de Portugal.
4- A frota automóvel do Estado deve ser de automóveis fabricados em 

Portugal.
5- Apostar no mérito, rigor, exigência, responsabilidade, dedicação e tra-

balho.
6- Instituir meios efectivos de luta contra a fraude e a corrupção, o maior 

cancro nacional, e desencadear uma operação “mãos limpas” em Portugal.
7- Responsabilizar judicialmente e patrimonialmente os gestores públi-

cos e a classe política pelas suas catastróficas decisões.
8- Fazer os portugueses compreender que por cada direito também têm 

um dever.
9- Melhorar a Segurança e agilizar a Justiça. Sem Justiça não há estado 

de Direito.
10- Investir na Educação, Investigação e Tecnologia.
11- Reduzir os apoios sociais a quem recuse um posto de trabalho.
12- Cortar nos investimentos públicos megalómanos e sem retorno sig-

nificativo para a nossa economia.
Ao próximo Ministro da Saúde desde já garanto todo o empenho da 

Ordem dos Médicos no diálogo institucional e na procura das melhores 
soluções para o Sistema Nacional de Saúde. Contem connosco como par-
ceiros, não nos queiram como adversários.

O Assessor
O trabalho no Conselho Nacional Executivo é imenso, intenso e ines-

gotável. As solicitações são incontáveis e recebem-se 30 a 35 documentos 
por dia, que é imprescindível encaminhar e aos quais é necessário responder. 

Com a actual estrutura amadora e ultrapassada da Ordem dos Médicos 
é impossível manter o trabalho em dia. Reconhecendo essa realidade, o CNE 
autorizou-me a contratar um assessor, o nosso Colega José Mário Martins, 
pelo tempo de vigência do meu mandato. Não é um “Bastonário duplicado” 
e não pode sobrepor-se aos órgãos eleitos. Ainda não é suficiente, mas re-
presenta um enorme salto qualitativo e quantitativo. Entretanto continua a 
reorganização interna da Ordem.

A revisão dos Estatutos e a sua adaptação à realidade actual e futura é es-
sencial para operacionalizar a Ordem dos Médicos. O processo já começou.

Director da ROM
O CNE entendeu que o Bastonário devia ser o Director da ROM. 
Fiel aos princípios que defendi na campanha eleitoral, votei contra, mas 

fui o único voto contra. 
Naturalmente irei continuar a empenhar-me na melhoria da ROM. Para 

tal conto com a colaboração crítica, imaginativa e diligente dos trabalhado-
res da Ordem, da Directora Executiva, dos Directores adjuntos e de todos 
os Colegas. 

E d i t o r i a L     

Ao próximo 
Ministro da Saúde 

desde já garanto 
todo o empenho da 

Ordem dos 
Médicos no diálogo 

institucional e na 
procura das 

melhores soluções 
para o Sistema 

Nacional de Saúde. 
Contem connosco 

como parceiros, não 
nos queiram como 

adversários.



«Artigo 31º
(Princípio geral)
O médico que aceite o encargo 

ou tenha o dever de atender um 
doente obriga-se por esse facto à 
prestação dos melhores cuidados 
ao seu alcance, agindo sempre com 
correcção e delicadeza, no exclusivo 
intuito de promover ou restituir 
a saúde, conservar a vida e a sua 
qualidade, suavizar os sofrimentos, 
nomeadamente nos doentes sem 
esperança de cura ou em fase 
terminal, no pleno respeito pela 
dignidade do ser humano.»

Mesmo respeitando este 
princípio geral e actuando de 
acordo com as leges artis, qualquer 
médico pode ver a sua actuação 
questionada, ficando desta forma 
sujeito à jurisdição do respectivo 
Conselho Disciplinar. Como provar 
que actuou prestando os melhores 
cuidados?

O Registo Clínico!
Pretendemos, através do caso 

que iremos descrever, alertar os 
colegas para a necessidade de 
entender o registo clínico como 

A importância de 
fazer bem e de o 
poder demonstrar -
“os registos clínicos”
Começamos por citar o artigo 31º do Código 
Deontológico, constante do capítulo referente à 
qualidade dos cuidados médicos prestados, por se 
tratar da obrigação que todos nós médicos temos 
de “prestar os melhores cuidados aos nossos do-
entes” e que, diria, deve estar sempre presente na 
nossa actuação enquanto médicos.

9
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Conselho 
Disciplinar 
Regional do Centro

p á g i n a  d o 

parte integrante do Acto Médico e 
da nossa actuação.

A importância dos registos 
clínicos está bem patente no nosso 
Código Deontológico, através de 
quatro artigos, 100º a 103º.

Passamos a citar o ponto 1 e o 
ponto 2 do artº 100º:

«Artigo 100º
(Processo clínico, ficha clínica e 

exames complementares)
1. O médico, seja qual for o 

enquadramento da sua acção 
profissional, deve registar cuidado-
samente os resultados que considere 
relevantes das observações clíni-
cas dos doentes a seu cargo, con-
servando-os ao abrigo de qualquer 
indiscrição, de acordo com as 
normas do segredo médico.

2. A ficha clínica é o registo 
dos dados clínicos do doente que 
tem como finalidade a memória 
futura e a comunicação entre os 
profissionais que tratam ou virão a 
tratar o doente. Deve, por isso, ser 
suficientemente clara e detalhada 
para cumprir a sua finalidade.»

Damos hoje exemplo de uma 

Almerinda Rodrigues
Presidente do Conselho 
Disciplinar do Centro 

da Ordem dos Médicos
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situação em que a actuação do 
médico é posta em causa, e o colega 
é acusado de ter emitido uma 
“baixa” (incapacidade temporária) 
fraudulenta.

Aparentemente e do ponto de 
vista do patronato (que apresentou 
a queixa) tudo indicava que sim, 
pois olhando para o calendário 
percebia-se que se tratava de época 
festiva com “pontes” facilmente 
conseguidas através de atestado 
de complacência, configurando 
desta forma, alegadamente uma 
situação de infracção ao Código 
Deontológico

«Artigo 99º
(Proibição de atestado de 

complacência)
O médico não pode emitir 

atestados de complacência ou 
relatórios tendenciosos sobre o 
estado de saúde ou doença de 
qualquer pessoa mesmo que esta lho 
solicite. Todos os factos atestados, 
bem como as razões subjacentes 
às declarações produzidas, devem 
constar registo na posse do médico 
ou da instituição prestadora.»

Passamos a resumir o caso:
“O senhor….. Director da Firma 

………..participou à Ordem dos 
Médicos uma situação relativa a 
um funcionário seu que trabalhava 
por turnos: o referido funcionário 
tinha pedido o dia 31 de Dezembro 
de determinado ano, de férias, a 
empresa não consentiu dado que 
era imprescindível a sua presença 
para garantir a continuidade do 
trabalho no turno a que tinha de se 
apresentar. Posto isto, apresentou no 
dia 27 de Dezembro desse mesmo 
ano, um atestado médico atestando 
doença natural até dia  2 de Janeiro, 
passado pelo médico X, portador 
de cédula profissional nº ……. 
Contactado o Serviço da Segurança 
Social de ….., informaram-me que 
só em 4 de Janeiro seria possível 
atender o meu pedido, altura em que 
a baixa já terminou. Logo, esta baixa 
foi estrategicamente passada, por 
forma a que não fosse possível pedir 
uma revisão da baixa em tempo útil.” 
(olhando para o calendário percebia-se 

que o dia de início da incapacidade 
coincidiu com uma 5ªf, e o dia 2 de 
Janeiro era na 4ªf seguinte, após o 
feriado de Ano Novo).

O responsável pela firma 
continuava na sua exposição:

“não disponho de provas nem de 
capacidade para avaliar da veracidade 
deste certificado de incapacidade 
temporária, mas julgo ser meu dever 
alertar a Ordem para esta situação 
que, a provar-se, julgo ser grave por 
se tratar de um clientelismo e de 
um facilitismo que desfavorece em 
muito não só a classe médica, como 
toda a Sociedade em geral. Sendo a 
Ordem dos Médicos aquela que deve 
não só defender a sua classe, mas 
também garantir que seja dignificada 
pelos seus membros, gostaria de ver 
accionada pela Ordem um processo 
de averiguação da veracidade de tal 
certificado.”

Perante esta situação, decidimos 
desde logo solicitar ao participante 
uma cópia do certificado emitido, que 
nos foi enviada e onde confirmámos 
todos os dados referidos.

Entendemos, nos termos do 
artº 6º, nº 2 do Dec. Lei 217/94, de 
20 de Agosto (Estatuto Disciplinar 
dos Médicos) abrir processo de 
averiguações, notificando o colega 
para se pronunciar sobre os factos 
participados e juntar aos autos 
fotocópia do processo clínico do 
doente em causa

O colega, Médico de Família do 
Centro de Saúde ….. enviou-nos a 
seguinte explicação:

“o doente ……., de 24 anos 
de idade, pertencente ao meu 
ficheiro de utentes, solicitou no 
dia 27 de Dezembro uma consulta 
médica por queixas de dor intensa 
a nível do joelho direito. Ao exame 
objectivo apresentava edema e dor 
à mobilização. Além da medicação 
anti-álgica, que segundo o doente 
tinha no domicílio, foi aconselhado 
a fazer repouso, facto pelo qual 
emiti certificado de incapacidade 
temporária de sete dias, já que o 

O médico que 
aceite o encargo 
ou tenha o dever 

de atender um 
doente obriga-se 

por esse facto 
à prestação dos 

melhores cuidados 
ao seu alcance, 
agindo sempre 
com correcção 
e delicadeza, no 

exclusivo intuito 
de promover 
ou restituir a 

saúde, conservar 
a vida e a sua 

qualidade, suavizar 
os sofrimentos, 
nomeadamente 

nos doentes sem 
esperança de cura 

ou em fase terminal, 
no pleno respeito 
pela dignidade do 

ser humano.



mesmo referiu que o seu trabalho 
implica esforço físico e estar sempre 
na posição ortostática.”

O colega continua:
“Uma vez que apresentava 

já estas queixas no dia 17 de 
Dezembro (10 dias antes), e segundo 
informação do doente após esforço 
físico intenso, foi requisitado exame 
auxiliar de diagnóstico, ecografia 
das partes moles do joelho direito, 
tendo sido posteriormente pedida 
Consulta de Ortopedia ao Hospital 
de referência.

Em anexo junto fotocópia do 
registo clínico da consulta do dia 27 
de Dezembro.”

É-nos enviado documento oficial 
impresso através do Sistema 
informático SAM, utilizado nos 
Centros de Saúde, respeitante 
ao atendimento médico daquele 
doente no dia referido e pelo colega 
em causa (elementos facilmente 
identificáveis no referido modelo 
informatizado). Para quem não está 
familiarizado com este modelo 
de registo, devemos referir que se 
trata da adaptação para o modo 
informatizado do método de 
registo WEED-SOAP, utilizado pelos 
Médicos de Família desde há alguns 
anos e que permite a sistematização 
da informação, sendo que no 
campo correspondente ao S de 
Subjectivo, são registadas as queixas 
do doente, no correspondente 
ao O de Objectivo, o que resulta 
do exame físico realizado, no A de 
Avaliação o código correspondente 
àquela situação clínica de acordo 
com a classificação Internacional 
adoptada e sem o qual o sistema 
informático não permite dar como 
concluída a consulta – único campo 
de preenchimento informático 
obrigatório – e finalmente no 
campo correspondente ao P de 
Plano, todos os procedimentos 
de encaminhamento, terapêutica, 
pedido de exames auxiliares de 
diagnóstico e outros procedimentos 
de carácter administrativo realizados 
no sistema informático.

Do documento respeitante 
à consulta de 27 de Dezembro, 
constam os seguintes dados:

S – Mantém queixas de edema 
e gonalgia intensa no joelho direito 
(já pedi consulta de Ortopedia 
Hospital…….)

O – edema e dor à mobilização 
do joelho

A – SINAIS/SINTOMAS DO 
JOELHO

P – PROCEDIMENTO ADMI-
NISTRATIVO (CIT).

O registo é esclarecedor e 
explicativo da emissão do Certificado 
de incapacidade Temporária, pelo que 
o procedimento foi liminarmente 
arquivado, após este esclarecimento.

Este caso, para além de todo 
o tipo de reflexão e discussão 
que possamos fazer em torno da 
questão da necessidade de emissão 
de atestado médico / Certificado 
de Incapacidade Temporária – CIT 
pelo médico para justificar curtas 
ausências ao trabalho e que do nosso 
ponto de vista terá que ser retomado 
de uma forma séria pela Ordem 
dos Médicos, ilustra bem o que é 
um bom registo clínico, resultante 
de uma prática médica adequada. 
Só um bom registo permite, por 
um lado, uma boa documentação 
daquilo que é o historial clínico 
do nosso doente para memória 
futura, bem como a transmissão 
de informação entre médicos em 
benefício do nosso doente e por 
outro lado a confirmação em termos 
disciplinares daquilo a que todos os 
médicos estamos obrigados – ao 
cumprimento das leges artis.

Parece-nos útil a transcrição na 
íntegra, dos 4 artigos constantes 
do Código Deontológico sobre a 
importância dos registos clínicos:

«Artigo 100º
(Processo clínico, ficha clínica e 

exames complementares)
1. O médico, seja qual for o 

enquadramento da sua acção 
profissional, deve registar cuida-
do samente os resultados que con-
sidere relevantes das observações 
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O médico não 
pode emitir 
atestados de 
complacência 
ou relatórios 
tendenciosos sobre 
o estado de saúde 
ou doença de 
qualquer pessoa 
mesmo que esta 
lho solicite.
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comunicar sem demora, a qualquer 
outro médico assistente, os 
elementos do processo clínico 
necessários à continuidade dos 
cuidados.

Artigo 102º
(Publicações)
O médico pode servir-se do 

processo clínico para as suas 
publicações, mas deve proceder 
de modo a que não seja possível a 
identificação dos doentes, a menos 
que autorizado a tal pelos próprios 
doentes.

Artigo 103º
(Destino dos processos clínicos 

em caso de transmissão de con-
sultório)

1. Quando o médico cesse 
a sua actividade profissional, os 
seus processos clínicos devem ser 
transmitidos ao médico que lhe 
suceda, salvaguardada a vontade 
dos doentes interessados em 
que a informação relevante seja 
transmitida a outro médico por si 
determinado.

2. Na falta de médico que lhe 
suceda, deve o facto ser comunicado 
à Ordem, por quem receber o 
espólio do consultório ou pelos 
médicos que tenham conhecimento 
da situação, a qual determinará o 
destino a dar-lhes.»

Agradecimento: 
agradece-se o apoio jurídico do 

Dr. Ricardo Candeias.

Coimbra, 23 de Maio de 2011

clínicas dos doentes a seu cargo, 
conservando-os ao abrigo de 
qualquer indiscrição, de acordo com 
as normas do segredo médico.

2. A ficha clínica é o registo 
dos dados clínicos do doente que 
tem como finalidade a memória 
futura e a comunicação entre os 
profissionais que tratam ou virão a 
tratar o doente. Deve, por isso, ser 
suficientemente clara e detalhada 
para cumprir a sua finalidade. 

3. O médico é o detentor 
da propriedade intelectual dos 
registos que elabora, sem prejuízo 
dos legítimos interesses dos 
doentes e da instituição à qual 
eventualmente preste os serviços 
clínicos a que correspondem tais 
registos.

