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Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 36.º
(Respeito por qualificações e competências)

1 — O médico não deve ultrapassar os limites das suas 
qualificações e competências

 
2 — As especialidades, subespecialidades, competências e 
formações reconhecidas pela Ordem devem ser tidas em 
conta.

3 — Quando lhe pareça indicado, deve pedir a colabora-
ção de outro médico ou indicar ao doente um colega que 
julgue mais qualificado.

4 — Quando delegar competências noutros profissionais 
de saúde, médicos ou não médicos devidamente habilita-
dos, é dever do médico não ultrapassar nesta delegação as 
competências destes profissionais, sendo também respon-
sável pelos actos delegados nos termos do artigo 34.º

5 — Excepto em situações de emergência em que não 
possa recorrer em tempo útil a colega competente, o mé-
dico não pode, em caso algum, praticar actos médicos para 
os quais reconheça não ser capaz ou não possuir a compe-
tência técnica e capacidade física e mentais exigíveis.

6 — Não é permitida a delegação de actos médicos quan-
do se transfira para não médicos as competências de es-
tabelecimento do diagnóstico, prescrição ou gestão clínica 
autónoma de doentes.
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Estamos numa época de mudança governativa, concomitante com uma transição 
sócio-económica negativa.
Sabemos que os próximos tempos não serão nada fáceis e que todos teremos 
de fazer sacrifícios. Recuperar o país é um desígnio e um imperativo nacional. O 
Governo está a dar um bom exemplo, reduzindo as mordomias dos Governantes.
A Ordem dos Médicos está atenta e, tanto quanto possível, preparada para o que 
se passa à nossa volta. Porém, também é necessário falar um pouco “para dentro”. 
Todos os médicos têm a noção de que a sua Ordem não funciona adequadamente. 
Têm toda a razão. Os motivos são variados, mas o principal reside, sem dúvida, 
nos seus Estatutos.
Os Estatutos datam de 1977 e, a vários níveis, estão desajustados face às actuais 
realidades.
São múltiplos os exemplos, mas é fácil de perceber se atentarmos ao método de 
eleição e ao modelo de constituição do Conselho Nacional Executivo.
O Presidente da Ordem, vulgo Bastonário, é o único órgão da Ordem eleito por 
sufrágio universal e directo.
Todavia, no Conselho Nacional Executivo, o Presidente da Ordem tem apenas um 
voto em dez. Os outros nove elementos são indicados pelas Secções Regionais, 
três por cada uma. O que significa que o Bastonário, que é a imagem pública 
da Ordem e a personalidade, programa e conceito estratégico que os Médicos 
elegeram directamente numa lógica nacional, pode ficar isolado numa votação no 
CNE.
Cumprindo rigorosamente os Estatutos e a Lei, como defendemos e praticamos, 
o Bastonário somente convoca e preside às reuniões e representa a Ordem. De 
acordo com o artigo 64º dos Estatutos, todo o poder de decisão reside no CNE.
O Bastonário e o somatório das três Secções são eleitos pelo mesmo universo 
eleitoral, mas a desproporção de representatividade no CNE é de um para nove. É 
óbvio que o método de constituição do CNE não traduz fiel e proporcionadamente 
a vontade democrática dos médicos e não facilita o funcionamento equilibrado 
da Ordem.
Mas esta até nem será a questão maior.
O nível e a exigência de decisão, a responsabilidade, os mais diversos tipos de 
solicitações, os pedidos de audiências, etc., são muito superiores no CNE e sobre 
o Bastonário do que nas Secções Regionais. 

Revisão 
dos Estatutos

É óbvia a falta 
de coerência dos 

Estatutos da 
Ordem, com 
critérios de 

definição das 
estruturas regionais 

e nacionais 
completamente 

distintos. 
Esta questão 

tem de ser 
resolvida, para bem 

dos Médicos.

E D I T O R I A L  
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Curiosamente, cada Conselho Regional é eleito em equipa coesa e constituído por onze elementos. Porém, o Bastonário, 
esse, é eleito uninominalmente e fica transformado numa espécie de Secretário das decisões do CNE, mas sem conseguir 
dar resposta a tudo. É humanamente impossível acorrer a todas as grandes questões e problemas dos Médicos, dos Doentes 
e da Saúde.
Parece evidente que o Bastonário tem de ser eleito com uma equipa que trabalhe permanentemente com ele, com quem 
possa dividir e partilhar tarefas e decisões e que também tenha alguma participação no CNE, sem colocar em causa a 
capacidade de escrutínio e operação deste órgão executivo.
Depois de alguma controvérsia, o CNE autorizou o actual Bastonário a contratar um assessor para o período de vigência do 
seu mandato. Mesmo sendo um único assessor, manifestamente insuficiente para as necessidades da Ordem, o CNE impôs 
uma série de restrições à sua capacidade de intervenção por não ter a legitimidade da eleição. Lídimo. Porém, para o futuro e 
para bem do funcionamento da Ordem e do cabal cumprimento das suas funções, o Bastonário necessita de mais capacidade 
de decisão e de uma equipa de trabalho que com ele seja eleita e com ele navegue de forma consonante.
Imagine-se que alguém propunha que os Conselhos Regionais fossem constituídos de forma semelhante ao CNE, com o 
Presidente Regional a ser eleito isoladamente, por sufrágio regional directo, e o Conselho Regional constituído exclusivamente 
por dois representantes de cada Distrito Médico.
Certamente as Secções Regionais opor-se-iam a esta mudança, pois as complexidades e dissonâncias do CNE estender-se-
iam aos Conselhos Regionais. É óbvia a falta de coerência dos Estatutos da Ordem, com critérios de definição das estruturas 
regionais e nacionais completamente distintos. Esta questão tem de ser resolvida, para bem dos Médicos.
Por outro lado, os Presidentes das Distritais e os Conselhos Distritais devem ter mais representatividade no Plenário dos 
Conselhos Regionais, o órgão máximo da Ordem. E porque não os Presidentes das Distritais serem membros de pleno 
direito dos Conselhos Regionais, tal como os Presidentes dos Conselhos Regionais o são do CNE? Isto sem aumentar a 
dimensão dos Conselhos Regionais.
Também é necessário evoluir para uma maior profissionalização da Ordem e uma dedicação mais intensiva dos membros 
com mais e maiores responsabilidades. Esta medida só é compatível com a justa remuneração dos cargos, algo que é 
necessário alterar nos Estatutos, embora seja possível dar um passo nesse sentido através do Regulamento Geral da Ordem 
e aprovação em Plenário.
Quanto à problemática da melhoria da auto-regulação disciplinar, da separação do poder executivo, fiscal e disciplinar, da 
introdução de alterações no funcionamento e representatividade do Plenário dos Conselhos Regionais, da limitação de 
mandatos, da reformulação dos Conselhos Consultivos, de um novo desenho Regional e Distrital, etc., são tudo questões 
que exigem a revisão dos Estatutos.
O artº 100º dos Estatutos impõe a realização de um referendo e uma aprovação da revisão por maioria de 2/3. Acreditamos 
que tal objectivo não será difícil de atingir, face à indiscutível e premente necessidade da modernização dos Estatutos.
Este processo já começou.
O CNE aprovou a constituição de uma Comissão Interna constituída pelo Bastonário e pelos Presidentes das Secções 
Regionais.
Quanto ao Bastonário, porque não se pode multiplicar e responder a tudo, tomou a iniciativa de constituir uma Comissão 
Externa que já teve a sua primeira reunião.
Essa Comissão, presidida pelo Colega Jaime Mendes, é ainda constituída pelos Colegas Adalberto Campos Fernandes, Alberto 
Costa, Álvaro Almeida, Álvaro de Carvalho, Ana Barros, António Nunes Diogo, Cipriano Justo, Graciela Valente Simões, 
Henriqueta Reynolds, Jorge Santos, Manuel de Brito, Paulo Coelho, Pedro Manuel Miguéis, Sérgio Ribeiro da Silva e Ulisses 
Brito. A todos agradecemos a disponibilidade que demonstraram para colaborar com a renovação da Ordem.
Desejamos que até ao fim do ano exista uma ou mais propostas concretas passíveis de serem submetidas a uma ampla 
discussão entre todos os Colegas.
Se durante este triénio os actuais corpos sociais da Ordem conseguirem concretizar a revisão dos Estatutos terão prestado 
um inestimável serviço aos Médicos, aos Doentes e à Saúde. Está em causa a própria sobrevivência da Ordem dos Médicos, 
como instituição credível, respeitada, com qualidade, constituída numa lógica mais nacional do que regional e com uma 
genuína capacidade de resposta e de intervenção.
Como é evidente, enquanto os actuais Estatutos estiverem em vigor, serão rigorosamente cumpridos! Se discordamos das 
leis, trabalhamos para mudá-las. Jamais as violamos.
Tudo o que foi dito não invalida uma realidade que se deve ressaltar. Coexistindo com a diversidade, tem havido uma intensa 
e transparente partilha de informação e opiniões no CNE, prevalecendo maioritariamente um sentido nacional na equação 
dos assuntos internos da Ordem. É inequívoca e assinalável a vontade colectiva de resolução dos problemas dos Médicos e 
dos Doentes e consistente a aliança determinada e responsável no confronto e procura de soluções para as dificuldades do 
Sistema Nacional de Saúde.
A imagem de marca da Ordem tem sido a unidade, a intervenção fundamentada e a assertividade ponderada.
Estamos mais fortes e somos mais ouvidos e respeitados.
Com a revisão dos Estatutos podemos e devemos melhorar.
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Prescrição electrónica: 
prorrogação 
até 1 de Agosto

A Administração Central do Sistema de Saúde anun-
ciou no dia 30 de Junho, véspera da entrada em vigor 
da Portaria n.º 198/2011 que regula a prescrição de 
medicamentos por via electrónica, que o Ministério 
da Saúde prorrogou o prazo da comparticipação do 
medicamento efectuada por prescrição manual até 1 
de Agosto.

Apesar da entrada em vigor da Por-
taria se ter mantido no dia 1 de Ju-
lho, os médicos poderão continuar 
a prescrever manualmente até dia 1 
de Agosto sem que isso ponha em 
causa a comparticipação dos me-
dicamentos. Esta prorrogação visa 
permitir que se possam ultrapassar 
as situações em que não é possível 
realizar prescrição electrónica. No 
seu site, a ACSS refere ainda que 
«este prazo de transição permite 
garantir um número mais elevado 
de aplicações informáticas certifica-
das assegurando consequentemente 
uma maior equidade de acesso do 
mercado. Por outro lado, também os 
prescritores terão à sua disposição 
uma oferta mais alargada de solu-
ções e maior capacidade de adapta-
ção à prescrição electrónica».
A ACSS mantém no seu sítio a lista 
actualizada das aplicações certifica-
das e informa que a partir de 1 de 
Setembro as certificações anterio-
res a 1 de Junho perderão a valida-
de. O controlo terá que ser feito no 
momento da dispensa dos medica-
mentos, altura em que as Farmácias 
deverão verificar se as prescrições 
impressas estão devidamente identi-
ficadas com a marca da certificação 
(ACSS). A prescrição electrónica de 
medicamentos consta da medida 

3.56 do Memorando de Entendi-
mento do Programa de Apoio Eco-
nómico e Financeiro a Portugal que 
estabelece que a sua implementação 
deve ser efectuada em Setembro 
próximo.
A lista de empresas detentoras de 
software para prescrição electró-
nica de medicamentos certificado 
pela ACSS pode ser consultada em: 
http://www.acss.min-saude.pt/Por-
tals/0/EmpresasSWCertificado.pdf

FAQs prescrição electrónica
Publicamos de seguida algumas das 
dúvidas mais frequentes sobre pres-
crição electrónica e respectivos es-
clarecimentos.

EXCEPÇÕES
- Trabalho num Centro de Saúde 
mas, na minha clínica privada, não 
ultrapasso as 50 receitas por mês. 
Posso considerar-me abrangido pela 
excepção prevista na alínea c) do 
art. 9º?
Resposta: A Portaria irá ser alvo de 
regulamentação no sentido de escla-
recer esses contornos, no entanto, 
é entendimento da Ordem dos Mé-
dicos que a excepção «profissionais 
com volume de prescrição igual ou 
inferior a 50 receitas por mês» se 
refere apenas à prescrição em con-

sultório privado pois as insti-
tuições públicas (Centros de 
Saúde e Hospitais) já possuem 
sistemas de prescrição elec-
trónica. Considera a OM que, 
em sede de regulamentação, 
dever-se-á fazer essa diferen-
ciação relativamente a diferen-
tes locais de prescrição (Públi-
co/Privado).
- Sou médico especialista de 
otorrinolaringologia e não 
prescrevo 50 receitas por mês. 
O que devo fazer para manter 
as receitas manuais?
Resposta: Em conformidade 
com o legislado, pode continu-
ar a prescrever manualmente, 
devendo apor na receita, em 
local que a ACSS vier a definir, 
a indicação da situação de ex-
clusão ao abrigo da Portaria.
- Seja qual for a excepção (fa-
lência do sistema, 50 ou menos 
prescrições por mês, inadapta-
ção ou prescrição no domicí-
lio) tenho sempre que inscre-
ver na receita a situação de 
exclusão ao abrigo da Portaria? 
Em que termos?
Resposta: Sim, sempre que se 
verifique uma excepção que 
permita a prescrição manual, a 
mesma tem que ser inscrita na 
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receita. No caso da excepção 
permanente de inadaptação a 
sistemas informáticos essa in-
dicação será efectuada através 
do carimbo que a Ordem dos 
Médicos (OM) irá fornecer.
O correcto será indicar qual a 
alínea do número 2 do art. 9º 
da Portaria que é aplicável.
- Sou reformado da função 
pública e já só exerço clínica 
privada, limitando-se a minha 
prescrição a familiares. Pres-
crevo menos de 50 receitas 
por mês, estou, portanto, 
abrangido pela excepção pre-
vista na alínea c) do artigo 9º. 
Necessito de registar-me na 
Ordem dos Médicos? 
Resposta: A situação de excep-
ção por 50 ou menos prescri-
ções mensais não implica re-
gisto junto da OM.
- No caso de avaria no sistema, 
se prescrevermos manualmen-
te, o farmacêutico pode recu-
sar a receita?
Resposta: As situações de ex-
cepção previstas na Portaria 
198/2011 incluem o caso de 
falência do sistema informáti-
co, que está previsto na alínea 
b), do nº 2 do artº 9º. As farmá-
cias serão, portanto, obrigadas 
a aceitar e não haverá perda de 
comparticipação.
Mesmo nos casos em que não 
esteja referida a situação de 
excepção, a farmácia não pode 
recusar a dispensa do medica-
mento (excluindo as situações 
que já davam lugar a recusa 
como, por exemplo, rasuras 
na receita). Nestes casos em 
que o médico prescritor não 
refira a situação de excepção, 
o farmacêutico dispensará o 
fármaco sem lugar a compar-
ticipação.

- Pretendo inscrever-me na OM para 
fins de declarar a minha inadaptação 
informática comprovada para a não 
utilização da prescrição electrónica. 
Como devo fazer?
Resposta: Para poder beneficiar 
do regime de excepção previsto 
na alínea d) do artº 9º da Portaria 
198/2011 deve o Colega preencher 
o formulário próprio, que encontra 
na página 17 da Revista da Ordem 
dos Médicos de Maio, ou na pági-
na inicial no site da OM. Depois de 
preenchido, com a indicação clara 
dos motivos porque entende estar 
abrangido pela isenção, deve remeter 
este formulário à Secção Regional da 
OM a que pertence, para registo no 
competente ficheiro (poderá fazê-lo 
por fax ou pelo correio).
Nota da OM: Solicita-se aos Cole-
gas que justifiquem clara e funda-
mentadamente as razões pelas quais 
invocam este regime de excepção e 
relembramos que fazem esta decla-
ração sob compromisso de honra.
O Conselho Nacional de Disciplina 
não deixará de actuar em casos de 
declarações comprovadamente falsas.

- Quando é que a Ordem dos Mé-
dicos irá contactar os médicos 
que efectuaram o seu registo por 
inadaptação a sistemas informáticos 
e como se processa a entrega do 
carimbo? 
Resposta: A OM está a aguardar 
indicações do Ministério da Saúde 
para saber em que zona do novo 
modelo de receita se deverá co-
locar o carimbo para poder saber 
as dimensões do mesmo e mandar 
produzi-lo. Os Colegas que envia-
ram o seu formulário devidamente 
preenchido explicando as razões 
porque se consideram enquadrados 
na excepção de inadaptação a siste-
mas informáticos serão contactados 
no decorrer do mês de Julho para 

virem levantar o respectivo carimbo 
à respectiva Secção Regional (esta 
indicação de prazo – mês de Julho 
– está dependente de a Tutela dar 
atempadamente indicações à OM 
quanto ao local, na receita, onde de-
verá ser colocado o carimbo).
- As receitas que adquiri em Maio 
(por exemplo) perdem validade a 1 
de Agosto?
Resposta: Não. Na prescrição ma-
nual poderá continuar a utilizá-las, 
acrescentando a referência à situ-
ação de excepção.Na prescrição 
electrónica é que será usado o novo 
modelo de receita aprovado pela 
Portaria.