4. O doente tem direito a 
conhecer a informação registada 
no seu processo clínico, a qual lhe 
será transmitida, se requerida, pelo 
próprio médico assistente ou, no 
caso de instituição de saúde, por 
médico designado pelo doente para 
este efeito.

5. Os exames complementares 
de diagnóstico e terapêutica 
deverão ser-lhe facultados quando 
este os solicite, aceitando-se no 
entanto que o material a fornecer 
seja constituído por cópias 
correspondentes aos elementos 
constantes do processo clínico.

Artigo 101º
(Comunicações)
Sempre que o interesse do 

doente o exija, o médico deve 

Só um bom 
registo permite, 

por um lado, uma 
boa documentação 

daquilo que é o 
historial clínico 

do nosso doente 
para memória 

futura, bem como 
a transmissão 

de informação 
entre médicos 

em benefício do 
nosso doente e 

por outro lado a 
confirmação em 

termos disciplinares 
daquilo a que todos 
os médicos estamos 

obrigados – ao 
cumprimento das 

leges artis.

c o n S E L h o  d i S c i p L i n a r     
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Constituição 
de sociedade 
médica
Foram colocadas ao Departamento Jurídico, por 
uma médica que pretende constituir uma socie-
dade para exercer a sua actividade profissional, as 
seguintes questões:

j u r í d i c o     

1.Há alguma legislação própria para as sociedades médicas?
2.Que tipos de sociedades podem os médicos constituir? Individuais? 

Por quotas?
3.Em que situações estão isentas de IVA?
4.As sociedades unipessoais obrigam a “escrita organizada” e portanto 

a um contabilista?

Importa, pois, esclarecer:
Não existe nenhuma legislação específica para as so-

ciedades médicas.
Todos aqueles que pretendam constituir sociedades 

médicas têm a possibilidade de escolher qualquer um dos 
tipos legalmente consagrados, designadamente sociedades 
unipessoais por quotas, sociedades por quotas ou socie-
dades anónimas.

Toda a prestação de serviços médicos está isenta de 
IVA, sem prejuízo da possibilidade da renúncia a essa isen-
ção.

As sociedades cujo objecto seja a prestação de cuida-
dos médicos estão, nos termos do art.º 9º, nº 2 do Código 
do IVA, isentas do referido imposto.

As sociedades unipessoais por quotas, como todas as 
sociedades, estão obrigadas a ter escrita organizada que é 
tratada por um Técnico Oficial de Contas.

2011-05-04

d E pa r t a m E n t o

Paulo Sancho
O Consultor Jurídico 
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países da União Europeia com ní-
veis de preços mais baixos e «re-
movendo as barreiras administra-
tivas/legais para tornar mais célere 
o reembolso dos medicamentos 
genéricos». Ficou ainda estatuí-
do que devem ser implementadas 
medidas que «induzam os médi-
cos a prescrever medicamentos 
genéricos ou os medicamentos de 
marca mais baratos» do mercado. 
Segundo o memorando deverão 
ser estabelecidas regras claras de 
prescrição de fármacos e de reali-
zação de exames complementares 
de diagnóstico com base nas guide-
lines internacionais.

A prescrição electrónica, que 
entra em vigor no dia 1 de Julho, 
quer no sector público, quer pri-
vado, é outra medida compulsória 
indicada no memorando.

No sector das farmácias ficou 
definido que é necessário imple-
mentar um sistema que garanta 
uma redução da despesa pública 
com medicamentos, «encorajando 
a venda de medicamentos menos 
dispendiosos». Através da redução 
de margens de lucro, «o objectivo 
é que a redução desses lucros con-
tribua pelo menos em 50 milhões 

a c t u a L i d a d E     

A troika e a Saúde

A ‘troika’ é constituída pelo Banco Central Euro-
peu, Comissão Europeia e Fundo Monetário In-
ternacional. A negociação com a troika resultou 
num pacote de ajuda externa a Portugal que con-
substancia um empréstimo de 78 mil milhões de 
euros, durante três anos, o qual vai cobrir 100% 
das necessidades de financiamento do país em 
2011, 80% em 2012 e 20% em 2013. Mas as exi-
gências são muitas e para trás ficou igualmente 
um rigoroso memorando a cumprir, com duras 
medidas, nomeadamente na área da saúde.

O acordo realizado com a troi-
ka prevê um avultado corte nas 
despesas com a Saúde até 2013. 
Os médicos vão sofrer um corte 
de 10% nas horas extraordinárias 
até ao mesmo ano e, no que res-
peita aos utentes, as taxas mode-
radoras vão ser revistas e aumen-
tadas e vão ser consagradas menos 
isenções. Ficou definido que dever-
-se-á assegurar que as taxas mo-
deradoras nos cuidados primários 
são mais reduzidas do que nos cui-
dados hospitalares, nomeadamen-
te nas urgências.

O memorando exige a redução 
dos encargos orçamentais com a 
ADSE, ADM e SAD (30% em 2012 
e uma redução de 20% em 2013) 
e um ajustamento das comparti-
cipações previstas nesses siste-
mas, gerando uma poupança de 
100 milhões de euros só em 2012. 
Na área do medicamento ficaram 
orientações para a implementação 
de políticas que reduzam as com-
participações a 100 por cento e 
uma aposta no sector dos medica-
mentos genéricos, nomeadamente 
através da revisão dos preços dos 
genéricos usando como referência, 
entre outros indicadores, os três 
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de euros para a redução da des-
pesa pública com a distribuição de 
medicamentos».

Foi igualmente referida a ne-
cessidade de tomar medidas para 
aumentar a concorrência entre 
fornecedores privados e reduzir 
pelo menos em 10% as despesas 
gerais (incluindo honorários) do 
Serviço Nacional de Saúde com 
fornecedores privados até ao final 
de 2011 e uma redução adicional 
de 10% em 2012. O memorando 
estatuiu ainda a implementação 
da central de compras através da 
recentemente criada SPMS - Ser-
viços Partilhados do Ministério da 
Saúde, EPE.

A troika refere no memorando a 
necessidade do Governo reforçar os 
cuidados primários de forma a «re-
duzir o número de recursos desne-
cessários a especialistas e às urgên-
cias e melhorar a coordenação de 
cuidados de saúde, nomeadamente 
através do aumento do número de 
Unidades de Saúde Familiares com 
contratação com as ARSs» e a «in-
duzir uma melhor distribuição geo-
gráfica de médicos de família».

Para os serviços hospitalares 
é definida a necessidade de pôr 
fim às listas de espera e, simulta-
neamente, a criação de medidas 
cujo objectivo seja «atingir uma 
redução de 200 milhões de euros 
nos custos operacionais dos hos-
pitais» já em 2011/2012. Melhorar 
os critérios de selecção e adoptar 
medidas para assegurar uma mais 
transparente selecção dos mem-
bros das direcções/administrações 
hospitalares, sendo que «será uma 
obrigação legal que esses mem-
bros sejam pessoas de reconheci-
do mérito na Saúde e gestão e ad-
ministração da Saúde». A produção 
de relatórios anuais e a compara-
ção entre hospitais quanto a de-
sempenhos, bem como a concen-
tração de unidades hospitalares, 
relatórios anuais de ‘inventário’ de 
todos os médicos a exercer (por 
especialidade, idade, região, centro 
de saúde e hospital, sector público 
ou privado), introdução de medi-

das que aumentem a mobilidade 
dos profissionais de saúde (incluin-
do médicos), finalizar a preparação 
de um sistema de processo clíni-
co electrónico e reduzir em 1/3 
as despesas com o transporte de 
doentes, são algumas das outras 
medidas preconizadas.

Segundo o memorando o ob-
jectivo de todas as medidas é au-
mentar a eficiência e a eficácia do 
sistema de saúde, induzindo um 
uso mais racional dos serviços e 
um melhor controlo da despesa.

Quando a Saúde foi objecto de 
análise da troika, em reuniões com 
os especialistas em economia da 
Saúde Pedro Pita Barros, Francisco 
Ramos e Céu Mateus, os mesmos 
foram peremptórios na sua análi-
se e oposição a qualquer reforma 
estrutural no Serviço Nacional de 
Saúde. Ainda assim, o memorando 
fala claramente numa «reforma do 
sistema de saúde». Caberá agora 
ao Governo eleito, dentro da am-
plitude de acção que ainda existe 
e no âmbito da imensa governação 
que existe ‘além-troika’ atingir os 
objectivos que nos são impostos 
decidindo como e onde intervir 
no sector da saúde sem com isso 
pôr em causa o direito dos por-
tugueses à protecção da saúde e 
sem pôr em causa a qualidade da 
prestação, nomeadamente no que 
se refere ao acto médico.



16 | Maio | 2011

Prescrição electrónica
Foi publicada no dia 18 de Maio de 2011 a Porta-
ria 198/2011 que estabelece o regime jurídico a que 
obedecem as regras de prescrição electrónica, bem 
como o regime transitório da receita manual de me-
dicamentos. Explicamos de seguida as excepções que 
foram contempladas.

Entra em vigor no dia 1 de Julho a 
obrigatoriedade de as receitas serem 
electrónicas para haver comparti-
cipação do Estado. O regime legal 
prevê quatro excepções, acorda-
das entre a tutela e as Ordens dos 
Médicos e dos Médicos Dentistas: 
prescrição no domicílio, falência 
no sistema electrónico, profissio-
nais com volume de prescrição re-
duzido e inadaptação informática 
comprovada.
Apenas esta última excepção (inadap-
tação) tem que ser precedida de re-
gisto e confirmação na Ordem dos 
Médicos. Nos termos do art.º 9 da 
Portaria 198/2011 a Ordem dos Mé-
dicos irá portanto proceder ao regis-
to dos médicos que estejam excluídos 
da obrigação de proceder à prescri-
ção electrónica por cumprirem o re-
quisito de exclusão previsto no art.º 
9, nº 2, d):
«d) Noutras situações excepcionais, 
de inadaptação comprovada, precedi-
das de registo e confirmação na or-
dem profissional respectiva.»
Nestes casos, e após registo na OM 
para esse efeito, o médico pres-
critor poderá continuar a utilizar 
a receita manual de medicamen-
tos, fazendo constar da receita 
a menção da situação de excepção.
Como foi referido, encontram-se 
igualmente excluídos da obrigação 
de prescrição electrónica os médicos 
que tenham volume de prescrição 
igual ou inferior a 50 receitas por 
mês, não sendo, neste caso, necessário 
qualquer registo junto da Ordem dos 
Médicos.
A Portaria aplicar-se-á a todos os me-
dicamentos sujeitos a receita médica 

que sejam dispensados em farmácias 
comunitárias e que sejam objecto de 
comparticipação por parte do Estado, 
independentemente do local de pres-
crição. «Até que a prescrição electró-
nica possa ser completamente desma-
terializada, ou seja, enviada por meios 
electrónicos do prescritor à farmácia, 
adopta-se a solução que passa pela 
emissão da receita por meios electró-
nicos e pela sua impressão em papel, 
para efeitos de dispensa do medica-
mento.». A receita electrónica tem 
uma validade de 30 dias a contar da 
data de emissão e um limite de quatro 
medicamentos distintos. «A decisão 
do médico prescritor de autorizar ou 
não a dispensa de um medicamento 
genérico em vez do medicamento 
prescrito deve ser assinalada no cam-
po da receita previsto para o efeito», 
ou seja, o novo modelo de receita 
mantém o direito do médico poder 
assinalar a opção de que autoriza ou 
não a troca do fármaco prescrito por 
um genérico.
Quando se verifique uma situação de 
excepção, o prescritor deve utilizar 
a receita manual de medicamentos e 
fazer constar da receita a menção da 
situação de excepção.
Publicamos nesta edição o formulário 
de registo na OM que serve apenas 
para efeitos de exclusão da prescrição 
obrigatória por inadaptação informá-
tica. O formulário pode ser enviado 
por fax, correio ou por via electró-
nica. No site da Ordem dos Médicos 
(www.ordemdosmedicos.pt) pode 
ser consultada a Portaria e disponibi-
liza-se o formulário para os médicos 
que declarem a sua inadaptação a sis-
temas informáticos.

www.ordemdosmedicos.pt

a c t u a L i d a d E     
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O SNS é um 
imperativo ético 
e constitucional
Decorreu no passado dia 11 de Maio no auditó-
rio dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de 
Lisboa a conferência «SNS – Sonho Irreal?», uma 
iniciativa da Associação Portuguesa de Engenharia 
da Saúde, que contou com a presença de António 
Arnaut como palestrante principal.

Carlos Tomás, presidente da APEG-
Saúde, fez a apresentação da confe-
rência explicando que na dialéctica 
realidade/sonho muitas vezes este é 
corroído por questões práticas de 
análises de lucros e prejuízos. «Mas 
António Arnaut fala do negócio das 
consciências» e não das questões 
práticas desse que é/foi o seu so-
nho: o Serviço Nacional de Saúde 
português.
O início da intervenção de António 
Arnaut consubstanciou uma breve 
lição de história em que enquadrou 
a forma como ele próprio fez ins-
crever no programa de Governo 
o compromisso de criação de um 
Serviço Nacional de Saúde gratuito. 
Para a sua consciência das necessi-
dades do país, contribui sem dúvi-
da o facto de ser «uma pessoa do 
interior, de uma aldeia onde só se 
chamava o médico quando se esta-
va a morrer» e o seu conhecimento 
profundo da realidade portuguesa 
a par de uma sensibilidade apurada 
no que se refere às questões sociais 
essenciais. Sobre a importância do 
SNS, António Arnaut não hesita em 
afirmar que «a base do SNS não é 
ideológica, é um imperativo ético 
que resulta de uma simples pergunta: 
‘a Saúde deve ser um direito de to-
dos ou só dos que possam pagar?’». 
E reforçando esta ideia: «a igualdade 
de direitos é importante, mas torna-
-se ainda mais fundamental quando 

a pessoa está fragilizada por doença, 
por exemplo». «A protecção da saú-
de é um direito inerente à condição 
humana e, como tal, um imperativo 
- além de ético – constitucional». 
«Em Portugal foi a Constituição de 
1976 que introduziu o direito à Saú-
de». Até aí só existiam direitos civis 
e políticos. Os direitos sociais eram 
meramente aflorados e o direito 
à Saúde era de natureza caritativa 
tendo sido esboçado como direito 
na Declaração de Direitos Huma-
nos de 1948, mas não com a força 
que a nossa Constituição de 76 lhe 
viria a atribuir quando colocou o di-
reito à Saúde, lado a lado, com os 
direitos fundamentais. Ao tornar-se 
um direito fundamental passa a ser 
uma responsabilidade do Estado. «A 
concretização desse direito é preci-
samente o SNS gratuito, o mesmo 
que hoje se passou a designar de 
‘tendencialmente gratuito’». Antó-
nio Arnaut não vê dificuldades na 
percepção de que o SNS é um impe-
rativo pois qualquer pessoa moral e 
eticamente «bem formada, dirá que 
todos têm o direito à protecção da 
sua Saúde independentemente da 
sua condição económica. Garantir 
às pessoas esta liberdade e dignida-
de é uma conquista civilizacional». 
Ainda que seja o principal responsá-
vel pela sua criação, António Arnaut 
considera que o SNS nasceu de um 
sonho colectivo: «estávamos todos 

«Como advogado já 
só tenho uma causa: 
o Serviço Nacional 
de Saúde. O povo 
português merece 
ou não merece um 
SNS de qualidade?» 

- A. Arnaut

«As organizações 
parecem existir 

para se servirem a 
si próprias em vez 

de servirem 
os cidadãos» 
- H. Capelas
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muito entusiasmados. O SNS nas-
ceu de facto de um sonho, do sonho 
dos deputados constituintes. E ain-
da hoje é um sonho, mas um sonho 
real, não uma qualquer utopia». Um 
sonho que António Arnaut reforça 
que «valeu a pena» e que se alguém 
tiver dúvidas, poderá por exemplo 
analisar os índices de mortalidade 
infantil. Quando se refere a Saúde de 
um ponto de vista económico, o pa-
lestrante é peremptório em afirmar 
que o único ponto de vista que deve 
ser tido em conta é que a Saúde é 
um investimento e que «cortar nas 
prestações – como se faz no Reino 
Unido em que a partir dos 65 anos 
já não se prestam certos cuidados 
de saúde aos cidadãos - é entrar no 
absurdo kafkiano». Também não se 
pode considerar que esta seja uma 
questão de quadrantes políticos 
pois «há muitas pessoas de direita 
que defendem a continuidade do 
SNS». Sobre a sustentabilidade do 
sistema, o advogado não evita res-
postas: «naturalmente que podemos 
discutir o modelo de financiamento 
do SNS ou o modelo de gestão e 
encontrar um que responda melhor 
às necessidades actuais. O modelo 
tem que evoluir. O problema é que a 
questão da sustentabilidade é esgri-
mida por quem quer atacar o SNS 
e não por quem quer torná-lo mais 
eficaz». Sobre a diferenciação de pa-
gamento entre utentes com maiores 
ou menores rendimentos, afirma: 
«o argumento do ‘tio Belmiro’ é 
falacioso. O Belmiro de Azevedo já 
pagou os seus impostos. Até pagou 
mais por ter mais rendimentos. Não 
tem que pagar segunda vez quando 
já contribuiu com o pagamento dos 
seus impostos. Num acto de pres-
tação de cuidados de saúde, todos 
têm que ser iguais e não se pode 
perguntar às pessoas quais os seus 
rendimentos. Não queremos uma 
saúde para os ricos e outra para os 
pobres.»
Quanto ao futuro, «a intervenção 
do FMI apenas obriga a cortar nos 
medicamentos – o que se resolve-
ria com uma redução de margens 
de lucro que considero excessivas -, 

e à revisão das taxas moderadoras. 
Como se fará essa revisão será o 
Governo a decidir. Poderá simples-
mente rever para actualizar em face 
da inflação. Poderá rever as isenções. 
Ou mesmo o valor das taxas. O que 
não poderá, em nome dos princípios 
e da ética, é tomar medidas que difi-
cultem o acesso à saúde».
Henrique Capelas, economista e 
presidente do Centro Hospitalar do 
Nordeste (CHN), saudou António 
Arnaut como parte de «uma elite 
ética, um homem de convicções». 
Referindo-se à necessidade de re-
formular o SNS, o presidente do 
CHN explicou como «o paradigma 
do Estado social teve que se adaptar 
à realidade das necessidades que o 
Estado tem que prover». Frisando 
que não se pode «ferir o direito 
constitucional à Saúde» pois «temos 
dos melhores serviços nacionais de 
saúde a nível mundial pelo menos 
na parte médica pois na gestão não 
será exactamente assim», Henrique 
Capelas defendeu que é necessário 
um olhar objectivo e prático para a 
concretização dessa reformulação 
no sentido de se aplicarem «medi-
das preventivas» ao SNS. Apresen-
tando dados sobre o crescimento 
da despesa com a saúde, defendeu 
que é essencial eliminar alguns cons-
trangimentos como sejam «a falta 
de sistemas de informação unifor-
mizados entre Centros de Saúde 
e Hospitais, por exemplo», a «não 
existência de um processo clínico 
único» e a falta de «protocolos 
clínicos e guidelines», os quais, em 
sua opinião, são muito difíceis de 
introduzir em Portugal. A título de 
conclusão citou Descartes e Mark 
Twain para sublinhar as dificuldades 
que se sentem: «não há métodos 
fáceis para resolver coisas difíceis» 
e «I am all for the progress, what 
I hate is change», respectivamente.
Numa breve intervenção, já na fase 
de debate, Luís Figueiredo, presiden-
te dos Serviços Sociais da Câmara 
Municipal de Lisboa, defendeu a 
confiança, a ética e os princípios e 
reafirmou que «não são os homens 
que devem servir a economia mas 

«Há hospitais 
que têm 
administradores a 
mais» - A. Arnaut

«Uma população 
com literacia para 
a Saúde é uma 
população que 
poupa» - 
F. Regateiro
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programas eleitorais e discursos dos 
políticos a defesa dos princípios éti-
cos. Referiu ainda a necessidade dos 
cidadãos/utentes saberem quanto 
custa cada intervenção pois existe 
uma certa «falta de percepção da 
bondade do Serviço Nacional de 
Saúde» e é dever de todos «pre-
servar o bem comum, preservar o 
que interessa a todos». Fernando 
Regateiro terminou defendendo a 
necessidade de mudança: «Temos 
que ousar e aceitar a mudança, res-
salvando o que é essencial, isto é, os 
princípios estruturantes de um futu-
ro melhor».

a c t u a L i d a d E    

«Todos os 
Governos têm no 

seu seio agentes de 
grupos económicos 

que influenciam 
as políticas» - 

A.Arnaut

antes a economia que deve servir 
os homens», concluindo que «os 
problemas do nosso país têm mui-
to a ver com a ética, a seriedade e 
a capacidade de gestão».
Fernando Regateiro, presidente 
dos Hospitais Universitários de 
Coimbra (HUC), encerrou esta 
conferência reafirmando que «os 
regimes podem evoluir mas os 
princípios têm que se manter» e 
que «para não se perder o essen-
cial, poderá ser necessário encon-
trar consensos e compromissos». O 
presidente dos HUC considera que 
é essencial que fique definido nos 

REUMATOLOGISTA PARA CONSULTÓRIO NA SUÍÇA

Reumatologista português na Suíça procura sucessor para o seu consultório. 
Os interessados deverão contactar através do e-mail: matosolu@yahoo.fr 
ou para o seguinte endereço: Dr. Luis Matoso,  Ch. Des Collines 14A, 1950 
Sion (Valais), Suíça
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O Valor do 
Medicamento 
para a Sociedade

Portugal é dos países europeus 
onde os medicamentos inovadores 
demoram mais tempo a ser aprova-
dos e, entre 2006 e 2008, os doentes 
portugueses tiveram acesso a 51% de 
novos medicamentos aprovados na 
Europa, segundo dados da Federação 
Europeia de Associações da Indústria 
Farmacêutica (EFPIA). Os benefícios 
da inovação em medicamentos, as di-
ficuldades no seu acesso, o impacto 
da introdução de novos medicamen-
tos no tratamento dos doentes e o 
seu custo foram os temas centrais da 
Conferência ‘O Valor do Medicamen-
to para a Sociedade’, proferida por 
Frank R. Lichtenberg, da Universida-
de de Columbia.

Na sessão de abertura Almei-
da Lopes, Presidente da APIFARMA, 
entidade organizadora deste encon-
tro, lembrou que o investimento em 
Saúde «em especial na prevenção e 
na inovação, mesmo em recessão 
económica grave» é um «factor de-
cisivo para o desenvolvimento das 
sociedades, da qualidade de vida dos 
cidadãos e da redução e optimização 
de encargos a longo prazo» e afir-

mou o valor do medicamento como 
sendo «um valor indiscutível, que se 
traduz no contributo para uma vida 
humana mais longa e de maior qua-
lidade e, consequentemente, numa 
maior capacidade para exercer uma 
actividade profissional e produtiva de 
maior duração, com benefícios tanto 
para as pessoas, como para os países 
e sociedade em geral».

Almeida Lopes deixou, contudo, 
alguns alertas para a necessidade de 
avaliações prudentes: «há que anali-
sar quais os Estados Membros com 
que nos comparamos, caso contrário 
criam-se distorções na comparação 
que podem ser prejudiciais para o 
acesso ao medicamento. E há que 
ter também em conta que seguir ex-
clusivamente a noção de preço mais 
baixo dos países de referência é sus-
ceptível de agravar, ou pelo menos de 
não melhorar, a introdução de novos 
produtos no mercado, que pode che-
gar a vários anos de atraso».

Frank R. Lichtenberg, orador 
principal desta conferência é profes-
sor de Finanças e Economia na Uni-
versidade de Columbia e o seu tra-

Realizou-se no passado dia 10 de Maio, no Centro 
Cultural de Belém, a conferência ‘O Valor do Medica-
mento para a Sociedade’, encontro que contou com a 
participação de Frank R. Lichtenberg, da Universidade 
de Columbia, Augusto Mateus, do Instituto Superior 
de Economia e Gestão (ISEG), Adalberto Campos 
Fernandes, da Escola Nacional de Saúde Pública, An-
tónio Nogueira Leite, do Grupo José de Mello SGPS, 
Francisco Ramos, Presidente do Instituto Nacional 
de Administração, e Miguel Gouveia, da Universidade 
Católica Portuguesa.

João Almeida Lopes,
Presidente APIFARMA
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Estimativas 
indicam que negar 

às pessoas o acesso 
a medicamentos de 
marca iria aumentar 

o custo total dos 
tratamentos, e não 

reduzi-lo.

balho tem abordado a forma como 
a introdução de novas tecnologias, 
resultantes de investigação e desen-
volvimento, afectam a produtividade 
de empresas, indústrias e países, bem 
como o impacto associado à inova-
ção farmacêutica. Entre 2006 e 2008, 
os doentes portugueses tiveram 
acesso a 51% de novos medicamen-
tos aprovados na Europa. Segundo o 
orador principal, a inovação na área 
do Medicamento tem um impacto 
significativo em todos os outros re-
cursos de Saúde, contribuindo para 
a diminuição dos encargos nos cui-
dados disponibilizados pelos siste-
mas de Saúde, nomeadamente em 
internamentos hospitalares e tendo 
impacto significativo no aumento na 
longevidade. Para o doente, o acesso 
a medicamentos tem, por exemplo, 
reflexos positivos no atenuar das in-
capacidades originadas pela doença. 
«Hoje em dia as pessoas vivem mais 
10 anos em média do que viviam em 
1960», explica Frank Lichtenberg que, 
utilizando o exemplo da Alemanha, 
defende, com base nos estudos que 
conduziu, que a introdução de novos 
fármacos é um dos elementos res-
ponsáveis por um terço do aumen-
to da esperança média de vida nesse 
país. Referindo-se aos resultados dos 
estudos que fez no Canadá, o ora-
dor apontou os novos tratamentos 
introduzidos nas últimas três déca-
das como tendo reduzido o risco 
de mortalidade em 51%, afirmando 
mesmo que os medicamentos inova-

dores, especialmente os inseridos no 
mercado depois de 1990, tiveram um 
impacto benéfico significativo na taxa 
de sobrevida dos idosos no Canadá. 
Analisando especificamente a ques-
tão dos genéricos em contraponto 
aos fármacos de marca, o professor 
de Finanças e Economia na Univer-
sidade de Columbia é peremptório: 
«estimativas indicam que negar às 
pessoas o acesso a medicamentos 
de marca iria aumentar o custo to-
tal dos tratamentos, e não reduzi-lo, 
conduzindo a um desfecho pior». O 
conferencista destacou ainda que 1% 
de redução na mortalidade, numa 
área como a das doenças oncológi-
cas, representa um ganho de cerca 
de 500 mil milhões de dólares para 
a sociedade. 

A Conferência contou ainda com 
a participação de um conjunto de 
comentadores, nomeadamente Au-
gusto Mateus, do Instituto Superior 
de Economia e Gestão (ISEG), Adal-
berto Campos Fernandes, da Escola 
Nacional de Saúde Pública, António 
Nogueira Leite, do Grupo José de 
Mello SGPS, Francisco Ramos, Pre-
sidente do Instituto Nacional de 
Administração, e Miguel Gouveia, da 
Universidade Católica Portuguesa. 
Entre os temas abordados pelos co-
mentadores destacou-se a necessida-
de de dar segurança ao investimento 
em inovação, pois só é possível ter 
genéricos eficazes a longo prazo se, 
no curto prazo, existirem medica-
mentos de marca que incentivem 
as empresas a continuarem a de-
senvolver investigação. Os custos da 
inovação foram também objecto de 
discussão, realçando os comentado-
res a necessidade de utilizar critérios 
científicos e que garantam ganhos em 
Saúde quando se trata de decidir a 
sua utilização por parte dos sistemas 
de Saúde públicos. Os intervenientes 
realçaram, igualmente, a necessidade 
de considerar os diversos impactos 
no delineamento das políticas, desde 
os aspectos de competitividade, à 
sustentabilidade do sistema, conju-
gando a análise sistémica, com a aná-
lise específica de cada medicamento.

a c t u a L i d a d E    

Frank R. Lichtenberg
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Plataforma 
Mais Saúde 

Criada pelas associações ANDAR 
(Associação Nacional de Doentes 
com Artrite Reumatóide), ANEA 
(Associação Nacional da Espondili-
te Anquilosante), APDI (Associação 
Portuguesa de Doença Inflamatória 
do Intestino) e PSOPortugal (As-
sociação Portuguesa da Psoríase), a 
Plataforma Mais Saúde representa os 
cerca de 400 mil doentes de patolo-
gias inflamatórias auto-imunes e pre-
tende ser um farol atento às condi-
ções de tratamento dos portugueses.

«Os doentes em Portugal devem 
ser tratados em linha com as práti-
cas europeias contribuindo para uma 
melhoria significativa da qualidade de 
vida, o que possibilitará a manuten-
ção na vida activa e contributiva, evi-
tando baixas por doença e reformas 
antecipadas por invalidez, que muitos 
recursos custam ao Estado», defende 

Defender o direito ao diagnóstico precoce e ao 
pleno acesso à inovação terapêutica são os objec-
tivos da Plataforma Mais Saúde, uma iniciativa de 
quatro associações de doentes apresentada no dia 
3 de Maio, em Lisboa, na presença de representan-
tes de partidos políticos, Ministério da Saúde, das 
Ordens dos Médicos, Farmacêuticos e Enfermeiros 
e diversas entidades ligadas à saúde.

Arsisete Saraiva, porta-voz da Plata-
forma Mais Saúde.

Após uma apresentação inicial da 
Plataforma pelos representantes das 
quatro associações, seguiu-se um de-
bate, que reuniu as forças partidárias 
presentes – Maria Antónia Almeida 
Santos (PS), Teresa Caeiro (CDS-PP) 
e João Semedo (Bloco de Esquerda) 
– e Ana Sampaio, representando a 
Plataforma Mais Saúde, seguidos por 
uma audiência participativa de inte-
ressados e especialistas médicos. 

Maria Antónia Almeida Santos 
considera a criação da Plataforma 
Mais Saúde «uma aliança notável», 
apelidando-a de uma «porta para a 
promoção da saúde». Sobre a política 
de acesso a terapêuticas inovadoras 
pelos doentes, a deputada refere que 
«apesar de considerarmos que a lei 
prevê o acesso a estes medicamen-

Justino Romão (ANEA), Ana Sampaio 
(APDI), Arsisete Saraiva (ANDAR) e 
Vitor Baião (PSOPortugal)
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tos, concretamente os biológicos, 
a verdade é que existem entraves», 
acrescentando que «o Parlamento 
existe para fiscalizar e as associações 
para dar voz aos doentes».