PROGRAMAS
- Quem irá fornecer o acesso on-
line para prescrição electrónica de 
receitas particulares? 
Resposta: O acesso é garantido por 
um programa informático que cada 
médico terá que adquirir, de entre 
os que vierem a ser certificados pela 
ACSS.
- Disseram-me que a Ordem dos 
Médicos vai fornecer o programa de 
prescrição electrónica…
Resposta: A OM não tem vocação 
nem estrutura técnica que permita 
a construção e licenciamento de um 
programa de software para pres-
crição electrónica. Por essa mesma 
razão, não aconselha nenhum pro-
grama específico. Cada médico que 
não esteja abrangido pelas excep-
ções previstas na Portaria terá que 
escolher um, entre os programas 
certificados pela ACSS, comprá-lo e 
instalá-lo no seu computador.
- Onde posso consultar a lista de 
programas certificados?
Resposta: A lista de software (pro-
gramas) certificado encontra-se na 
página da ACSS: http://www.acss.
min-saude.pt/Portals/0/Empresas-
SWCertificado.pdf
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Comunicado 
sobre prescrição 
electrónica e carreira 
especial médica
No dia 16 de Junho de 2011 o Conselho Nacional 
executivo da Ordem dos Médicos emitiu um comu-
nicado sobre o facto da OM não ter sido ouvida pelo 
Ministério da Saúde a propósito dos procedimentos 
ligados aos concursos. O comunicado refere igual-
mente o facto da Ordem dos Médicos considerar 
«materialmente impossível e eticamente inaceitável 
manter a data prevista para a implementação da pres-
crição electrónica». Passamos a transcrever o comu-
nicado do CNE:
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos teve conhecimento, 
através do Diário da República - 1ª série, da publicação das Portarias 207, 209 
e 217 de 2011 que, respectivamente, regulam os procedimentos ligados aos 
concursos nas diferentes categorias da Carreira Especial Médica, a avaliação 
do desempenho baseada no SIADAP para os médicos com Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas não sindicalizados e o procedimento concursal 
para o grau de Consultor. Lamentavelmente, a Ordem dos Médicos não foi 
ouvida como deveria ter sido de acordo com o Decreto-Lei nº 282/77 (Es-
tatuto da Ordem dos Médicos) artigo 6º, alíneas a), c) e f). Mais grave ainda, 
a Ordem dos Médicos foi profundamente ignorada em todo este processo. 
Por isso, e porque estivemos sempre totalmente disponíveis para dialogar e 
colaborar, de forma positiva e com grande espírito de lealdade e boa fé, com 
o Ministério da Saúde, sentimo-nos profundamente indignados com esta for-
ma de actuar. É inaceitável que, em matérias que obrigatoriamente deveriam 
envolver o parecer da Ordem dos Médicos, esta tenha sido unilateralmente 
excluída de todo o processo de diálogo. O respeito pelas instituições e pelas 
pessoas e o sentido de Estado que a democracia exige, deveria ser aplica-
da de forma exemplar por todos os governantes. Infelizmente nem sempre 
acontece. É pena. É um mau exemplo para o País. Que a Ordem dos Médicos 
não seguirá com toda a certeza. Os doentes e os médicos podem continuar 
a confiar em nós.

Relativamente à prescrição electrónica obrigatória, como estamos apenas a 
15 dias do início de todo o processo e a ACSS, inacreditavelmente, continua 
sem divulgar os programas informáticos homologados, a Ordem dos Médi-
cos considera materialmente impossível e eticamente inaceitável manter a 
data prevista, pelo que, lamentavelmente, a data de 1 de Julho para a prescri-
ção electrónica tem de ser novamente adiada para um prazo razoável.

I N F O R M A Ç Ã O   



I N F O R M A Ç Ã O

mento Internacional: Fernando 
Manuel da Conceição Gomes
Comissão Executiva do Fun-
do de Solidariedade: João Pedro 
Garcia Yglesias de Oliveira (Presi-
dente), Maria dos Prazeres Gomes 
Figueiredo Reis Francisco e Alberto 
Augusto Oliveira Pinto Hespanhol.
Gerência do CELOM: António 
Manuel da Silva Pereira e Coelho 
(Presidente), António Manuel Fer-
reira Araújo, João Pedro Garcia Ygle-
sias de Oliveira e Fernando Manuel 
da Conceição Gomes
Director da Acta Médica Portu-
guesa: Rui Tato Marinho
Foram igualmente nomeados os 
membros dos Conselhos Con-
sultivos (vide artigo nesta edição 
da ROM), incluindo o recém criado 
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Deliberações do 
Conselho Nacional 
Executivo (2011)
Divulgamos algumas deliberações do CNE da Or-
dem dos Médicos, nomeadamente no que se re-
fere a substituição do Presidente da OM nos seus 
impedimentos e nomeações para órgãos/departa-
mentos específicos, e periodicidade do Congresso 
Nacional de Medicina.

O Conselho Nacional Exe-
cutivo deliberou, ao abrigo 
do art. 53º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos, que o 
Presidente do Conselho Re-
gional do Sul, António Pereira 
Coelho, substituiria o Presi-
dente da Ordem dos Médicos, 
representando-o nos seus im-
pedimentos temporários.
Foram efectuadas as seguintes 
nomeações para órgãos da 
Ordem dos Médicos:
Secretária do CNE: Maria 
de Lurdes Triana Esteves Gan-
dra
Tesoureira do CNE: Maria 
dos Prazeres Gomes Figueire-
do Reis Francisco
Responsável do Departa-

Conselho Nacional dos Cuidados 
Continuados cuja criação foi apro-
vada em CNE em 14 de Fevereiro 
último.
Foi ainda decidido, quanto à perio-
dicidade das reuniões ordinárias do 
Conselho Nacional Executivo que as 
mesmas terão lugar às sextas-feiras, 
de quinze em quinze dias.
O Conselho Nacional Executivo 
discutiu a periodicidade do Con-
gresso Nacional de Medicina, 
tendo deliberado que fossem reali-
zados dois congressos em cada três 
anos, não havendo congresso no ano 
pós-eleitoral. O próximo congresso 
realizar-se-á em Fevereiro de 2012 e 
será organizado pela Secção Regio-
nal do Centro.



O Código Deontológico refere, 
a propósito, no Capítulo XIII 
(Atestados Médicos), no Art. 98º 
que, “1. Por solicitação livre e sem 
qualquer coacção, do interessado ou 
seu legal representante, o médico tem 
o dever de atestar os estados de saúde 
ou doença que verificou durante a 
prestação do acto médico e os tenha 
registado. 2. Os atestados médicos, 
certificados, relatórios ou declarações 
são documentos particulares, assinados 
pelo seu autor de forma reconhecível e 
só são emitidos a pedido do interessado, 
ou do seu representante legal, deles 
devendo constar a menção desse 
pedido. 3. Os atestados de doença, além 
da correcta identificação do interessado, 
devem afirmar, sendo verdade, a 
existência de doença, a data do seu 
início, os impedimentos resultantes 
e o tempo provável de incapacidade 
que determine; não devem especificar 
o diagnóstico de que o doente sofre, 
salvo por solicitação expressa do 
doente, devendo o médico, nesse caso, 
fazer constar esse condicionalismo. 
4. Para prorrogação do prazo de 
incapacidade referido no número 
anterior, deve proceder-se à emissão 
de novo atestado médico. 5. O médico 
não estando impedido de realizar actos 
médicos sobre si próprio ou familiares 

Atestados 
médicos
Entram nos Conselhos Disciplinares da Ordem 
dos Médicos várias queixas referentes a atestados 
médicos. O assunto foi já aflorado na página do 
Conselho Disciplinar do número precedente da 
Revista da Ordem dos Médicos pela Presidente do 
Conselho Disciplinar Regional do Centro, e por-
que pensamos que justifica mais reflexão, damos 
continuidade ao tema.
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Conselho 
Disciplinar 
Regional do Sul

P Á G I N A  D O 

directos, igualmente não está impedido 
de atestar as suas observações e 
respectivas consequências. 6. Dado 
o carácter pericial que a sociedade 
indevidamente atribui ao atestado 
médico, é recomendável evitar a sua 
emissão em situações em que possa 
ser alegado conflito de interesses”, e 
no Art. 99º que, “1. 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. 2. Todos os factos atestados, 
bem como as razões subjacentes às 
declarações produzidas, devem constar 
de um registo na posse do médico ou 
da instituição prestadora”.