Do ponto de vista médico, Luís 
Cunha Miranda, reumatologista, refe-
re que «temos a noção clara de que 
há um conjunto de doentes com ne-
cessidades que o Estado tem vindo a 
negligenciar» e acrescenta que «um 
doente não tratado ou diagnostica-
do tardiamente é duas vezes e meia 
mais dispendioso para o Estado do 
que um doente bem acompanhado. 
Não podemos ter dois países: o da 
saúde e o da segurança social», refe-
rindo-se aos custos indirectos, como 
baixas médicas, faltas ao trabalho ou 
reformas antecipadas. 

Leopoldo Matos, vice-presidente 
da Sociedade Portuguesa de Gas-
trenterologia, acrescenta que «exis-
tem diversos estudos fármaco-eco-
nómicos que comprovam que os 
medicamentos mais caros acabam 
por trazer benefícios económicos a 
longo prazo».

Paulo Ferreira, dermatologista, 
exemplificando com a Psoríase, refe-
re que «um medicamento biológico 
pode alterar a sobrevida, a qualidade 
de vida, e a actividade laboral e social 
dos doentes. Dos 250 mil doentes de 
Psoríase diagnosticados em Portugal, 
cerca de 20 por cento são graves e, 
como tal, necessitam de tratamentos 
inovadores. No entanto, estimamos 
que, apenas 5 por cento consigam 
efectivamente aceder a estes trata-
mentos». 

João Semedo felicita a criação da 
Plataforma Mais Saúde e lembra que, 
além dos medicamentos, «os doen-
tes devem ter direito ao acesso ao 
diagnóstico». Realça ainda a impor-
tância da existência de critérios para 
a utilização de fármacos inovadores, 
sendo que «a decisão não pode ficar 
apenas a cargo dos hospitais nem do 
Ministério da Saúde, porque este não 
actua como provedor do utente», 
acentuando assim a importância des-
ta iniciativa por parte dos doentes.

Teresa Caeiro considera que «a 
política do medicamento está exces-
sivamente fragmentada. Não há um 
diploma único para as doenças cró-
nicas sobre o acesso às terapêuticas, 
o que se traduz num impacto social 
significativo».

Para Augusto Faustino, da Socie-
dade Portuguesa de Reumatologia, 
«se dúvidas existem quanto à ad-
ministração das terapêuticas com 
carácter inovador, não devemos es-
quecer que o barómetro para a pres-
crição é o acto médico. Embora seja 
decisivo complementá-lo com regis-
tos nacionais de doentes que possam 
demonstrar a importância do recur-
so a este tipo de medicamentos».

No final, Arsisete Saraiva, porta-
-voz da Plataforma Mais Saúde, refor-
çou a ideia de que os doentes devem 
ser bem tratados sublinhando que 
Plataforma será «um parceiro activo 
e responsável junto dos decisores 
políticos, não deixando de denunciar 
as situações em que os doentes se-
jam privados dos cuidados adequa-
dos».

Ana Sampaio 
(representante da Plataforma), 

João Semedo (BE), 
Teresa Caeiro (CDS/PP) 

e Maria Antónia Almeida Santos (PS)

A assistência com 
Luís Cunha Miranda (reumatologista),

Augusto Faustino (reumatologista),
Paulo Ferreira (Dermatologista),

Leopoldo Matos (Gastrenterologista).

a c t u a L i d a d E    
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Estão a decorrer as candidaturas para os cursos de 
Doutoramento, Mestrado e Especialização no IFA

MESTRADOS
Bioética
Cuidados Paliativos
Doenças Infecciosas Emergentes
Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar
Epidemiologia
Neurociências
Saúde do Adolescente
Tecnologias de Intervenção e Diagnóstico Cardiovascular
em colaboração com a Escola Superior de Tecnologias da Saúde do IPL

Vitimização da Criança e do Adolescente

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Ciências da Dor
Nutrição Clínica
Saúde Mental da Mulher

DOUTORAMENTOS

Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa/
Instituto de Medicina Molecular/ Hospital Santa Maria CHLN 
Nos ramos Medicina, Ciências Biomédicas e Ciências e Tecnologias da Saúde
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Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar
Neurociências

Poderá efectuar a sua candidatura e obter
 mais informações através do endereço:

www.fm.ul.pt/IFA

Faculdade de Medicina da UL
Instituto de Formação Avançada
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O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) tal como o conhecemos 
- universal e -  tendencialmente 
gratuito - está comprome tido?
Não me parece que exista esse ris-
co. Uma coisa é a necessidade de 
reforma, de modernização, de mu-
dança e de ajus tamento. Outra coisa 
seria a destruição de um dos secto-
res que melhor têm ser vido os ci-
dadãos e que mais têm contri buído 
para o desenvolvimento no país. 
É preciso mudar fazendo melhor. 
Como alguém referiu, «um sistema 
de saúde imutável está condenado 

ao insucesso».

Somos mais, 
mais velhos e 

consumimos mais 
cuidados de saúde. 
O crescimento da 

despesa é uma ine-
vitabilidade?

É um facto que a inova-
ção e o envelhecimen to 

se conjugam para acen-
tuar a pressão sobre os 

custos do sistema. Também 
sabemos que mais acesso a 
cuidados de saúde de quali-

dade significa mais recursos. 
A tendência para o cresci-

mento da despesa é incontor-
nável. No entanto, grande parte 

desta despesa significa investi-
mento nas pessoas, na qualidade 

devi da e na saúde da comunidade. 

No essencial trata-se de fazer esco-
lhas e opções sobre co mo utilizar os 
recursos de todos.

Há quem defenda pagamen-
tos diferen ciados em função 
dos rendimentos no mo mento 
em que se utilizam os serviços. 
Concorda?
Não me parece que seja o caminho 
mais adequado. Esse parece ser, aliás, 
um dos mi tos que se foram cons-
truindo em torno da «gratuitidade» 
do acesso ao SNS. Pretende-se pas-
sar a ideia, aparentemente justa, de 
que os mais ricos deveriam pagar 
mais para o sistema de saúde, no 
momento da utiliza ção, como se já 
não o fizessem através do sistema 
fiscal. Em Portugal, existem mais de 
dois milhões de cidadãos que vivem 
abaixo do limiar de pobreza. Além 
disso exis te um conjunto muito 
significativo de agregados familiares 
cujo nível de rendi mento os isenta 
de pagamento de im posto. Na ver-
dade têm sido os contri buintes de 
rendimento médio e médio-alto que 
mais têm contribuído para o sistema 
de saúde através do pagamento dos 
seus impostos.

Os mais ricos são os que finan-
ciam o SNS, é isso?
Tem sido assim, em Portugal, e na 
gene ralidade dos países desenvolvi-
dos que apostaram em sistemas ba-
seados nos princípios da universali-

E n t r E v i S t a   

A Saúde 
não é um negócio
Adalberto Campos Fernandes concedeu uma 
entrevista ao Notícias Magazine do passado dia 
8 de Maio, a qual, pelos temas relevantes que 
analisa, republicamos nesta edição, com a devida 
autorização do autor e do editor. Um entrevista 
em que se olha para o SNS e se fala sobre a necessi-
dade de modernização e mudança.



dade e da equi dade. Os mais ricos 
e os saudáveis con tribuem, solida-
riamente, para os mais pobres e do-
entes. Além dos aspectos económi-
cos acresce a questão ética so bre a 
adequação de discriminar as pes soas 
no momento em que necessitam de 
cuidados de saúde.

Seria um SNS discriminatório?
É o tipo de medida que favorece a 
discri minação. No seu último rela-
tório publi cado em 2010, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda aos Estados que evitem 
as discriminações e o agrava mento 
dos co-pagamentos, no momen to 
da utilização, por razões de equida-
de de acesso evitando a introdução 
de bar reiras económicas. Esta me-
dida teria so bretudo um impacte 
nas famílias da clas se média que não 
têm meios alternativos de acesso ao 
sistema de saúde. Convém ter em 
conta que a crise económica que 
esta mos a viver determina muitas 
vezes varia ções abruptas do rendi-
mento. Em muitos casos situações 
inesperadas de desempre go condu-
zem a contextos de «pobreza en-
vergonhada» em que a saúde tem de 
dispu tar a gestão de muitas outras 
prioridades, por exemplo a presta-
ção da habitação.

As taxas moderadoras fazem 
sentido?
Fazem sentido enquanto instrumen-
to de sensibilização ao custo dos ser-
viços, incu tindo nos cidadãos a ideia 
de que «gratuitidade tendencial» não 
significa ausência de custo. O seu 
valor representa pouco mais de um 
por cento do total da despesa públi-
ca em saúde. Ainda assim, a cobrança 
de taxas moderadoras pode ter um 
efeito pedagógico na utilização dos 
serviços, re duzindo os consumos 
inapropriados e o desperdício.

O SNS é um dos estandartes 
da campanha eleitoral. Quem 
promete mais acesso e quali-
dade com menos dinheiro fala 
verdade?
Não me parece que seja possí-

vel prometer, ao mesmo tempo, 
maior acesso a cuidados de saúde 
de qualidade sem nenhum tipo de 
restrições à inovação tecnológica e 
terapêutica, maior liberdade de es-
colha e, si multaneamente, diminuir 
significativa mente os custos com a 
saúde. A experiência internacional 
revela que é possível alcançar ga-
nhos de eficiência mas demonstra 
tam bém que mais acesso e mais 
inovação representam mais custos. 
Apesar disso, é razoá vel admitir um 
crescimento contido da despesa 
sem comprometer a resposta do 
sistema de saúde e que não seja ba-
seado em cortes discricionários, de 
carácter adminis trativo que podem 
conduzir a situações muito graves. 
O importante é garantir que a des-
pesa, em saúde, tem racionalidade e 
utilidade social e que tem em conta 
os prin cípios de universalidade e de 
equidade.

O dinheiro aplicado na saúde 
pode ser me lhor gerido do que 
até aqui?
Claramente, ao invés de continuar 
a traba lhar na superfície do siste-
ma - criando mais compartimentos, 
tornando-o mais caro, mais difícil no 
acesso e encarecendo os actos de 
consumo e os medicamentos - temos 
de olhar para o seu interior, onde há 
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Estudou Medicina e foi um dos melhores alunos 
do seu curso. Ainda assim escolheu dedicar-se à 
economia e à gestão. Diz que foi a «escolha óbvia». 
Os funcionários e colaboradores do Centro 
Hospitalar de Lisboa Norte dizem que foi a escolha 
certa. Falamos de Adalberto Campos Fernandes, 52 
anos, professor na Escola Nacional de Saúde Pública, 
quadro superior do grupo Millennium BCP e o mais 
cobiçado e elogiado gestor do sector da saúde. 
O seu maior mérito? Saneou, recuperou e 
requalificou o Hospital de Santa Maria, a maior 
unidade de saúde do país (mais de seis mil 
funcionários, 1300 camas, 760 mil consultas, 260 mil 
urgências e 22 mil cirurgias por ano).



grandes ineficiências por 
resolver e má uti lização de recur-
sos. Do ponto de vista eco nómico, 
primeiro é preciso sanear o siste ma 
por dentro, o que permitirá arranjar 
alguma margem para garantir a sua 
sustentabilidade durante mais algum 
tempo para, depois, fazer as refor-
mas de natureza estrutural que se 
impõem. Nesta fase pré-eleitoral os 
cidadãos devem estar especialmen-
te atentos ao que ouvem e lêem 
para que pos sam fazer as escolhas 
mais convenientes.

Os recursos humanos também 
são proble ma. Porque é que 
faltam médicos nos cen tros 
de saúde e em muitos serviços 
hospi talares?
O problema dos recursos humanos 
está li gado a um outro mito, sobre 
o sistema de saúde, que persiste, na 
sociedade portugue sa, que é a falta 
de médicos. Portugal tem um dos 
melhores rácios na relação entre 
número de médicos e população 
no conjun to dos países da OCDE. 
Na verdade, o que nós temos é, si-
multaneamente, um proble ma de 
distribuição e uma inadequada orga-
nização do trabalho. Entre mais de 
quaren ta especialidades, haverá es-

cassez de médi cos em quatro ou 
cinco e, nestas, a medicina geral e 
familiar é, de facto, a situação mais 
preocupante porque há uma gera-
ção des tes médicos que se encontra 
em condição de reforma. A reorga-
nização das equipas, a centralização 
e integração de serviços, a reestru-
turação das urgências, a eliminação 
de duplicações de serviços, são 
alguns dos exemplos de situações 
que importa ter em conta. Se estas 
questões não forem solucio nadas, o 
problema da aparente falta de médi-
cos nunca irá ser resolvido.

O problema está na gestão?
Em parte tratar-se-á de um proble-
ma de gestão mas também de uma 
deficiente estratégia na abordagem 
dos recursos huma nos da saúde. 
A nível hospitalar existe hoje uma 
grande desestruturação do traba-
lho com médicos com horários de 
20, 35, 40 e 42 horas e uma forte 
dependência do trabalho em ur-
gência. Os encargos com trabalho 
extraordinário ultrapassam os tre-
zentos milhões de euros por ano, 
consu mindo recursos que poderiam 
ser utiliza dos, de forma mais racio-
nal, em actividade programada. Por 
outro lado, esta situação torna difí-
cil organizar os meios, promover o 
indispensável trabalho em equipa, 
levan do igualmente os profissionais 
a situações extremas de desgaste e a 
uma crescente desmotivação.

Quais as reformas mais impor-
tantes a fazer?
Uma das reformas necessárias pas-
sa pelo modelo de financiamento. 
Em Portugal a componente públi-
ca representa mais de se tenta por 
cento do financiamento total. Per-
sistem ainda alguns subsistemas de 
saúde que geram duplas coberturas 
e que não são sustentáveis do pon-
to de vista económico e financeiro. 
Foram criados numa altura em que 
a protecção social era inci piente, 
têm uma génese corporativa e fo-
ram pensados para uma prestação 
mais barata, quando o custo dos 
medicamen tos e o acesso às tecno-
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logias era pouco oneroso. Fará senti-
do apenas manter os subsistemas de 
saúde que tiverem viabi lidade eco-
nómica e autonomia na cober tura 
dos respectivos riscos. O Estado 
de verá concentrar e unificar os fun-
dos des tinados à saúde, separando 
claramente a função financiadora da 
função prestado ra. Por outro lado, o 
financiamento deve ser suportado 
em mecanismos de contratualiza-
ção muito rigorosos, transparen tes 
e com incentivos claros à eficiência 
e à qualidade.

Defende o fim dos subsistemas 
de saú de? Da ADSE, do Ministé-
rio da Justiça, dos militares, das 
polícias, das empresas públicas, 
etc.?
No Relatório da Sustentabilidade 
que foi publicado em 2007, os au-
tores fazem uma boa sistematização 
deste assunto alertando para que 
num país pequeno, pobre e com 
baixo nível de captação de fundos, 
alguns subsistemas de saúde não 
são sustentáveis. O problema está 
na sua autonomia e sustentabilida-
de, que ape nas poderia ser garantida 
através de au mentos muitos signifi-
cativos das contri buições individuais 
ou, em alternativa do aumento das 
dotações do Estado de modo a ga-
rantir a prestação dos serviços e, ao 
mesmo tempo, o cumprimento das 
obri gações para com as entidades 
prestadoras (clínicas, farmácias, etc.) 
evitando o cróni co avolumar de dé-
fices persistentes.