Particularmente importante é 
também o artigo 260º nº 1 do 
Código Penal, que diz que o médico 
que passar atestado ou certificado 
que sabe não corresponder à 
verdade, sobre o estado do corpo 
ou da saúde física ou mental, o 
nascimento ou a morte de uma 
pessoa, destinado a fazer fé perante 
autoridade pública ou a prejudicar 
interesses de outra pessoa, é punido 
com pena de prisão até dois anos 
ou com pena de multa até 240 
dias, acrescentando-se no nº 3 do 

Manuel Mendes Silva
Presidente do Conselho 

Disciplinar Regional do Sul
da Ordem dos Médicos



de testemunhas, etc., caso entenda 
pertinente.» (estivemos a transcrever 
a participação)
3. Posteriormente, em W/Z/2009, 
o participante enviou nova carta, 
dizendo o seguinte – e passamos a 
transcrever:
«No prosseguimento da m/anterior 
carta datada de X/Y/2009, a qual 
capeava uma queixa apresentada 
contra o Sr. Dr. ……, atento aos termos, 
que nos pareceram pouco ortodoxos, 
em que subscreveu um atestado 
médico, venho remeter a V.a Ex.a mais 
alguns esclarecimentos adicionais. 
As dúvidas suscitadas no participante 
Sr. ……, também foram subscritas pelo 
juiz do processo judicial em causa que 
intimou “a doente” a esclarecer a razão 
do impedimento da sua deslocação. 
E para espanto do participante aquele 
mesmo clínico vem explicitar assim a 
razão da passagem do seu anterior 
atestado. 
a) A doente sofre de síndrome auto-
depressivo;
b) Está a ser tratada por um outro 
médico; 
c) Não tem capacidade, apenas parcial, 
para resolver problemas complexos e 
não se deve deslocar fisicamente. 
Será que este tipo de diagnóstico (feito 
por terceiros) tem qualquer razão, rigor 
e fundamento na ciência médica? 
Não será que este clínico está a 
abusar da sua formação médica e 
da presunção de veracidade das duas 
declarações para proteger pessoas 
e interesses inconfessáveis sob o 
manto do prestígio e credibilidade que 
merecem as declarações da classe 
médica? 
Ficam, assim, mais algumas questões 
inquietantes para a classe médica a que 
V. Exa incumbe moralizar e disciplinar.»                                                  
(estivemos a transcrever o 
aditamento à participação)
4. Tendo sido solicitados 
esclarecimentos ao médico 
participado, este veio, em P/Q/2009, 
declarar o seguinte – e passamos a 
transcrever:
«Tenho setenta e dois anos de 
idade, estou inscrito na Ordem 
dos Médicos de Lisboa desde 
1964 e, neste momento encontro-

C O N S E L H O  D I S C I P L I N A R     
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mesmo artigo que na mesma 
pena incorre o médico que 
passar atestado ou certificado 
ignorando se correspondem 
à verdade os factos deles 
constantes.

Também no Serviço Nacional 
de Saúde e em certos 
subsistemas de saúde existem 
para certos casos regras 
especiais relativas à passagem 
de atestados médicos.

Como se vê, há que ter o 
maior rigor e objectividade 
na produção de um atestado 
médico, que deve ser sempre 
suportado numa correcta e 
rigorosa observação clínica, a 
qual deve ficar devidamente 
registada, e na verdade e 
honestidade, devendo a 
sua elaboração ser sempre 
efectuada segundo o referido 
no Código Deontológico.
Por outro lado, há que ter 
presente que o atestado 
médico tem uma função 
social significativa, podendo 
ser veículo de interpretação 
defeituosa ou de fraude por 
parte de interessados, pelo 
que há que ter prudência 
e senso na forma como 
o atestado é escrito pelo 
médico, que, de boa fé, não 
deve “facilitar as coisas” que 
depois se podem “virar contra 
ele”. Também neste sentido 
a sua elaboração deve seguir 
escrupulosamente as normas 
do Código Deontológico e das 
leis em vigor.
Os quatro processos que 
apresentamos, arquivados 
pelas razões que se explicitam, 
são disso alguns exemplos, e 
podem dar algumas pistas para 
uma reflexão sobre o assunto.

Processo 1
1. Neste processo o advogado 
Dr. …… queixa-se do médico 
Dr. …….
2. Na sua participação, de 

X/Y/2009, o queixoso diz o seguinte 
– e passamos a transcrever:
«Na qualidade de mandatário do Sr. 
…… fui notificado para estar presente 
numa diligência no Tribunal Judicial da 
Comarca de ……, no dia A/B/2009, 
pelas C horas. 
Nesse dia e hora, a também 
interessada Sra. D……. que 
devia estar presente, não o fez, 
apresentando no processo um 
denominado “atestado” passado 
pelo Sr. Dr. …… segundo o qual 
aquela interveniente não podia estar 
presente, já que se encontra doente 
e impossibilitada de se deslocar num 
período previsível de 180 dias” o que 
atestava pela sua honra profissional.
O ora participante, tem, não só 
fundadas dúvidas e suspeitas em 
como o citado atestado, nos termos 
em como o mesmo está redigido, 
viola as mais elementares regras 
de conduta ética e deontológicas 
previstas no Estatuto da Ordem dos 
Médicos (v.g. prazo, fundamento, 
rasuras, etc), mas também sabe que 
a dita “doente” goza de boa saúde 
antes e depois da passagem do 
atestado, não se vislumbrando por 
isso, quais as razões ou fundamentos 
“a olho nu” para uma tão longa 
doença de uma pessoa saudável. 
Além disso o atestado não explica 
se a hipotética impossibilidade de 
deslocação é pelos seus próprios meios, 
ou é de carro, ou é de comboio, ou é de 
avião, etc.
Não refere, também, que doença tão 
grave afecta aquela paciente para 
prever um prazo tão longo de doença, 
de convalescença, de recuperação, etc . 
Ora como V.a Ex.a não deixará de 
concordar a passagem do atestado 
médico em causa encerra questões e 
matérias de vária natureza, entre as 
quais a honorabilidade e a credibilidade 
depositada pela população em geral na 
actividade médica, que urge preservar 
afastando do seu seio quem não 
cumpre tais requisitos, pelo menos. 
Face ao exposto, deixo ao critério de 
V.a Ex.a o tratamento adequado 
dos factos que antecedem, ficando 
ao seu inteiro dispor para aduzir 
outros esclarecimentos, indicação 



me a fazer apenas clínica privada 
psiquiátrica, tendo pois quarenta e 
cinco anos de experiência médica e 
psiquiátrica. 
…… (Segue-se uma série 
importante de referências 
curriculares elogiosas).
Posto isto tudo, qual não é o 
meu espanto quando recebo, em 
R/S/2009, uma carta (ass: processo 
disciplinar ……, que não implica 
pré-juizo de culpa) cujo despacho 
é assinado por V. Exa, Presidente do 
CDRSul. 
Passo a responder ao referido 
despacho: 
- Em primeiro lugar, a carta que 
vos é enviada pela parte contrária, 
através do seu advogado, acusa-me 
de várias ocorrências motivadas 
pelo teor de um atestado médico 
e de uma declaração em que essa 
parte considera que violo as mais 
elementares regras de conduta ética 
e deontológica previstas no estatuto 
da Ordem dos Médicos; 
- Em segundo lugar, no atestado 
declarei, como sempre na óptica 
da Ordem dos Médicos e na minha, 
que a minha cliente estava doente, 
não dizendo o que tinha, e que havia 
uma previsibilidade de não se poder 
deslocar ao tribunal num período 
previsível de cento e oitenta dias 
(atestado de E/F/2009). 
Propus à doente: 
1.que viesse ao meu consultório 
duas vezes por mês para psicoterapia 
de apoio; 
2.que continuasse com o médico 
do Centro de Saúde de …….. 
que a acompanhava e medicava há 
bastante tempo e a quem mandei 
pedir que me contactasse, o que não 
aconteceu; 
3.que consultasse outro médico 
psiquiatra - Dr. …….. - o que 
também não aconteceu; 
Falei no dia seguinte com a filha 
mais nova, transmitindo-lhe o que 
havia dito à mãe. A doente nunca 
me apareceu, o médico que a trata 
nunca me contactou nem procurou 
o colega que indiquei. Em G/H/2009 
volta a procurar-me no consultório, 
pedindo-me que fizesse uma 
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declaração (que não é um atestado, 
que eu saiba) que fiz, declaração 
essa em que eu dizia que ela sofria 
de um sindroma ango-depressivo, e 
não “auto-depressivo”, que implica 
um tratamento adequado durante 
aproximadamente seis meses e 
que não estava com capacidade 
(apenas parcial) para resolver 
problemas complexos e que não 
devia deslocar-se fisicamente (não 
interessa por que meios) a parte 
nenhuma. Apercebi-me de que havia 
um conflito familiar entre os quatro 
membros da família por problemas 
de partilhas. 
A partir daí nunca mais soube 
nada da doente e escrevi ao seu 
advogado, Dr. ……. explicando tudo 
o que se estava a passar, não tendo 
obtido qualquer resposta; tentei 
contactá-lo telefonicamente mas 
nunca me atendeu e foi-me sempre 
transmitido que estava muito 
ocupado. 
Jamais fundamentei atestados 
ou declarações a “olho nu” 
sobre alguém que é intitulado de 
“saudável”. 
Esperando que o assunto tenha 
ficado esclarecido, apresento os 
meus melhores cumprimentos,» 
(estivemos a transcrever a resposta do 
médico participado)
5. Para instrução do processo 
disciplinar, o então Relator solicitou 
ao médico participado que enviasse 
um relatório clínico detalhado 
referente à doente em causa e que 
mencionasse qual a medicação que 
a doente cumpria em E/F/2009, data 
do atestado, mas o médico não 
respondeu.
6. Entretanto, este Conselho 
Disciplinar Regional do Sul tomou 
conhecimento de que o médico 
participado faleceu no início de 2010, 
facto esse que implica a imediata e 
automática extinção da sua eventual 
e hipotética responsabilidade 
disciplinar.
7. Assim sendo, propomos ao 
Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente 
processo disciplinar.
Lisboa, CDRSul, 12 de Abril de 2011

Processo 2
1. Neste processo a Directora 
de Serviços de Condutores 
da Direcção-Geral de Viação 
(DGV) queixa-se da médica 
Dra. …….
2. Na sua participação, datada 
de X/Y/2004, a queixosa 
comunica à Ordem dos 
Médicos a seguinte Informação 
elaborada Fevereiro do 
mesmo ano pelos serviços 
jurídicos da DGV – e passamos 
a transcrever:
«1. Em dia não apurado do 
mês corrente, alguém, não 
identificado da secretaria da 
escola de condução ……, veio 
indagar, junto da ora signatária, 
via telefone, da razão destes 
serviços não emitirem a carta 
de condução ou a guia de 
substituição à candidata a 
condutora ……, titular da L.A 
n.º ……, alegando que esta 
tinha ficado apta no exame de 
condução. 
2. Por a signatária não saber 
que resposta dar, foi informar-se. 
Foi-lhe referido que a candidata 
a condutora em causa, nas 
fotografias apresentadas para 
instrução do pedido de carta 
de condução apresentava 
óculos, mas que do seu atestado 
médico não constava que 
tivesse quaisquer restrições, 
nomeadamente restrições ao 
nível da acuidade visual. Assim, e 
porque ‘não batia a bota com a 
perdigota’, deveria, a candidata a 
condutora, vir esclarecer se tinha 
ou não restrições. 
3. Com base nestes elementos, a 
signatária esclareceu a secretaria 
da escola de condução ……, e 
alertou-a para a necessidade de 
apresentação de novo atestado 
médico, caso se confirmasse que 
a candidata a condutora tinha, 
de facto, restrições ao nível da 
acuidade visual. 
4. Em data não apurada, deu 
entrada nestes serviços outro 
atestado médico subscrito 
pela mesma médica em que a 



candidata a condutora, ……, tem 
restrições: uso de óculos ou lentes 
de contacto;
5. Dos factos supra expostos, e 
tendo por certo que ambos os 
atestados médicos em causa 
foram emitidos pela mesma 
médica, resulta claro e à evidência, 
que, ou a médica se enganou ao 
emitir o 1.º atestado - o que, a 
confirmar-se, nos parece grave 
-, ou a candidata a condutora 
adquiriu a restrição em causa em 
data posterior a essa emissão - o 
que, a confirmar-se, deverá, s.m.o, 
ser explicado. 
6. Assim, por os atestados 
médicos nos suscitarem sérias 
dúvidas, e atento o que ficou 
decido quanto a esta matéria - 
atestados médicos -, na reunião 
mantida com a Direcção de 
Serviços de Condutores no ano 
transacto, parece-me, s.m.o, que 
se deve dar conhecimento destes 
factos, àquela Direcção, para os 
efeitos que julgar convenientes».
 (estivemos a transcrever a 
participação)
3. Tomando posição, o Relator 
do presente processo constata 
que não há contradição entre 
os dois atestados visto um ser 
datado de A/B/2003 enquanto 
que o outro tem a data de 
C/D/2004, 10 meses depois, 
não sendo de excluir, tal como 
aliás alvitra a própria jurista da 
DGV, que a situação clínica da 
candidata a condutora tenha 
evoluído entre as datas dos 
dois atestados.
4. Acresce que não se vislumbra 
qual o interesse que a médica 
participada poderia ter em 
omitir os problemas de visão da 
candidata a condutora, quando 
é certo que o uso de óculos 
ou lentes de contacto nunca 
seria impedimento desde que 
a condutora os usasse, sendo 
também certo que a própria 
condutora apresentou à DGV 
fotografias em que aparecia de 
óculos, o que certamente não 
faria se quisesse enganar esta.

5. Seja como for, mesmo que 
hipoteticamente tivesse sido 
cometida alguma infracção disciplinar, 
o facto é que esta entretanto teria 
prescrito nos termos do artigo 
9.º n.º 1 do Estatuto Disciplinar 
dos Médicos, extinguindo-se a 
eventual responsabilidade da médica 
participada.
6. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional 
do Sul o arquivamento do presente 
processo disciplinar.
Lisboa, CDRSul, 10 de Maio de 2011

Processo 3
1. Neste processo o Director 
de uma instituição do Exército 
Português queixa-se das médicas 
Dra. A…… e Dra. B…….
2. Na sua participação, o queixoso 
diz o seguinte – e passamos a 
transcrever:
«Uma trabalhadora deste 
Estabelecimento apresentou quatro 
atestados médicos, através dos quais 
justificava a sua ausência ao trabalho 
por motivos de assistência inadiável e 
imprescindível ao seu marido. 
Tais atestados, cujas cópias se remetem 
em anexo, foram passados pela Dra. 
A...... e pela Dra. B……. 
Na sequência de suspeitas existentes 
e sendo o marido da n/ trabalhadora 
também militar, foi apurado, junto dos 
seus serviços, que no período em causa, 
não se verificou qualquer registo de 
doença. 
Parece, assim, que se trata de uma 
situação de utilização de atestados para 
justificações que não correspondem à 
verdade. 
Assim, atento o exposto e ficando 
ao dispor para prestar qualquer 
esclarecimento que V. Ex.ª entenda 
conveniente, solicitamos sejam 
tomadas as medidas adequadas para 
a averiguação e esclarecimento desta 
situação». 
(estivemos a transcrever a 
participação)
3. O então Presidente da Ordem dos 
Médicos solicitou esclarecimentos às 
médicas participadas.
4. A médica participada Dra. B……, 
nos esclarecimentos que prestou, 
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veio declarar o seguinte – e 
passamos a transcrever:
«Em X/Y/2002, no meu consultório, 
atendi os doentes F…… e S……, 
Marido e Mulher. 
O Marido estava psicologicamente 
muito instável, por múltiplos factores, 
designadamente por doença de 
um familiar e por comportamento 
anómalo e muito preocupante de uma 
irmã, de que ele se responsabilizava e 
se penalizava muito. 
Pelo estado de exaltação que vivia 
e era ostensivamente evidente, pela 
manifesta instabilidade psicológica em 
que se encontrava, não teve a mínima 
dúvida em sufragar a preocupação 
manifestada pela esposa, esta 
verdadeiramente apavorada com o 
comportamento do marido, ditado pelo 
somatório das razões enunciadas. Ela 
sentia que devia estar perto do marido, 
acompanhando-o a par e passo, o que 
à respondente pareceu perfeitamente 
adequado e conveniente. 
E por isso passei o atestado médico 
por 5 dias, tempo que me pareceu 
suficiente para estabilizar. 
Creio, em minha convicção, que agi em 
consonância com a observação clínica 
que fiz». 
(estivemos a transcrever a resposta 
da médica participada Dra. B…...)
5. A médica participada, Dra. A……, 
nos esclarecimentos que apresentou 
veio declarar o seguinte – e passamos 
a transcrever:
«Venho, por este meio e, na sequência 
de pedido por parte de V. Excia., 
esclarecer na medida das minhas 
limitações, o incidente de suspeição 
levantado contra a minha dignidade 
pessoal e profissional, em particular e 
contra a classe que V. Excia representa, 
em geral. 
Exerço Medicina há mais de dezoito 
anos, sem nunca se ter levantado 
qualquer dúvida quanto à minha 
dignidade e éticas profissionais, pelo 
que me é particularmente penoso que, 
no caso em análise, seja uma entidade 
exterior aos meus pares e ou à tutela, a 
levantar uma suspeita de passagem de 
Atestados de complacência pela minha 
parte. 
Assim e conforme as disposições do 
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Código Deontológico, Capítulo I, artigo 
74° (Nota - do antigo Código 
Deontológico), os atestados são 
emitidos “... a pedido do interessado 
ou seu representante legal...” devendo 
deles constar “ ... a data do seu início, os 
impedimentos e o tempo provável de 
incapacidade que determina “; sendo 
que, salvo melhor opinião, compete às 
entidades empregadoras a verificação 
da manutenção do estado de doença e 
ou incapacidade - dentro das datas de 
início e termo - através dos mecanismos 
de que dispõem, nomeadamente, visitas 
domiciliárias e juntas médicas, tendo 
estas a opção de manter ou não o 
disposto através de atestado médico ou 
outro qualquer documento similar; não 
me parecendo justo que em alternativa, 
levantem suspeitas sobre os clínicos, 
passados que são mais de seis meses 
sobre os factos. 
Mesmo assim, a verificar-se que os 
atestados tenham sido efectivamente 
utilizados pelos destinatários dos 
mesmos, no caso da situação que 
os motivou tenha sofrido alterações 
ulteriores à data da sua emissão, isso 
só possa dever-se a ignorância ou 
a má-fé por parte dos interessados 
e, como tal, para além do âmbito da 
minha capacidade de controle, venho 
reiterar junto de V. Excia. que nunca foi 
minha prática o exercício da Medicina 
fora do enquadramento do Código 
Deontológico que nos rege, como 
poderá verificar pela minha conduta 
passada e que será sempre a minha 
orientação e motivação fundamental 
para o futuro, no respeito pelas 
regras de actuação ética pessoal e 
profissional». 
(estivemos a transcrever a resposta 
da médica participada Dra. A……)
6. Tomando posição, o Relator 
do presente processo considera 
plausíveis as explicações dadas pelas 
médicas participadas, não sendo de 
excluir que tenham sido ludibriadas 
pela beneficiária dos atestados, não 
havendo fundamento suficiente 
para as acusar de terem passado 
atestados de complacência.
7. Acresce que a mera alegação 
do Director do Estabelecimento 
……, de que não há registo de 