Que modelo de serviço de saú-
de defende para Portugal?
Num país pequeno, com uma eco-
nomia ainda muito débil e com um 
grande núme ro de pessoas a viver 
com um nível de ren dimento mui-
to baixo, parece-me que o modelo 
existente cumpre bem os objecti vos 
de equidade social. Os resultados 
alcan çados nos últimos trinta anos 
demonstram que na área da saúde o 
país evoluiu muito positivamente. A 
questão central que se co loca é a de 
encontrarmos uma via que permita 
garantir que o sistema é sustentá-

vel e tem condições para assegurar 
os objectivos de cobertura univer-
sal. O seu aperfeiçoa mento passará 
por melhorar a sua capaci dade de 
mutualizar o risco através de um 
sistema de financiamento público 
univer sal, em que o Estado recolhe 
as contribui ções dos cidadãos e 
contratualiza os cuidados de saúde a 
parceiros públicos ou convenciona-
dos num quadro de regras idênticas 
e transparentes salvaguardando, em 
qualquer dos casos, o imperativo de 
serviço público aos cidadãos. 

E as pessoas podiam escolher 
o seu médico de família, por 
exemplo?
Sim. Entendo que sem prejuízo de o 
SNS, por razões de organização dos 
meios, po der indicar um médico de 
família a cada cidadão, este deve ter a 
possibilidade de mudar a sua opção 
por vontade própria. Este princípio 
é fundamental porque o mé dico de 
família representa o elemento fulcral 
na mediação da relação do cidadão 
com o sistema de saúde ao longo de 
todo o seu ciclo de vida. Existe, por 
isso, a necessi dade de uma relação 
de confiança muito forte. Mais de 
oitenta por cento das situa ções de 
doença podem ser resolvidas ao ní-
vel dos cuidados de saúde primários 
e ape nas em cerca de vinte por cen-
to dos casos é necessário recorrer 
a cuidados de saúde mais diferen-
ciados. Mas, mesmo nesta si tuação, 
é fundamental que a gestão do pro-
cesso seja liderada pelo médico de 
família.

Nos hospitais públicos, há blo-
cos operató rios, laboratórios, 
equipamentos de imagiologia 
e outros que estão parados 
grande par te do dia. Porque 
continua a haver tão gran de 
desaproveitamento?
É verdade. Existe um potencial de 
utiliza ção dos recursos muito gran-
de. A título de exemplo podemos 
referir que se os hospi tais públicos 
aumentassem, em média, a activida-
de dos seus blocos operatórios em 
duas horas por dia teríamos, nalgu-
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Na verdade, o 
que nós temos é, 
simultaneamente, 
um proble ma de 
distribuição e uma 
inadequada orga-
nização do trabalho. 
Entre mais de quaren ta 
especialidades, haverá 
escassez de médi cos 
em quatro ou cinco 
e, nestas, a medicina 
geral e familiar é, de 
facto, a situação mais 
preocupante porque 
há uma geração des-
tes médicos que se 
encontra em condição 
de reforma.



público não existe capacidade de 
gerir com base no mérito, discrimi-
nando, positivamente, os melhores. 
Em cer ta medida podemos dizer 
que, nesta matéria, os gestores pú-
blicos têm menos instrumen tos do 
que os seus congéneres privados.

Os médicos devem continuar a 
trabalhar di vididos entre a clí-
nica pública e a privada?
Neste momento duvido que em 
muitos ca sos tenham alternativa. 
Perdeu-se demasia do tempo na 
gestão estratégica dos recur sos hu-
manos em saúde e confundiram-se 
carreiras técnico-científicas com 
regimes de trabalho. São coisas di-
ferentes.

Qual é o papel dos privados na 
relação com o SNS?
O sistema de saúde em Portugal 
tem na tureza mista, ou seja, do pon-
to de vista da prestação temos uma 
componente pública importante e 
um sector conven cionado em que 
os prestadores privados respon-
dem a necessidades de oferta que 
o sistema público não pode garan-
tir, quer em termos de quantidade 
quer de qualidade. Nos últimos 
anos o sector pri vado transformou-
-se profundamente no sentido de 
se tornar mais autónomo e mais 
competitivo com o sistema públi-
co. O investimento privado e social 
foi muito reforçado e representa 
hoje uma parte muito significativa 
da prestação de cuidados. A persis-
tência de uma forte componente 
pública impõe especiais responsabi-
lidades ao Estado, que deverá dotar 
o SNS dos meios de financiamen to 
e de gestão adequados ao desempe-
nho da sua missão. Neste sentido o 
sistema de saúde deve evoluir com 
o objectivo de profissionalizar a 
gestão das respectivas unidades de 
saúde, impon do, contratualmente, as 
mesmas regras independentemente 
de a gestão de uni dades do SNS ser 
pública ou privada, co mo acontece 
no âmbito das parcerias público-pri-
vadas. Tal não impede que o SNS não 
deva, por razões de gestão da pro-

mas áreas cirúrgicas, ganhos 
assistenciais mui to importan-
tes. A comprová-lo estão os 
bons resultados obtidos na 
mediana dos tempos de es-
pera para cirurgia que, nos úl-
timos cinco anos, foi reduzida 
de cerca de um ano para dois 
a três meses de espera. O SNS 
não tem sido capaz de criar 
condi ções para mobilizar os 
profissionais a nível hospitalar, 
retendo os melhores e crian-
do projectos de diferenciação 
e desenvolvi mento pessoal e 
institucional. Acresce que por 
vezes é o próprio Estado a 
estabelecer acordos com en-
tidades externas ao SNS, in-
troduzindo, desse modo, um 
incentivo ne gativo à eficiência 
global e à produtividade das 
unidades que integram a rede 
pública.

Diz-se que muitas das 
ineficiências do Esta do 
existem para continuar a 
garantir a contratualiza-
ção dos prestadores pri-
vados e convencionados. 
Há falta de transparên-
cia?
Não acredito que exista uma 
intenção deli berada. Há que 
reconhecer que no sector da 
saúde persiste uma grande 
tendência para a opacidade. 
É muito difícil comparar de-
sempenhos pela simples ra-
zão do desconheci mento dos 
principais indicadores, quer ao 
nível económico e financeiro 
quer ao nível assistencial e de 
qualidade clínica. Muitas ve zes 
ouvimos falar da necessidade 
de compe tição e até concor-
rência entre hospitais de ges-
tão pública e privada porque 
tal constitui ria um incentivo 
poderoso à eficiência. É preci-
so ter em conta que se trata 
de reali dades muito diferentes 
em que as regras e os pressu-
postos não são os mesmos. 
Basta lem brar que no sector 
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cura, contratualizar com entidades 
privadas ou sociais sempre que os 
impe rativos de resposta assistencial 
assim o determinem.

Mas quanto melhor funcionar o 
público menor oferta há para o 
privado...
É claro que se tivermos os sectores 
sepa rados e uma prestação pública 
muito efi ciente as necessidades de 
contratualização externa se redu-
zem. Dou-lhe um exemplo: temos 
três parcerias público-privadas 
[PPP] - Cascais, Braga e Loures es-
tão em andamento e vamos ter a 
quarta que será o Hospital de Vila 
Fran ca de Xira. Estamos a falar de 
quatro hos pitais públicos que vão 
ser geridos por três grupos priva-
dos. Vamos supor que esses grupos 
vão conseguir gerir esses equipa-
mentos públicos aproximando-os da 
eficiência óptima. Se tal acontecer 
é provável que no sector privado 
e conven cionado nas zonas de in-
fluência daquelas unidades venha a 
sentir-se uma menor procura. Este 
é, no entanto, um caminho sem re-
torno. Não podemos continuar a 
acei tar que a falta de organização, o 
desaprovei tamento dos meios ou a 
subutilização dos recursos continue 
a promover a ineficiência global do 
sistema de saúde. 

O número de portugueses que 
não tem mé dico de família ten-
de a aumentar. Que fazer?
Existirão a exercer medicina geral e 
fami liar cerca de 5200 médicos. Se 
a distribui ção fosse uniforme, tería-
mos uma capita ção média inferior a 
dois mil utentes por médico de fa-
mília. O problema reside no facto de 
estes médicos não se encontrarem 
uniformemente distribuídos pelo 
país, existindo sobretudo um gran-
de défice nas áreas metropolitanas 
com particular des taque na região 
de Lisboa e vale do Tejo. É previsí-
vel que a partir de 2014 o número 
de especialistas seja suficiente para 
cobrir a generalidade do território. 
Muitos jovens estão a ingressar na 
especialidade e daqui a três ou qua-
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Por vezes é o 
próprio Estado a 
estabelecer acordos 
com entidades 
externas ao SNS, 
in troduzindo, 
desse modo, um 
incentivo ne gativo 
à eficiência global 
e à produtividade 
das unidades que 
integram a rede 
pública.

tro anos voltaremos a 
ter um equilíbrio no 
sistema. Até lá pode-
riam ser exploradas 
diversas possibilida-
des: apro veitar todo o 
potencial do modelo 
inovador das USF; in-
troduzir mecanismos 
de incen tivo que pos-
sam conduzir a um 
aumento do número 
médio de utentes por 
médico; promover a 
gestão activa das lis-
tas tendo em conta a 
percentagem elevada 
de inscri tos não uti-
lizadores; lançamento 
das USF de tipo C. 
Qualquer uma destas 
medidas parecer-me-ia muito mais 
adequada do que o recurso alea-
tório à importação de médicos es-
trangeiros sem especializa ção e cujo 
vínculo com os utentes se es gotará 
a curto prazo.

A saúde é um bom negócio?
Do ponto de vista da prestação de 
cuida dos de saúde, nomeadamente 
no que depende da relação entre 
uma pessoa doente e o sistema de 
saúde, não me pa rece que devamos 
considerar tal como um «negócio». 
No entanto, é reconheci do que à 
volta da saúde desenvolvem-se ini-
ciativas empresariais muito impor-
tantes geradoras de valor social 
e econó mico que criam emprego 
qualificado e que contribuem, signi-
ficativamente, através do pagamento 
de impostos para o desenvolvimen-
to da economia. O sec tor da saúde 
depende de um mercado global de 
inovação cujo contributo para os 
resultados em saúde se expressa no 
aumento da esperança média de vida 
e da melhoria global da sua qualidade.

Quando o próximo ministro da 
Saúde chegar ao seu gabinete 
da João Crisósto mo deve co-
meçar por onde?
Deverá lutar por colocar no centro 
das políticas públicas a política de 
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dos de saúde primários e cuidados 
continuados integrados.

Quem ousar executar reformas 
dessa natureza sabe que vai 
perder eleições...
Não me parece que tal seja uma 
fatali dade. De uma forma geral as 
pessoas compreendem e aceitam 
os processos de reforma. A questão 
está em com preenderem o objec-
tivo e o sentido de justiça dessas 
mesmas reformas.

saúde. Não apenas pelo efeito 
agregador ao ní vel da coesão 
e do desenvolvimento so cial e 
humano mas também porque 
o sector da saúde represen-
ta uma das áreas com maior 
potencial científico, técnico e 
económico. Ao mesmo tem-
po, será fundamental garantir 
a sustentabilidade do sistema 
de saúde expurgando-o da 
despesa ineficiente, apostando 
na sua modernização e na sua 

qualidade, evitando o risco de desin-
vestimento, racionamento de cuida-
dos e agravamento das iniquidades 
que possam advir da introdução de 
barreiras económicas ao acesso. A 
reforma estrutural do sistema de 
saúde impõe a eliminação de redun-
dâncias, encerramento e reestru-
turação de serviços, a redução do 
hospitalo-centrismo em detrimento 
da capilarida de da rede e da proxi-
midade aos cida dãos, investindo me-
nos em hospitais e mais em cuida-
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Bom senso é regra de ouro na gestão

Quando o ex-ministro da Saúde Correia de Campos o convidou para dirigir o Centro Hospitalar de 
Lisboa Norte (CHlN) que condições é que colocou?
Nenhuma, fizemos apenas um pedido. Foi em Julho de 2005 que colocámos ao professor Correia de Campos a pro-
posta de empresarialização do Hospital de Santa Maria, no intuito de criar condições de gestão e de transformação 
da “velha” instituição. A resposta foi rápida e clara no sentido de apresentar um projecto “desafiador”. A partir daí 
começámos a trabalhar tendo o projecto sido concretizado no final desse ano.

À chegada ao Hospital de Santa Maria [HSM] o que mais o surpreendeu?
O mais surpreendente foi constatar que nalgumas áreas o HSM estava exactamente como eu o tinha conhecido no 
final dos anos setenta enquanto estudante. Persistiam casas de banho convertidas em gabinetes médicos. Mais de 
setenta por cento do hospital tinha o espaço físico muito degradado. Tive a percepção de que o hospital estava a 
perder a dignidade técnica e funcional apesar dos recursos humanos altamente qualificados de que dispunha.

E pela positiva?
Passados três ou quatro meses apercebi-me da vontade de mudar e da capacidade Interna de mobilização dos pro-
fissionais. Esse foi o ponto determinante na viragem de rumo da instituição. Além disso tivemos um entendimento 
cooperante e estratégico com a Faculdade de Medicina de Lisboa, fundamental para a recuperação do espírito 
fundacional do hospital universitário. 

Disse numa entrevista a um semanário que tinha muitos preconceitos sobre a administração 
pública. Quais eram?
Passei a maior parte da minha vida profissional ligado ao sector privado e tenho de admitir que existe de fora algum 
preconceito sobre o trabalho no sector público. A minha experiência nos últimos anos alterou profundamente essa 
visão. A questão central tem mais que ver com os modelos de organização e de enquadramento do que com a 
qualidade individual dos profissionais.

Num pais em que poucas gestores públicos reúnem consenso, no HSM há um antes e um depois de 
Adalberto Campos Fernandes. Qual a natureza dos pozinhos mágicos que usou?
Talvez a existência de uma equipa coesa. Depois, penso que beneficiários do facto de ter conseguido uma relação 
de grande proximidade e abertura com todos os profissionais. Finalmente a regra fundamental - o bom senso. Creio 
ser essa a regra de ouro na gestão.

Quando perde a calma, quando sente que o copo vai transbordar, o que faz?
É raro, muito raro perder a calma. Quando acontece procuro ser justo. Muitas vezes tomamos decisões sob pressão, 
o que pode diminuir o grau de certeza e de equilíbrio. O mais importante é quando o erro acontece, reconhecê-lo 
e corrigi-lo.
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A psiquiatria 
requer novo 
“Código de 
Nomenclatura 
dos Actos Médicos”
No site da OM reapareceu o Código de Nomen-
clatura e Valor Relativo do Acto Médico, com aces-
so condicionado, via senha ao dispor dos médicos. 
Nas prestações psiquiátricas o conteúdo revela-se 
inalterado desde há décadas.

François Gysin, 
Fátima Gysin, 

psiquiatras, Lisboa 
Secção Psiquiatria Privada e 

Convencionada da Sociedade 
Portuguesa de Psiquiatria e Saúde 

Mental (SPPSM)
f_gysin@yahoo.com

O Código de 
Nomenclatura é útil 
na prática e é um 
indicador do grau 
de organização e 
actualização dos 
psiquiatras como 
corporação. Ajuda 
ainda a implementar 
critérios de 
boas práticas e 
de garantia de 
qualidade. 

A importância do CN

O Código de Nomenclatura e Valor 
Relativo do Acto Médico da Ordem 
dos Médicos é um instrumento 
universalmente aplicado no sector 
privado e convencionado. Constitui 
a base de contratos e convenções 
entre prestadores e entidades segu-
radoras, sejam estes subsistemas ou 
seguradoras privadas. Todos os sis-
temas convencionados se baseiam 

no Código de Nomenclatura para 
denominar, codificar, quantificar e 
facturar os serviços psiquiátricos 
prestados.

O Código de Nomenclatura é útil 
na prática e é um indicador do grau 
de organização e actualização dos 
psiquiatras como corporação. Aju-
da ainda a implementar critérios de 
boas práticas e de garantia de qua-
lidade.

O Código de Nomenclatura (CN) é um instrumento de base dos contratos 
de prestações psiquiátricas entre psiquiatras e entidades seguradoras públi-
cas e privadas.

Não actualizado há décadas, o Código de Nomenclatura contêm o item de 
“terapêutica insulínica”, tratamento envolvendo choque e coma insulínico 
que pertence há muito à história.

É urgente reestruturar o Código de Nomenclatura das consultas e trata-
mentos em psiquiatria e instituir actualizações periódicas no futuro. 

O novo Código de Nomenclatura deve especificar as diferentes interven-
ções psiquiátricas e introduzir o critério da duração das diferentes presta-
ções por adição de períodos de tempo.
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É patente que o critério da duração 
das prestações não está definido. A 
presença do item “Terapêutica insulí-
nica”, abandonada há muito, indica o 
quanto o Código de Nomenclatura 
em vigor está antiquado e desadequa-
do. Não houve actualizações durante 
as últimas décadas.

A Terapêutica Insulínica 
e a história da psiquiatria

O “choque insulínico” ou “terapia 
de coma insulínico” foi desenvolvido 
pelo psiquiatra polaco Manfred Sakel 
em 1927 em Viena, poucos anos após 
a descoberta da insulina, em 1921. 
Foi divulgado a partir de 1933 e nos 
anos 40 a maior parte dos hospitais 
psiquiátricos dos EUA e da Inglaterra 
utilizaram-no em unidades especia-
lizadas para tratamento de doentes 
esquizofrénicos e também de “nevró-
ticos” em doses menores.
Aplicada durante dois meses, a injec-
ção diária atingia em média100-150 
UI e no máximo 450 UI, provocando 
comas insulínicos diários durante uma 
hora, terminados por injecção intra-
venosa de glucose. Com frequência, 
era combinado com Electroconvulsi-
voterapia (ECT) ou terapia convulsi-
va química (Cardiazol). Os benefícios 
da insulina eram uma sensação de 
bem-estar, redução de pensamentos 
obsessivos e diminuição da vivência 
alucinatória, permitindo em muitos 

doentes o regresso à casa. Ainda se 
desconhecem os mecanismos bio-
lógicos subjacentes. Os efeitos inde-
sejáveis mais frequentes eram hipo-
glicémia, “after-shocks”, obesidade e 
raramente paragem cardíaca e coma 
irreversível. A mortalidade era esti-
mada em cerca 5%. Em compêndios 
de psiquiatria da época, o risco era 
considerado menor que os riscos da 
evolução natural da doença, sem tra-
tamento. O “choque insulínico” tinha 
a vantagem de não causar amnésia, 
frequentemente registada com ECT e 
não ter os riscos da lobotomia, mas 
era dispendioso e complicado e por 
isso reservado a uma selecção de 
doentes.
Em 1957, o Choque Insulínico já se 
encontrava em declínio devido à 
introdução dos psicofármacos (Re-
serpina em 1953, Clorpromazina em 
1954). Quando, em 1957, um estudo 
controlado e “randomized” não de-
monstrou diferença em relação a cura 
de sono por barbitúricos, abalando o 
“mito insulínico”.
John Nash, célebre matemático (ver 
filme “A Beautiful Mind), sofrendo de 
distúrbio esquizofrénico recebeu em 
1961 seis semanas de choque insulíni-
co com alguma melhoria, tendo pro-
vavelmente recusado outras terapias 
somáticas.
Dado os perigos e havendo alterna-
tivas medicamentosas mais eficazes, a 
insulina deixou de ser utilizada mun-

As prestações psiquiátricas no actual Código de Nomenclatura da OM

01. CONSULTAS                       K
01.00. No Consultório         
01.00.00.05  Consultas no Consultório - Psiquiatria e Oftalmologia-1ª. consulta   14
01.00.00.06  Consultas no Consultório - Psiquiatria e Oftalmologia-2ª. consulta     12
01.01. No Domicílio
01.01.00.05  Consultas no Domicílio - Psiquiatria-1ª. Consulta     21
01.01.00.06  Consultas no Domicílio - Psiquiatria-2ª. Consulta    18
01.02. No Domicílio, horas nocturnas (das 21 H às 8 H) ou fim de semana
01.02.00.05  Psiquiatria-1ª. consulta       28 
01.02.00.06  Psiquiatria-2ª. consulta       24

04. SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS
04.00.00.01  Consulta de grupo         3 
04.00.00.02  Terapêutica convulsivante (electrochoque)       8
04.00.00.03  Terapêutica insulínica         8
04.00.00.04  Testes psicológicos            8
04.00.00.05  Bateria de testes psicológicos, com relatório                   30
04.00.00.06  Relatório médico-legal                     80
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de boa prática em 
psiquiatria não 
podem ignorar 
a duração das 

prestações.

A diferenciação 
do tipo de 

prestações, do 
valor relativo 

e a reavaliação 
periódica são 

critérios de garantia 
de qualidade.



35  Maio | 2011 |

o p i n i Ã o

dialmente em psiquiatria a partir dos 
anos 70. Não encontrámos dados que 
esclareçam qual foi o último choque 
insulínico praticado em Portugal. Te-
mos testemunhos orais de enfermei-
ros psiquiátricos do Hospital Júlio de 
Matos, sobre o uso da terapia por 
inoculação de Malária em doentes 
esquizofrénicos, até finais dos anos 
1960 (Julius Wagner von Jauregg de-
senvolveu a Malaria-terapia para tra-
tar a neuro-sífilis e recebeu em 1927 
o único prémio Nobel atribuído a um 
psiquiatra até hoje). Parece provável 
que o uso do choque insulínico em 
Portugal tenha declinado nos anos 70. 

O Código de Nomenclatura do 
Sistema Nacional de Saúde
O Sistema Nacional de Saúde tem 
um Código de Nomenclatura inde-
pendente desde 2003 (DR 1ªSérie-B 
Nº 30 - 5 de Fevereiro 2003), com 
actualizações periódicas de três em 
três anos. 
A tabela de nomenclatura psiquiátri-
ca do SNS mostra características que 
contribuem para a garantia de quali-
dade:
Diferenciação do tipo de 
prestações: 
- São 26 prestações diferentes, distri-
buídas em 3 classes:  
- procedimentos de diagnóstico e ava-
liação, procedimentos terapêuticos e 
outros.
Diferenciação do valor relativo 
(ponderação):
- A ponderação estende-se de 1 (Tera-
pia ocupacional de grupo, por doente) 
até 23,7 (Exame psiquiátrico pericial).

Reavaliação periódica cada 3 
anos do valor relativo e do valor 
por ponto:
Houve efectivamente revisão da ta-
bela em 2003, em 2006 e em 2009. 
A ponderação relativa foi reajustada; 
algumas prestações subindo, outras 
baixando de ponderação. O valor 
em Euros de cada ponto aumentou 
gradualmente de 5,4 (2003) para 5,7 
(2006) e até 5,85 (2009).

A diferenciação do tipo de prestações, 
do valor relativo e a reavaliação perió-

dica são critérios de garantia de quali-
dade. No entanto, o critério da duração 
das consultas e dos tratamentos está 
omisso e não é definido. Existe apenas 
uma ponderação relativa. No exemplo 
das consultas existem quatro itens:
          
Ponderação   2009:      
- Entrevista psiquiátrica diagnóstica 
inicial ou 1ª consulta: 6,6        
- Entrevista psiquiátrica diagnóstica de 
seguimento:  5,3       
- Consulta de monitorização de 
prescrição:  2,8        
- Consulta de psiquiatria de segui-
mento:                5,2       

A ponderação diferenciada parece re-
flectir tempos relativos. Não estabele-
ce a sua duração, deixando o contexto 
pouco balizado e influenciável a práti-
cas que as administrações impõem à 
colectividade dos médicos em termos 
de utilização do tempo. Em resumo, 
podem exercer, e exercem, pressão 
no sentido de atender mais doentes 
em menos tempo em função da ren-
tabilidade e não da saúde do doente.
As recomendações de boa prática em 
psiquiatria não podem ignorar a dura-
ção das prestações.

Comparação internacional
Como é que os psiquiatras diferen-
ciam, codificam e quantificam as suas 
prestações mundialmente? Em 2010 
contactámos via e-mail os colégios de 
psiquiatria de uma vintena de países e 
recebemos algumas respostas:

Austrália:
O Código de Nomenclatura é redi-
gido pela “Medicare”, sistema público 
de saúde, e constitui a referência para 
o sector privado. As prestações psi-
quiátricas são diferenciadas conforme 
o conteúdo, definido explicitamente 
(tipo de anamnese, de intervenção, de 
registo, da qualificação do prestador, 
etc.) e são contabilizados por unida-
des de 15 minutos, contando cada fa-
tia iniciada de 15 minutos, com uma 
duração máxima de possível factura-
ção. A “teleconsulta”, imprescindível 
num país extenso, tem definição e co-
dificação própria.

Suíça:
A Ordem dos Médicos (FMH), 
o Estado e as seguradoras de 
saúde negoceiam o Código de 
Nomenclatura. Foi radical a re-
estruturação feita em 2004 para 
todas as especialidades do tari-
fário “Tarmed”. As prestações 
psiquiátricas são contabilizadas 
por unidades de 5 min. inicia-
dos, com um limite máximo de 
90 min. O tempo contabilizado 
inclui a redacção da nota clíni-
ca. É codificado a teleconsulta, 
o contacto por e-mail e o tra-
balho em ausência do doente, 
também com limites máximos 
de duração.
Alemanha:
São os médicos convenciona-
dos que elaboram o Código de 
Nomenclatura. A unidade de 
duração das prestações é de 10 
minutos completos.
Áustria:
As seguradoras privadas defi-
nem o Código de Nomencla-
tura, actualmente com codifi-
cação por unidades de duração 
média de consultas: 20, 25, 45, 
90 minutos.   

O consenso dos 
psiquiatras
Os psiquiatras estão em con-
senso quanto à desactualização 
do Código de Nomenclatura. 
Na Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental, re-
centemente reactivada, formou-
-se em 2005, a Secção de Práti-
ca Privada e Convencionada em 
Psiquiatria que tem como um 
dos objectivos a modernização 
do Código de Nomenclatura.
Nas Assembleias Gerais da 
SPPSM de 2008, 2009 e 2010 a 
questão foi debatida e foi con-
sensual a constatação sobre a 
desactualização do presente 
Código de Nomenclatura.
O Código de Nomenclatura foi 
também debatido no Colégio 
da Especialidade de Psiquiatria 
em Julho 2010, com consenso 
sobre a necessidade da sua ac-
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tualização e da importância da intro-
dução do critério da duração.

Recomendação da Secção “Prá-
tica Privada e Convencionada” 
da SPPSM
O critério da duração dos servi-
ços psiquiátricos

A quantificação explícita da duração 
efectiva das prestações psiquiátricas 
parece-nos mais justa e equitativa 
que a indicação de tempos médios 
estimados, implícitos ou inferidos. O 
código de nomenclatura actual não 
define nem mede a duração do tra-
balho psiquiátrico. A quantificação di-
ferenciada do tempo, por adição de 
períodos, incentiva ao uso do tempo 
conforme a necessidade e as circuns-
tâncias.   
Um período de base da consulta ou 
prestação poderia ser uma unidade 
de 15 minutos. Esta unidade de me-
dida é uma medida suficientemente 
exacta para captar a realidade clínica 
e suficientemente simples para um 
uso pragmático. Todas as prestações 
serão medidas e codificadas por múl-
tiplos da unidade de tempo de 15 
minutos. A prestação clínica começa 
ao cumprimentar o doente e inclui a 
redacção da ficha clínica. Internacio-
nalmente constam períodos de codi-
ficação de 5 min, 10 min, 15 min e 20 
min. 
Existe assim uma duração mínima de 
codificação (15 min) e uma duração 
máxima das diferentes prestações: 
1ªConsulta diagnóstica:   
90 min (6x15min)
Consulta de seguimento:  
60 min (4x15min)
Consulta de casal ou família:  
90 min (6x15min)
Para as consultas de urgência e ao do-
micílio com deslocação, assim como 
para as terapias com uso de apare-
lhagem prevê-se uma majoração do 
valor de unidade de tempo por um 
factor constante.
A diferenciação das prestações per-
mite definir mais em pormenor o que 
cada prestação pressupõe, contém, 
representa e exclui.
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Revisão periódica da Nomencla-
tura Psiquiátrica
A actualização da denominação das 
diferentes prestações e dos seus va-
lores relativos em termos de unida-
des de tempo e de valores deve ser 
objecto de uma revisão periódica de 
pelo menos três em três anos, tal 
como se pratica no SNS. 
O colégio da especialidade de psiquia-
tria será o órgão mais competente 
para assumir directamente a respon-
sabilidade do conteúdo psiquiátrico 
do Código de Nomenclatura da OM. 
Para este fim, parece-nos necessário 
que o Colégio tenha a capacidade 
para actualizar e alterar directamente 
o Código sem depender do aval do 
Conselho Nacional Executivo da OM.

Conclusão 
Na realização de prestações psiquiá-
tricas, tanto a sociedade civil, como os 
doentes, os psiquiatras, assim como 
as entidades financiadoras necessitam 
de um sistema claro e bem definido 
que permita diferenciar, denominar, 
codificar e quantificar o trabalho 
psiquiátrico realizado. Em suma, um 
Código de Nomenclatura. O sector 
público promulgou e actualiza a sua 
própria Tabela de Serviços de Psiquia-
tria. O Código de Nomenclatura da 
OM tem o potencial para estruturar 
e melhorar as prestações de psiquia-
tria privada e convencionada.
Um Código de Nomenclatura actuali-
zado e periodicamente revisto contri-
bui para um reconhecimento especí-
fico de cada intervenção psiquiátrica. 
Contribui para planear serviços e 
elaborar contratos de prestações clí-
nicas adequados e justos. Contribui 
para a formulação de critérios da ga-
rantia de qualidade e para a satisfação 
dos doentes e dos psiquiatras.

O actual Código de Nomenclatura 
da OM deixou de ser funcional há 
décadas e requer uma revisão pro-
funda. Como praticado em vários 
países, recomendamos a introdução 
do critério de duração do serviço 
prestado por adição de unidades de 
15 minutos.
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Sabemos como a supremacia quase 
monopolizante do poder do Estado 
dificultou progressivamente essa 
enorme responsabilidade da Or-
dem que, creio firmemente, deverá 
recuperar-se em termos adequados 
aos tempos e aos gigantescos pro-
gressos da Medicina. Para essa recu-
peração parece-me absolutamente 
indispensável que os órgãos repre-
sentativos e/ou reguladores da vida 
da Classe, com expressão colectiva 
ou individual, procurem pautar-se 
pelos mais altos padrões profissio-
nais, científico-técnicos e éticos. 
Com intuitos exclusivamente peda-
gógicos (e, inerentemente, preven-
tivos) num tempo que auguro de 
grande esperança para a projecção 
prática das mais nobres motivações 
da Classe, refiro aqui e com o mes-
mo carácter sucinto desta introdu-
ção, três “casos” do meu conheci-
mento, que se afastaram demasiado 
daqueles padrões.
Apresentá-los-ei por ordem cres-
cente da sua gravidade.
O primeiro refere-se a um pedido 
de apreciação de eventuais falhas 
técnicas em matéria de grande ob-
jectividade. Sem invocar qualquer 
insuficiência da informação clínica à 
sua  disposição, a  instância consulta-
da não elaborou o parecer solicita-
do, pretextando  o seguinte: “Torna-

-se impossível reiterar as potenciais 
infracções técnicas, por não conhe-
cer pessoalmente os casos clínicos 
descritos”.
Creio límpido que não é razão mi-
nimamente aceitável o desconhe-
cimento pessoal dos casos para se 
fugir ao dever de elaborar a aprecia-
ção solicitada. Conceber-se-á que o 
desconhecimento pessoal dos casos 
contidos, por ex., num curriculum 
vitae, alguma vez impeça a aprecia-
ção (aliás, pública) desse curriculum 
e desses casos?! E, por esse caminho, 
não seriam injulgáveis quase todos 
os homicídios?!