doença do marido da trabalhadora 
naqueles períodos não é sustentada 
por suporte documental, nem pela 
simples identificação do militar.
8. Seja como for, mesmo que 
hipoteticamente tivesse sido 
praticada uma infracção disciplinar, 
o facto é que esta entretanto 
prescreveu nos termos do artigo 
9.º do Estatuto Disciplinar dos 
Médicos, mesmo levando em 
linha de conta as eventuais causas 
de suspensão ou de interrupção 
da prescrição subsidiariamente 
aplicáveis nos termos do artigo 
11º do referido Estatuto, estando 
pois extinta a eventual e hipotética 
responsabilidade das médicas 
participadas.
9. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional 
do Sul o arquivamento do presente 
processo disciplinar.
Lisboa, CDRSul, 14 de Junho de 
2011

Processo 4 
1. Neste processo a Directora de 
uma Delegação da Direcção-Geral 
do Orçamento, queixa-se da médica 
Dra. …….
2. Na sua participação, a queixosa 
diz o seguinte – e passamos a 
transcrever:
«Foi recebido nesta Delegação em 
X/Y/2004, um atestado médico, com 
a data de A/B/2004, do qual se junta 
fotocópia, passado pela Dra……., 
médica inscrita nessa Ordem, atestando, 
por sua honra profissional, que, F……, 
funcionário que presta serviço nesta 
Delegação, se encontrava doente e 
impossibilitado de comparecer ao 
trabalho por um período previsível de 
dois dias, ou seja nos dias A e A+1/B/ 
2004. 
Acontece que nos dias indicados o 
funcionário compareceu ao trabalho, 
como aliás se comprova com o mapa de 
assiduidade, do qual também se junta 
fotocópia. A assiduidade do pessoal, 
nesta Delegação, é controlada através 
de relógio de ponto computorizado. 
O atestado médico apresenta fortes 
indícios de declarações falsas, uma 
vez que o funcionário nesses dois 

dias apresentou-se no local de 
trabalho, sem qualquer sinal 
aparente de doença, e sem 
qualquer manifestação, junto do 
seu superior hierárquico ou dos 
colegas, que tinha intenção de 
apresentar atestado médico. 
Aliás, no dia A/B/2004, por 
se ter ausentado do serviço 
sem autorização superior, foi 
marcada ao funcionário uma 
falta injustificada, tendo o 
mesmo tomado conhecimento 
da situação no dia A+2 seguinte 
e declarado que iria recorrer da 
decisão. 
Daí, a surpresa, quando no dia 
A+7/B/2004, a Delegação se 
vê confrontada com a entrada 
do dito atestado médico, através 
de carta registada com aviso 
de recepção, com carimbo do 
correio de A+6/B/2004. 
Exige-se a todos os profissionais, 
incluindo a classe médica, que 
tenham uma conduta assente 
na ética e na responsabilidade. 
Imbuídos destes princípios, os 
médicos não devem atestar 
inverdades, e quando o fazem 
devem ser responsabilizados por 
isso. 
Como se trata de uma matéria que 
se enquadra nas competências 
dessa Ordem, solicito a V. Exa. 
se digne providenciar, no sentido 
de ser averiguada, a veracidade, 
das declarações prestadas, no já 
referido atestado médico». 
(estivemos a transcrever a 
participação)
3. Tendo sido solicitados 
esclarecimentos à médica 
participada, esta veio declarar 
o seguinte – e passamos a 
transcrever:
«Em primeiro lugar confirmo 
que observei o doente em 
causa na data indicada e que 
em função das queixas que me 
foram apresentadas e da minha 
própria observação passei o 
atestado médico referido. 
Efectivamente o doente recorreu 
à minha consulta uma vez que 
se queixava de cefaleias intensas, 
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que aliás o tinham feito abandonar o 
seu local de trabalho. 
Apresentava-se ansioso e num estado 
de agitação visível, razão porque 
para além da medicação efectuada 
não duvidei em passar o atestado 
confirmando a incapacidade para 
o trabalho, para o próprio dia e 
provavelmente para o dia seguinte. 
Retrospectivamente procederia 
exactamente da mesma forma, uma 
vez que toda a actuação da minha 
parte foi de boa fé. 
Finalmente e decorrendo do exposto 
considero que as afirmações efectuadas, 
são na minha opinião ofensivas e elas 
sim de má fé ao colocar tanto o meu 
procedimento como o meu bom nome 
em causa sem qualquer fundamento 
objectivo». 
(estivemos a transcrever a resposta 
da médica participada)
4. Tomando posição, o Relator do 
processo percebe perfeitamente a 
perplexidade da participante, mas 
o facto é que pode ter-se dado o 
caso de o beneficiário do atestado 
ter ludibriado a sua médica, fazendo-
lhe crer que tinha uma determinada 
doença ou determinados sintomas, 
podendo também ter-se dado o 
caso de estar efectivamente doente 
e ter ido pedir um atestado médico 
justificativo de faltas ao trabalho e 
depois, por uma qualquer razão, ter 
decidido comparecer ao serviço 
por já se sentir melhor ou por não 
querer faltar ao trabalho.
5. Em qualquer destas hipóteses a 
médica não pode ser censurada, 
sobretudo num caso como este em 
que o alegado doente se queixou 

de intensas cefaleias, facto esse 
cuja veracidade era muito difícil 
de comprovar, sendo natural que 
os médicos acreditem nos seus 
doentes sempre que a versão destes 
lhes pareça verosímil.
6. Aliás, não é de excluir que o súbito 
abandono por parte do trabalhador 
do seu local de trabalho, no dia 
A/B/2004, se tenha precisamente 
devido a uma das referidas intensas 
cefaleias de que de vez em quando 
ele era vítima. 
7. Resulta do exposto que não nos 
parece existirem provas ou indícios 
que apontem no sentido de que a 
médica participada terá passado um 
atestado de complacência.
8. Aliás, mesmo que hipoteticamente 
tivesse sido praticada uma infracção 
disciplinar, o facto é que esta 
entretanto prescreveu nos termos 
do artigo 9.º do Estatuto Disciplinar 
dos Médicos, mesmo levando em 
linha de conta as eventuais causas 
de suspensão ou de interrupção 
da prescrição subsidiariamente 
aplicáveis nos termos do artigo 
11º do referido Estatuto, estando 
pois extinta a eventual e hipotética 
responsabilidade da médica 
participada.
9. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional 
do Sul o arquivamento do presente 
processo de inquérito.
Lisboa, CDRSul, 14 de Junho de 
2011

Agradecimento – Agradece-se o 
apoio jurídico do Exmo Sr. Dr. Diogo 
Bártolo
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Atestado médico 
emitido por médico 
holandês – utilização 
de ginásio
Foi solicitado a este Departamento Jurídico um 
parecer sobre a validade de um atestado médico 
emitido por médico holandês na Holanda a uma 
utente de um ginásio.

J U R Í D I C O     

Um dos instrutores do ginásio em 
causa entendeu que aquela utente não 
reúne condições físicas para a prática 
de actividade física, na medida em que 
pesa 32,5kg, mede 1,62m e faz treino 
excessivo de exercícios cardiovascu-
lares. 

Foi solicitado à utente que apre-
sentasse um atestado médico que 
confirmasse a sua aptidão para o des-
porto. A utente apresentou um ates-
tado, redigido em língua inglesa, emi-
tido em Amesterdão em Novembro 
de 2010.

Ora, face ao exposto, começamos 
por referir que só podem praticar ac-
tos médicos em Portugal, os médicos 
devidamente inscritos na Ordem dos 
Médicos ou autorizados para o efeito, 
ao abrigo das normas de prestação 
de serviços constantes da Directiva 
2005/36/CE, de 7 de Setembro, e da 
Lei n.º 9/2009, de 4 de Março, que 
transpôs aquela Directiva para o or-
denamento jurídico português.

Não sendo o caso do médico 
subscritor do atestado apresentado, 
o mesmo deve ser tratado como um 
documento estrangeiro e, nessa medi-
da, carece de formalidades (legalização 
e tradução) para produzir efeitos em 
Portugal.

Contudo, este argumento não é 
suficiente para podermos concluir 
que a interessada está obrigada a 
apresentar um atestado emitido em 
Portugal.

Com efeito, nos termos do artigo 

D E PA R T A M E N T O

Ana Simões Ferreira
A Consultora Jurídica 

40.º, n.º 2 da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro, que aprovou a Lei de Bases 
da Actividade Física e do Desporto, 
“no âmbito das actividades físicas e 
desportivas não incluídas no número 
anterior*, constitui especial obriga-
ção do praticante assegurar-se, pre-
viamente, de que não tem quaisquer 
contra-indicações para a sua prática”.

A esta obrigação de ser o próprio 
a zelar pela verificação das condições 
para a prática desportiva, acresce a 
implementação de um seguro obriga-
tório, imposto pelo artigo 42.º, n.º 2 
da mesma Lei e regulado pelo Decre-
to-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro.

Não obstante o dever de cuida-
do que recai sobre o próprio utili-
zador do ginásio, entendemos que, 
ao abrigo do artigo 43.º da Lei de 
Bases e do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro, 
o director técnico do ginásio pode 
tomar as medidas necessárias para 
garantir que a actividade física de-
corre em segurança e com quali-
dade, sem risco para a saúde dos 
utentes.

Assim, poderá ser exigido à uten-
te que apresente um atestado médi-
co emitido em Portugal ou poderá, 
se isso for adequado à situação em 
causa, ser impedida a sua utilização do 
ginásio até que demonstre reunir as 
condições físicas necessárias à prática 
desportiva.

Esta é, s. m., a nossa opinião sobre 
a situação que nos foi apresentada.

* O acesso à prática desportiva, no 
âmbito das federações desportivas, 
depende de prova bastante da aptidão 
física do praticante, a certificar atra-
vés de exame médico que declare a 
inexistência de quaisquer contra-indi-
cações, a regulamentar em legislação 
complementar.
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quências graves que podem resultar 
de uma decisão terapêutica incor-
recta, a Associação Médica Mundial 
afirma os seguintes princípios sobre 
tratamento de alta qualidade e segu-
rança dos doentes:

Princípios
A prescrição de fármacos deve ser 

baseada num correcto diagnóstico da 
condição do doente e deve ser posta 
em prática por aqueles que comple-
taram com sucesso um curriculum 
sobre os mecanismos da doença, mé-
todos de diagnóstico e tratamento 
médico da condição/doença em causa.

A emissão de prescrição por mé-
dicos é vital para garantir a seguran-
ça dos doentes, a qual, por sua vez, 
é essencial para manter a relação de 
confiança entre os doentes e os seus 
médicos.

Apesar de enfermeiros e outros 
profissionais de saúde cooperarem 
no contexto geral do tratamento 
dos doentes, os médicos são os pro-
fissionais melhor qualificados para 
prescrever com independência. Em 
alguns países, a lei permite que, em 
circunstâncias específicas, outros 
profissionais prescrevam fármacos, 
geralmente após formação e treino 
extras nessa área, e na maior parte 
dos casos sob supervisão médica. Em 
qualquer dos casos, a responsabilida-
de pelo tratamento do doente deve 
permanecer com o médico. O siste-
ma médico de cada país deve assegu-
rar a protecção do interesse público 
e a segurança no diagnóstico e tra-
tamento dos doentes. Se um sistema 
falhar no cumprimento deste enqua-
dramento básico por razões sociais, 
económicas ou outras, deve fazer 
todos os esforços para melhorar a 
situação e para proteger a segurança 
dos doentes.

Resolução da Associação 
Médica Mundial sobre 
prescrição de fármacos

Desde o início dos seus estudos 
e durante as suas carreiras profis-
sionais, os médicos adquirem o co-
nhecimento, treino e competências 
necessários para tratar os seus do-
entes com a mais elevada destreza e 
cuidado.

Os médicos determinam os diag-
nósticos mais  precisos e os trata-
mentos mais eficazes para curar a 
doença, ou aliviar os seus sintomas, 
tendo em consideração a condição 
geral do doente.

Os produtos farmacêuticos são 
frequentemente uma parte essencial 
da abordagem terapêutica. Para que 
se possam tomar as decisões certas 
de acordo com os princípios éticos e 
profissionais da prática médica, o mé-
dico deve possuir um conhecimento 
e compreensão exaustivos dos prin-
cípios da farmacologia e possíveis in-
teracções medicamentosas e os seus 
efeitos na saúde do doente.

A prescrição de fármacos é uma in-
tervenção clínica significativa, que deve 
ser precedida por processos múltiplos 
e integrados para ‘aceder’ ao doente e 
determinar o correcto diagnóstico clí-
nico. Estes processos incluem:

- Fazer uma ficha clínica porme-
norizada e analisar o historial clínico;

- A capacidade para fazer diag-
nósticos diferenciais;

 - Compreender quaisquer doen-
ças crónicas e complexas envolvidas 
no quadro clínico;

- Fazer um registo da medicação 
que está a ser tomada com sucesso 
ou a que foi previamente retirada e 
também estar atento a possíveis in-
teracções medicamentosas.

Uma prescrição inapropriada, 
sem o conhecimento adequado e um 
diagnóstico preciso, pode causar efei-
tos adversos graves para a saúde do 
doente. Em face das possíveis conse-

Publicamos a  
resolução sobre 

prescrição de 
fármacos da 

Associação Médica 
Mundial (AMM) 

adoptada pela 61ª 
Assembleia Geral 
dessa organização, 

em Vancouver, 
Canadá, em 

Outubro de 2010.
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Carta Europeia 
de Ética Médica

A Carta Euro-
peia de Ética Mé-
dica foi adoptada 
em Kos, Grécia, 
no dia 10 de Junho 
de 2011 numa 
reunião do Con-
selho Europeu 
das Ordens dos 
Médicos (CEOM). 
A agenda deste 
encontro incluía 
temas como a 
apresentação do 
Observatório Eu-

ropeu de Demografia Médica e a cria-
ção de um novo grupo de trabalho 
sobre recomendações deontológicas. 
A cerimónia em que foi apresentada a 
nova Carta Europeia de Ética Médica 
incluiu a leitura do Juramento de Hi-
pócrates pelo presidente do CEOM, 
Emmanuel Kalokerinos e a leitura de 
cada um dos artigos da Carta pelos 
representantes das diferentes organi-
zações.