O segundo “caso pedagógico”  re-
fere-se a um “erro” metodológico, 
ainda na apreciação do desempe-
nho de um membro da Classe. Vá-
rias instâncias perfilharam o “erro” 
em causa, qual seja, o de considerar 
aplicáveis ao desempenho individual 
de um membro de uma equipa os 
resultados globais da actuação dessa 
equipa! Perante o facto concreto, há 
que admitir a realidade, isto é, que 
médicos (vários com qualificações 
titularmente elevadas) tenham co-
metido um “erro”que dificilmente se 
imaginaria possível. Isto legitima (ou 
impõe) o recurso a um exemplo de 
extrema elementaridade. Por isto, e 
antecipadamente, peço desculpa aos 
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A classe, a Ordem, 
a ética
Sempre defendi que à Classe deveria pertencer 
a primazia na definição dos padrões de com-
petência profissional, através dos vários órgãos 
que dela são parte integrante ou sua expressão 
e por muito diversificadas formas de acção e de 
cooperação com outras instituições dela inde-
pendentes.

A.J.Linhares Furtado
Membro 9015 da O.M.
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Colegas (e creio serem a imensíssi-
ma maioria) que, em circunstância 
alguma, cometeriam tal “erro”.
Suponhamos que uma equipa cirúr-
gica apresentou uma casuística de 
100 herniorrafias, praticadas por 10 
cirurgiões diferentes, cada um res-
ponsável por 10 delas. Suponhamos, 
ainda, que nessa casuística se regis-
taram, como complicações pós-ope-
ratórias, 5 hematomas, todas ocorri-
dos em 5 dos 10 doentes operados 
por um mesmo cirurgião. Parece 
evidente (no puro sentido da língua 
pátria) que a incidência de tais com-
plicações na casuística e, portanto, 
no desempenho global da equipa, 
foi de 5%, enquanto o cirurgião que 
operou esses doentes registou uma 
taxa de complicações de 50%. Mas 
se seguíssemos o raciocínio das 
várias instâncias que perfilharam o 
“erro”, a esse cirurgião atribuir-se-
-ia uma incidência de complicações 
de 5%! E todos os outros “beneficia-
riam”, “democraticamente”, de uma 
taxa de 5% de complicações, com-
plicações que nem sequer haviam 
ocorrido nos seus desempenhos 
individuais!

O 3º exemplo pedagógico envolve 
um “parecer” de 31 linhas, em gran-
de parte preenchidas com curtas 

transcrições pontuais da vasta 
matéria processual a analisar 
e não analisada. Das 31 linhas, 
4 são uma transcrição do artº 
128 §4 do Código Deontoló-
gico. Mas essa transcrição en-
cerra uma “curiosa” particula-
ridade: foi-lhe amputado um 
pequeno fragmento que, mau 
grado a sua pequenez, confere 
particular significado àquele 
artigo!

A transcrição mutilada reza 
assim: “Não constitui falta ao 
dever de solidariedade o fac-
to de um médico comunicar à 
Ordem, de forma objectiva e 
com a devida discrição, as in-
fracções dos seus colegas…”.
Porém, o enunciado autêntico 
do artigo é substantivamente 
diferente: “Não constitui fal-
ta ao dever de solidariedade, 
mas sim um dever ético, o fac-
to de um médico comunicar à 
Ordem, de forma objectiva e 
com a devida discrição, as in-
fracções dos seus colegas…” 
Este “lapso” foi cometido por 
uma importante instância de 
supervisão ética da Ordem, 
integrada por nada menos de 
sete médicos!  
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Caso Clínico…

Dia 06/05/2011. Estou no meu consultório. Às 
moscas... 
Sinto que alguém empurra a porta e entra para a 
sala de espera. Vou ver. 

Passos Gonçalves 
Medicina do Trabalho – Clínica Geral

Barcelos

É a Sra. Maria Manuela (nome 
fictício), operária têxtil, que co-
nheço há mais de 2 dezenas de 
anos. Fui médico de Medicina do 
Trabalho e Medicina Curativa da 
empresa onde ela trabalhava, du-
rante mais de 3 dezenas de anos. 

Excitada e aflita, diz-me:
- Por amor de Deus Sr. Dr. 

Passos, resolva-me ou ajude-me a 
resolver este problema.

- Então de que se trata Sra. 
Maria Manuela?

- Sr. Dr., há mais ou menos 3 
semanas, ao chegar a casa, bati 
com o tornozelo nuns paus e alei-
jei-me. Fui às Urgências. Tiraram-
-me uma farpa e receitaram-me 
um antibiótico (trazia a embala-
gem: Augmentin Duo®) e mais um 
anti-inflamatório.

Passados uns dias, como não 
melhorava, fui ao meu Médico de 
Família, que me receitou outro 
antibiótico (Fucidine® comp.). 

Daí a mais uns dias, como não 
via melhoras, fui novamente ao 
Centro de Saúde. Fui vista por 
outro médico, que me requisitou 
uma Ecografia e um Rx. Fiz os exa-
mes, e os Relatórios dizem que há 
mais 3 farpas… (Mostrou-mos). 

Fui novamente ao Serviço de 
Urgência com eles. Receitaram-
-me mais 2 caixas de antibiótico 
(Ciprofloxacina 750 mg – 12x12 
horas) e que marcasse consulta 

externa. Fui marcar a consulta, e 
marcaram-ma para o dia 31/05…

Digo-lhe:
- Mostre-me o pé!?... Verifico que 

apresenta edema duro e volumoso, 
a partir dos 2/3 distais da perna es-
querda com sinais inflamatórios se-
veros (rubor-cianótico; calor; ligeira 
escorrência sero-purulenta de uma 
pequena solução de continuidade, 
localizada a alguns centímetros aci-
ma do maléolo externo…)

Perante aquele quadro não he-
sitei, nem fiz mais perguntas… 

Para mim, a solução passaria 
sempre pela drenagem e limpeza 
cirúrgica, urgentes. Peguei no blo-
co de receitas e redigi a carta de 
que envio cópia, em anexo. 

Disse-lhe que fosse com a mi-
nha carta ao Serviço de Urgência.

Pedi para posteriormente, me 
informar da evolução do caso.

Hoje 11/05, veio dar-me infor-
mações…

Tal como lhe tinha recomen-
dado, foi à Urgência com a minha 
carta. A Sra. Dra. que a atendeu, 
pegou na carta. Com má vontade, 
leu o que lá estava escrito. Torceu 
o nariz… disse que “não conhecia 
este Dr…. mas, por aquilo que lá 
estava escrito, não devia perceber 
nada do assunto”, comentou. 

Amarrotou a carta e, na sua 
frente, atirou-a para o caixote do 
lixo.

Pensando bem, 
era capaz de ser 
mais gratificante 

exercer Medicina 
no tempo do velho 

“colega” João 
Semana, de Júlio 

Dinis, do que nos 
tempos actuais…

o p i n i Ã o
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A doente ainda me defendeu, 
dizendo que não senhor, que o Sr. 
Dr. Passos percebia alguma coisa, 
porque até tinha sido “professor” 
(sic) na Universidade (na verdade, 
sou aposentado como Assistente-
-Convidado de Microbiologia da 
FMUP). Torceu novamente o nariz e 
repetiu… que não conhecia. (Vivo e 
trabalho nesta cidade há mais de 35 
anos. Provavelmente aquela colega é 
que não é de cá, o que é perfeita-
mente natural.)

Que continuasse a tomar o 
antibiótico (Ciprofloxacina 750 
mg – 12x12 horas) e aguardasse 
pela consulta a 31/05.

Perante isto, que pode argu-
mentar um médico que tenta exer-
cer Clínica Geral liberal e que até 
vê o seu empenho na Formação 
Médica Contínua*, compensado 
com um convite para participação 
no próximo Congresso da WON-
CA em Varsóvia (embora por sor-
teio entre os mais persistentes…)?

Pensando bem, era capaz de ser 
mais gratificante exercer Medicina 
no tempo do velho “colega” João 
Semana, de Júlio Dinis, do que nos 
tempos actuais…

Passem bem.
*Ed. Port. Postgraduate Medicine Mar-
ço 2011, pág. 6 e 7

o p i n i Ã o
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As reformas na saúde 
e os profissionais da 5ª 
geração ou revisitação 
de Alice no país das 
maravilhas
O trabalho da “Troika” (CEE, BCE, FMI), agora fina-
lizado, em escassas semanas, não só permitiu com-
provar a incompetência dos nossos governantes (e 
aqui me restrinjo à área da saúde) como apontou 
para uma das nossas maiores pechas: a imperativa 
necessidade de maior transparência na nomeação 
para cargos de chefia nos serviços de saúde.
E é precisamente neste último ponto que se justifica 
este texto, como eventual complemento de ajuda às 
decisões necessárias.

Luís Fonseca
Médico de Saúde Pública

Muitos anos antes das reformas 
em curso começou a emergir na so-
ciedade portuguesa uma categoria de 
profissionais saúde aqui, algo atrevi-
damente, designados por profissio-
nais de saúde de 5ª geração (PS5ªG), 
acompanhando o passamento dos 
CS 3ª Geração e a emergência dos 
actuais ACES (corruptela necessária 
para não confundir com o alto signi-
ficado e espírito de missão do ACS - 
Alto Comissariado para a Saúde).

Estruturalmente o PS5ªG é um 
profissional multidimensional, multifa-
cetado e multidisciplinar que facilmen-
te discorre sobre as mil e uma áreas 
da saúde com o à vontade que lhe 
permite o discurso descomprometi-
do e neutro de quem “aos costumes 
nada tem a dizer”.

Pessoalmente cultiva a discri-
ção, escusando-se a opinar sobre o 
que quer que seja, excepto quando 
expressamente mandatado pelo(s) 
chefe(s) assumindo nestas ocasiões 
uma singular consonância com o 

entendimento do(s) dos mesmo(s), 
entendendo-se assim como alinhado.

Ocasionalmente, e efeito da aná-
lise previsional que pratica amiúde, 
pode também subscrever a opinião 
de chefes em potência embora neste 
caso as qualidades de discrição ten-
dam a ofuscar todas as restantes.

Em termos esqueléticos apresen-
ta uma notável plasticidade vertebral 
que lhe permite uma robusta amplitu-
de de movimentos de flexão à frente, 
uma inusitada variedade de passos à 
retaguarda e sobretudo um jogo de 
cintura capaz de fazer inveja a qual-
quer Maradona dos nossos tempos.

Profissionalmente mostra apetên-
cia pelos gabinetes alcatifados e por 
uma infinidade de reuniões e “even-
tos” que promove, que coordena ou 
em que participa (omitindo os doen-
tes que detesta) alturas em que fica 
incomunicável para o mundo apenas 
admitindo ser incomodado pelo(s) 
chefe(s), incómodo que nega, com ve-
emência aliás, pela honra e privilégio 

Aviso: 
esta crónica está 

datada, datada 
desde a antevisão 

do desastre em que 
ninguém ou muito 

poucos ousaram 
questionar se 

o Rei ia nu.
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(sempre e para sempre) de poder ser-
vir os mais altos desígnios da nação.

Intelectualmente é um profissio-
nal aberto (e atento) à mudança, so-
bretudo das chefias, oportunidade de 
elevado potencial de enriquecimento 
interior, pela necessidade de interiori-
zar e expressar, na primeira oportuni-
dade, o respeito e consideração pelo 
novo chefe.

Embora se venha constatando uma 
desigual prevalência destes profissio-
nais pelas carreiras médicas existentes, 
desconhecemos estudos que relevem 
qualquer achado estatisticamente signi-
ficativo para esta distribuição.

Lúcido e perspicaz quanto baste o 
PS5ªG é um apologista das leis natu-
rais sobretudo no que à Lei do Menor 
Esforço se refere.

Consciente dos perigos para 
a saúde ligados ao stress foge do 
trabalho no terreno e na linha dos 
mais modernos conceitos de saúde 
mental procura afanosa e incansa-
velmente os chamados trabalhos 
protegidos (ver doentes é uma ma-
çada tremenda) seja em gabinetes 
ministeriais seja em direcções ge-
rais seja em comissões ou grupos 
de trabalho ou então numa etapa 
particularmente importante do seu 
projecto pessoal e curricular, pelas 
promoção que antecipa e que é o 
que verdadeiramente justifica todo 
o seu trabalho.

Desta forma, o CV é para os 
PS5ªG uma fonte de preocupação e 
motivação constantes, e tanto assim é 
que, frequentemente, negligenciam o 
trabalho que desenvolvem (sobretudo 
na área de assistência às populações) 
em detrimento da actualização do CV 
feita naturalmente nas horas e gabine-
tes dos serviços, judiciosamente apro-

veitando os recursos dos mesmos.
Da modéstia que estes profissio-

nais denodamente cultivam resulta 
que pouco ou nada deixam de trans-
parecer quer do trabalho que reali-
zam quer do impacto ou resultados 
do mesmo, o que tornaria extrema-
mente difícil a tarefa de avaliadores de 
desempenho, se estes existissem.

Reconhece-se aos PS5ªG o respei-
to e carinho que nutrem pelo traba-
lho no terreno, desde que não sejam 
eles a fazê-lo, dando outrossim altruis-
ticamente a outros a oportunidade de 
se valorizarem.

O PS5ªG é um sucessor natural 
de Thomas Moore e está naturalmen-
te convicto das suas capacidades de 
mudar o mundo, ombreando assim 
(quando não ultrapassando) na capaci-
dade de sonho e utopia os mais fervo-
rosos educadores da classe operária 
da nossa estória recente.

O telemóvel é muito provavel-
mente a ferramenta de trabalho mais 
importante para o PS5ªG, que aparen-
temente desconhece a função desli-
gar/silêncio destes aparelhos.

Parece certo que é com este 
utensílio que o PS5ªG cria e robuste-
ce a sua rede, numa busca incessante 
de tricas e dicas e também de infor-
mações (outras que não de natureza 
médica) que lhe permitem marcar a 
diferença e logo a importância que ab-
negadamente procuram.

O PS5ªG compraz-se em frequen-
tar os círculos do poder, convicto dos 
poderes enzimáticos dos seus eflúvios 
em termos de realização pessoal e 
profissional.

Daí a máxima subjacente, pratica-
da com denodo:

“Para cima estou sempre disponí-
vel, para baixo estou quando estou”

O trabalho da 
“Troika” (CEE, 
BCE, FMI), agora 
finalizado, em 
escassas semanas, 
não só permitiu 
comprovar a 
incompetência dos 
nossos governantes 
(e aqui me restrinjo 
à área da saúde) 
como apontou 
para uma das 
nossas maiores 
pechas: a imperativa 
necessidade de 
maior transparência 
na nomeação para 
cargos de chefia nos 
serviços de saúde.
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Após a reunião, os jornalistas 
interpelaram José Manuel Silva, o 
qual fez questão de centrar as suas 
respostas nas questões que levaram 
a OM a solicitar esta audiência e sa-
lientou que existem na Saúde vários 
problemas que se devem a «cons-
trangimentos financeiros», mas que 
é possível encontrar soluções para 
essas mesmas dificuldades, procu-
rando «em consenso, novos equilí-
brios» que garantam a qualidade do 
serviço prestado aos doentes. «Te-
mos que ser mais inventivos, mais 
dialogantes», explicou José Manuel 
Silva, sublinhando o «bom relaciona-
mento» entre a Ordem dos Médicos 
e o Governo Regional dos Açores.

O presidente do Governo Re-
gional dos Açores, por seu lado, asse-
gurou que executivo e profissionais 
de saúde irão trabalhar em conjun-
to e que «tudo farão para que, com 
menos recursos, sejam prestados os 
mesmos serviços». «O grande de-
safio é fazer o mesmo com menos 
meios», rematou, destacando ainda a 
«elevada qualidade» dos serviços de 
saúde nos Açores.

Recordemos que, tal como pu-

OM reúne com o 
Governo Regional 
dos Açores
Uma delegação da Ordem dos Médicos deslocou-se 
aos Açores no dia 3 de Maio último para uma audiên-
cia com o Governo Regional desta região autónoma 
para uma breve análise de algumas questões de políti-
ca regional da saúde. José Manuel Silva, bastonário da 
OM, Maria dos Prazeres, tesoureira do CNE, e Cal-
das Afonso, da Secção Regional do Norte - que com-
punham a delegação da OM – foram recebidos em 
audiência por Carlos César, presidente do Governo 
Regional dos Açores.

blicámos na edição de Fevereiro da 
ROM, no dia 14 de Janeiro de 2011, 
foi proferida sentença na providên-
cia cautelar intentada pela Ordem 
dos Médicos contra o Governo Re-
gional dos Açores tendo o Tribunal 
dado razão à OM e suspendido a 
eficácia do despacho do Secretário 
Regional da Saúde, bem como da 
Portaria 103/2010, de 2 de Novem-
bro, que determinaram nos hospitais 
da Região Autónoma dos Açores, a 
suspensão das prevenções de diver-
sas Especialidades no período entre 
as 0 h e as 8 h, e de Oncologia entre 
as 0h e as 4h, bem como a extinção 
de uma prevenção de Ortopedia no 
Hospital de Angra do Heroísmo. O 
Tribunal considerou que é prepon-
derante o interesse em preservar 
os cuidados de saúde de molde a 
não fazer perigar a saúde dos doen-
tes sobre o interesse de contenção 
orçamental, sendo que os danos na 
saúde dos doentes que poderiam 
daí resultar seriam muito superiores 
aos que decorrem do gasto acresci-
do que pode resultar do pagamento 
das prevenções. A Secretaria Regio-
nal da Saúde apresentou recurso 
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dessa providência cautelar, a que o tribunal não 
deu provimento numa decisão tomada em meados 
de Abril. A delegação da OM que esteve agora em 
Ponta Delgada deixou clara a intenção da Direcção 
de não retomar assuntos ultrapassados no passado 
(ainda que recente) e a sua disponibilidade para em 
colaboração encontrar soluções que continuem 
a defender a qualidade da medicina praticada nos 
Açores.

Os Colegas deste arquipélago manifestaram o 
seu apreço pela visita da Direcção da OM, o que 
se denotou das palavras de Irene Pereira, delegada 
ao plenário das Secções Regionais da OM por esse 
Distrito Médico, que salientou «para nós, médicos 
a trabalhar nos Açores, foi muito importante esta 
visita». Referindo-se especificamente à OM, salien-
tou a sua convicção de que a deslocação a Ponta 
Delgada foi igualmente útil pois permitiu um con-
tacto directo, ainda que breve, com a realidade e 
particularidades desta região.
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Em consonância com a vontade 
expressa pelos Médicos no último 
acto eleitoral de ver a Ordem dos 
Médicos (OM) assumir uma posição 
mais interveniente na busca de solu-
ções para os problemas com os quais 
a Saúde se debate (e, sobretudo, 
para aqueles que se antevêem num 
futuro próximo) decidiu o Conselho 
Nacional Executivo (CNE), em reu-

Os prémios SERPIS 2010 da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artis-
tas Médicos foram atribuídos em sessão presidida por Nuno Banazol, vogal 
da Secção Regional do Sul, em representação do Senhor Bastonário da Or-
dem dos Médicos. A cerimónia decorreu na Biblioteca da OM em Lisboa no 
passado dia 14 de Maio de 2011 e foram entregues os seguintes galardões:

Prémio António Patrício - Poesia: 
José Dias Egipto (pseudónimo de Pacheco Palha)
Menções honrosas:
Joaquim Pinto Serra
Maria Helena Homem de Melo
 
Prémio Celestino Gomes - Escultura:
Vitor Brotas
Menção honrosa:
Rafael Passarinho

CNE cria 
Grupo de Estudos

Prémios SERPIS 2010 

nião de 18 e 19 de Março de 2011, 
patrocinar e constituir um Grupo 
de Estudos da Ordem dos Médicos. 
A finalidade da criação desse grupo 
é passar a contar com um grupo de 
Colegas, de reconhecida competên-
cia, que organize debates/reflexões, 
públicas e internas, e que produza 
documentos/recomendações que, 
em cada momento e face a situa-
ções concretas, facilitem a tomada 
de decisão pelos membros do CNE. 
Esta ideia tinha sido introduzida no 
debate eleitoral por Manuel Veloso 
Brito, então um dos candidatos a 
Bastonário. O CNE decidiu convidá-
-lo a presidir e coordenar o Grupo 
de Estudos, tendo já o convite sido 
aceite. Com a futura organização 
destes debates, o CNE pretende 
contribuir não só para melhorar o 
trabalho da OM em prol da Medici-
na e dos Médicos Portugueses mas 
também para consubstanciar a actua-
ção da OM enquanto agente activo 
na definição das políticas de saúde.
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Na Tapada das Mercês não exis-
te Centro de Saúde. A população 
da zona é servida pelo Centro de 
Saúde de Algueirão - Mem Martins, 
uma das maiores freguesias da Euro-
pa, que está claramente em ruptu-
ra e sem capacidade de resposta e 
muitos munícipes não têm médico 
de família. Há cerca de três anos foi 
projectada uma Unidade de Saúde 
Familiar para a Tapada das Mercês 
a qual localizar-se-ia nas antigas ins-
talações do Gabinete de Apoio ao 
Munícipe, na cave do nº4 da Avenida 
Embaixador Aristides Sousa Mendes. 
Reuniram-se todas as necessárias 
vontades – a Câmara Municipal de 
Sintra cedeu as instalações, a Admi-
nistração do prédio e respectivos 
condóminos concordaram com a 
instalação da USF, e as obras tiveram 
início.

Durante vários meses, de segun-
da a domingo, os moradores foram 
sistemática e quase ininterrupta-
mente acordados pelo barulho das 
obras, que suportavam sem grandes 
queixas «pelo bem da comunidade» 
e porque aquele equipamento era, 
de facto, necessário. Quando tudo 

USF pronta 
há dois anos 
continua fechada
Numa fase em que a palavra de ordem é «poupar» 
e em que o acordo com a troika impõe rigorosas 
medidas de austeridade e indica soluções que devem 
nortear os caminhos da Saúde em Portugal, nome-
adamente a necessidade de aumentar o número 
de Unidades de Saúde Familiares (USFs) com con-
tratação com as ARSs, existem USFs prontas a fun-
cionar mas que, incompreensivelmente, continuam 
fechadas…

n



estava preparado (até o portão de 
acesso foi alargado para se permitir 
a entrada de ambulâncias) os dias 
começaram a passar sem que a USF 
entrasse em funcionamento.

Decorreram dois anos sobre o 
término da obra e a USF continua 
fechada com a agravante de o espaço 
estar a degradar-se e ser frequente-
mente vandalizado. Preocupada com 
esta situação a Administração do 
prédio interpelou sucessivamente a 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, a Jun-
ta de Freguesia de Algueirão - Mem 
Martins e a Câmara Municipal de 
Sintra (CMS). O resultado foi nulo 
pois a Junta de Freguesia nada pode 
fazer, a CMS já nada tem a ver com o 
assunto pois cedeu o espaço à ARS 
e esta entidade, apesar de uma res-
posta positiva no sentido de enviar, 
pelo menos, equipas de limpeza ao 
local, nada fez. A única justificação 
que foi referida para a USF não abrir 
as portas terá sido a falta de médi-
cos para constituir essa Unidade ou 
«uma alteração de conceito».

Interpelados os representantes 
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nação com esta situação é bem visí-
vel.  Várias cartas a diversas entidades 
e muitas reuniões não resultaram 
em nenhuma acção. «O Gabinete do 
Munícipe era um bom equipamento 
de apoio à população. Acedemos à 
instalação da USF no seu lugar por 
considerarmos que era útil para to-
dos e a única exigência que fizemos 
foi que não funcionasse depois das 
oito da noite», explicam. Nos últi-
mos dois anos a Administração do 
prédio tem feito todas as diligên-
cias possíveis para tentar perceber 
porque razão a USF ainda não está 
a funcionar e para tentar fazer as en-
tidades envolvidas perceberem que 
o abandono das instalações pode 
vir a provocar problemas de saúde 
pública. «Apesar de, há seis meses, 
a ARS ter assumido o compromisso 
de mandar limpar o espaço, nada 
aconteceu. Quanto à abertura da 
Unidade de Saúde apenas nos foi 
dito que ‘se calhar, o perfil da USF 
iria ser outro’».

Realçando a falta de planeamen-
to estratégico que muitas vezes pa-
rece afectar as decisões políticas, os 
representantes da Administração 
concluem: «num período de tanta 
carência económica no país e em 
que se pede a todos que reduzam os 
desperdícios não é admissível que se 
façam obras avultadas para depois 
não se abrir as portas. Depois de fa-
zer tudo é que alguém se apercebeu 
que não havia médicos ou dinheiro 
para abrir a USF?».
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A ideia de elaboração de uma obra sobre a história da neurolo-
gia surge na sequência da actividade desenvolvida pela Comissão de 
História da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Como expressão do 
interesse daquele grupo de trabalho, foi organizado o Momento da 
História, um episódio cultural e lúdico que ocorria em todas as reu-
niões da SPN, como explicou Maria Manuela Palmeira, coordenadora 
da referida Comissão.

Para chegar à versão final da obra, cerca de dez anos de pesquisa 
foram investidos pelos autores, que procederam a uma «recolha de 
documentos históricos para compor uma colectânea sobre a história 
da neurologia em Portugal, sendo, provavelmente, um dos poucos com-
pêndios de história de uma especialidade médica no nosso país».

Eminentemente factual, a obra procura transmitir o pensamento 
dos intervenientes e a ideologia dominante sobre as doenças e os seus 
tratamentos, em cada época. A análise desses dados, à luz dos conhe-
cimentos actuais, constitui um interessante exercício mental que, em 
última análise, pode despertar nos clínicos actuais, um sentimento de 
humildade face aos fundamentos da acção médica na sua prática clínica 
actual.

A obra está estruturada em cinco partes distintas, da seguinte for-
ma: Primórdios da Neurologia, versando práticas ancestrais relaciona-
das com o padecimentos ou comportamentos hoje atribuíveis aos sis-
tema nervoso; A Neurologia Portuguesa da Idade Média à Renascença; 
A Neurologia Portuguesa da Renascença ao Liberalismo; A Neurologia 
Moderna em Portugal; Expressões da Neurologia Portuguesa Contem-
porânea.

A edição ficou a cargo da editora “Livro da minha vida” e conta 
com o apoio da MSD.

História da Neurologia 
em Portugal 

«Hoje, olhamos com um sor-
riso para o trabalho realiza-
do pelos que nos precede-
ram. Amanhã receberemos 
certamente sorriso de in-
dulgência e, porventura, um 
olhar crítico dos nossos fu-
turos colegas» - O comen-
tário, da responsabilidade 
de José Pereira Monteiro, 
um dos autores do livro «A 

História da Neurologia em Portugal», apresen-
tado no dia 17 de Maio, traduz o fio condutor 
da obra que conta ainda com os contributos de 
Fernando Mesquita e Maria Manuela Palmeira.

n
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A exposição que Pedro Diniz Reis realizou, há alguns meses atrás, na Cultur-
gest do Porto – Um dicionário, quatro alfabetos e um sistema decimal – reuniu 
um extraordinário conjunto de obras, produzidas entre 2004 e 2010. Essas obras 
caracterizam-se pela utilização de signos linguísticos em processos de compo-
sição visual e/ou sonora que aplicam determinadas regras de combinação e se-
quenciação dos elementos para gerar resultados que escapam à subjectividade 
do artista. Tomando os signos linguísticos como matéria abstracta, puramente 
significante, Pedro Diniz Reis reactiva, de um modo muito particular, as tradições 
da poesia visual e da música aleatória, convidando o espectador a uma experi-
ência sensorial fortemente imersiva. No âmbito do projecto expositivo para a 
Culturgest, Pedro Diniz Reis concebeu uma obra fascinante, O Livro dos AA, 
que retém, em 456 constelações gráficas (uma por cada página do livro), todos 
os “aa” que se encontram num dicionário de português. Por sua vez, este livro 
e a peça sonora Five (2010), incluída naquela exposição, abriram todo um novo 
campo de possibilidades criativas que o artista está agora a explorar. É este mo-
mento de extraordinária combustão criativa no seu trabalho que esta segunda 
exposição de Pedro Diniz Reis na Culturgest pretende captar. Para mais informa-
ções 217905155 (http://www.culturgest.pt/exposicoes/01-pedrodinisreis.html)

Abel Grade expõe na 
Casa do Médico

Pedro Diniz Reis - De A a Z

«O tempo não existe para os objectos parados. O 
tempo não existe para aquilo que não vive. A luz e 
as sombras são as mãos verdadeiras do tempo. Nos 
quadros de Abel Grade, o tempo existe. Lento, ou 
rápido, como a vida.» 
    José Luís Peixoto, escritor

Depois de ter realizado uma exposição de pintura na galeria da Secção Re-
gional do Sul da OM em Lisboa, de Abel Grade leva a sua pintura até à Casa do 
Médico em Sines. A exposição ficará patente ao público entre o dia 1 de Julho 
e o dia 31 de Agosto, de Segunda a Domingo, e pode ser visitada em qualquer 
horário.

Abel Grade é membro da Académie Européene des Arts e da Sociedade 
Nacional das Belas Artes em Lisboa. Já efectuou exposições em diversos locais, 
nomeadamente: I Salão de Artes Plásticas, CNAP - Lisboa, Sociedade Nacional 
de Belas Artes - Lisboa, Porto Arte - Porto, Chat´s Galeria d’Art - Porto, Art In 
- Lisboa, Exclusive Galeria - Lisboa,  Museu da Mãe de Água - Lisboa, Galeria Via 
Graça - Lisboa, Galeria Forum Picoas - Lisboa, Salão de Arte Contemporânea 
de Lisboa, Salão de Arte Contemporânea do Porto, Hospital Garcia da Horta, 
entre outros locais. Para um melhor conhecimento da obra deste pintor: www.
abelgrade.com

Curadoria: Miguel Wandschneider

Exposição de 2 de Julho a 18 de Setembro 
na Culturgest, Lisboa.
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