No preâmbulo da Carta pode 
ler-se: «a expansão e o desenvol-
vimento da Comunidade Europeia 
fornece a oportunidade dos médi-

No passado dia 10 de Junho, representantes das or-
ganizações médicas do velho continente, aprovaram a 
Carta Europeia de Ética Médica. Cada ponto dessa car-
ta de princípios foi lido, no decorrer de uma cerimónia 
solene, pelos vários representantes das organizações, 
entre os quais Fernando Gomes, presidente da Secção 
Regional do Centro da OM. Esta cerimónia teve lugar 
num espaço de grande simbologia: o Asklepieion de
Kos, templo de cura consagrado ao deus Asclepius 
(deus que representa os aspectos da cura na prática 
médica), onde se diz que Hipócrates terá recebido a 
sua formação médica. O Asklepieion foi o local onde, 
ao longo de séculos, novos médicos/sacerdotes fize-
ram o juramento hipocrático.

cos estenderem a sua influência, não 
apenas numa base ética conjunta, mas 
também relativamente aos princípios 
de comportamento que devem ser 
respeitados na prática profissional. A 
Carta Europeia de Ética Médica inclui 
os princípios nos quais se deve basear 
a prática profissional dos médicos in-
dependentemente do tipo de prática 
que tenham. A Carta deverá inspirar 
os princípios deontológicos assumi-
dos pelas estruturas profissionais e 
pelas entidades de tutela que estejam 
habilitadas a adoptar tais regras. Esta 
carta de princípios funda a sua legi-
timidade no trabalho desenvolvido 
desde há muitos anos pelo Conselho 
Europeu das Ordens dos Médicos. A 
comunidade médica europeia concor-
da em respeitar a Carta Europeia de 
Ética Médica.».

Transcrevemos de seguida os 15 
princípios constantes deste docu-
mento.

Princípios éticos
1º - O médico defende a saúde 

física e mental humana. Alivia o sofri-
mento, respeitando a vida e a dignida-
de da pessoa no que se refere a todas 
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Leitura solene da nova Carta Euro-
peia de Ética Médica no Asklepieion 
de Kos
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as formas de discriminação, na paz 
como na guerra.

2º - O médico concorda em dar 
prioridade ao interesse da saúde do 
doente.

3º - O médico presta ao doente 
os cuidados mais essenciais e apro-
priados, sem qualquer discriminação.

4º - O médico terá em conta o 
ambiente em que o doente vive ou 
trabalha como sendo um elemento 
decisivo no que concerne à sua saúde.

5º - O médico é o principal confi-
dente do doente. Trairá a sua confian-
ça se revelar o que soube através do 
doente.

6º - O médico usa o seu conhe-
cimento profissional para melhorar 
ou manter a saúde daqueles que lha 
confiem, e a seu pedido; o médico não 
poderá agir em seu detrimento em 
nenhuma circunstância.

7º - O médico faz uso de todos os 
recursos ao alcance da ciência médica 
para os aplicar de forma apropriada 
ao seu doente.

8º - Ao mesmo tempo que respei-
ta a autonomia pessoal, o médico agirá 
de acordo com o princípio da eficácia 
terapêutica, tendo em consideração a 
utilização equitativa dos recursos.

9º - A protecção da saúde implica 
um esforço constante para manter a 
integridade da pessoa.

10º - O médico nunca deverá 
aceitar actos de tortura ou qualquer 
outra forma de tratamento cruel, de-
sumano ou degradante, independen-
temente de quais os argumentos que 
possam ser usados para o justificar, 

independentemente de quaisquer cir-
cunstâncias, incluindo as de existência 
de um conflito civil ou militar. Nunca 
deverá estar presente nem nunca de-
verá participar nesse tipo de compor-
tamentos.

11º - Um médico, quer esteja a 
agir como um simples profissional que 
interage com um doente, ou como 
um especialista ou membro de uma 
instituição, deve assegurar sempre 
a maior transparência em qualquer 
questão que possa indiciar um even-
tual conflito de interesses e agir com 
total independência técnica e moral.

12º - Se as condições morais e 
técnicas forem tais que impeçam o 
médico de agir com total indepen-
dência, deverá informar o doente des-
sa circunstância. O direito do doente 
ao tratamento terá sempre que ser 
assegurado.

13º - Quando um médico resol-
ve participar numa recusa conjunta e 
organizada de prestação de cuidados, 
não fica liberto das suas obrigações 
éticas para com os doentes, a quem 
deve assegurar tratamentos de emer-
gência e cuidados necessários aos do-
entes que estejam em tratamento.

14º - O médico não é obrigado a 
satisfazer pedidos de tratamentos que 
não aprove. No entanto a prática mé-
dica envolve o respeito pela vida, au-
tonomia moral e liberdade de escolha 
do doente.

15º - O médico exerce a sua pro-
fissão com consciência, dignidade para 
consigo e com os outros e com inde-
pendência.
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IVG e PMA: 
uma apreciação 
bioética
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida (CNECV) realizou no passado dia 17 de Maio de 
2011, no Centro de Cultura e Congressos da Ordem 
dos Médicos no Porto, uma conferência subordinada 
ao tema «As Leis da Interrupção Voluntária da Gra-
videz (IVG) e da Procriação Medicamente Assistida 
(PMA): uma apreciação bioética», um encontro em 
que Miguel Oliveira da Silva defendeu a necessidade 
de reflectir sobre as leis da interrupção voluntária da 
gravidez e da procriação medicamente assistida no 
sentido de as aperfeiçoar e melhorar.

A sessão temática, que abriu o 
ciclo de conferências do CNECV 
para 2011, teve o objectivo prin-
cipal de, ouvindo diversas vozes 
e orientações, promover o deba-
te esclarecido e plural sobre dois 
temas da maior importância e ac-
tualidade, decorridos quatro e cin-
co anos, respectivamente, sobre 
a entrada em vigor da respectiva 
legislação.
António Pereira Coelho (HSM / 
IGC), Salvador Massano Cardoso 
(CNPMA, FMUC), Sheryl Vander-
poel (OMS), Vasco Almeida (FCUP), 
Teresa Almeida Santos (FMUC), 
Mário Barbosa (INEB), Maria do 
Carmo Fonseca (IMM / FMUL), 
Nuno Montenegro (FMUP), Isabel 
Palmeirim (CBNE / UN. ALGAR-
VE), José Ribeiro e Castro (Depu-
tado CDS-PP) e Joaquim Silva Ne-
ves (HSM) foram os especialistas 
presentes no encontro. A sessão 
de abertura contou ainda com a 
presença do presidente da Assem-
bleia Municipal da CMP, Valente de 
Oliveira, do Bastonário da Ordem 
dos Médicos, José Manuel Silva, e 
do presidente do Conselho Na-

cional de Ética para as Ciências da 
Vida, Miguel Oliveira da Silva.
«Uma vida sexual realizada e feliz 
– qualquer que seja a definição que 
cada um escolha ou possa escolher 
- é essencial para a maioria dos se-
res humanos e para o progresso, 
desenvolvimento e crescimento de 
uma sociedade.
E, no entanto, porque a natureza 
humana é imperfeita, é de algumas 
imperfeições na vida sexual e re-
produtiva que hoje falaremos.
Para muitos dos humanos as doenças 
sexualmente transmitidas, a gra-
videz involuntária e a esterilidade 
são realidades que lhes causam um 
imenso sofrimento, tantas vezes 
perturbador do precário e instável 
equilíbrio afectivo existente. Tenho 
para mim que, também nesta área, 
é função da biomedicina e da bio-
ética, na medida do possível, cor-
rigir e atenuar as imperfeições da 
natureza humana. É certo que nem 
todos coincidimos nem coincidire-
mos na extensão e profundidade 
dessa mesma intervenção.
As duas leis que hoje aqui vamos 
analisar do ponto de vista bioético 

Tudo pode e 
deve ser pensado 

e repensado, 
por todos. 

Ninguém é dono 
da verdade, e 

há gente boa em 
ambos lados da 

barricada. De resto, 
a integridade e 

maturidade bioética 
das maiorias, 

conjunturais ou 
não, avalia-se pelo 
respeito com que 

tratam as minorias 
– e inversamente.
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têm, a montante e a jusante, impli-
cações mais ou menos remotas na 
textura demográfica, antropológica 
e social do país, isto é, no número 
de cidadãos que nascem em Por-
tugal. O mesmo é dizer: quantos 
somos e quando somos, que vida 
sexual e reprodutiva podemos es-
colher», foi com estas palavras que 
Miguel Oliveira da Silva introduziu 
o tema do encontro.
Referindo-se à necessidade de re-
flexão sobre as leis de IVG e PMA, 
o presidente do CNEV referiu que 
esse é um sentimento expresso 
por diversos especialistas e que, 
em alguns países, a análise da legis-
lação, após estar há alguns anos em 
vigor, é uma prática corrente: «ao 
contrário de outros ordenamen-
tos jurídicos europeus, não há en-
tre nós a tradição nem prática de, 
volvido um determinado tempo 
– 5 anos em França, por exemplo 
– a lei estipular a sua própria re-
visão obrigatória em questões de 
bioética.
Sem prejuízo da indispensável 
continuidade e identidade legisla-
tiva – não se pode mudar tudo a 
todo o tempo – e da estabilidade 
que resulta, espera-se, do sentido 
maioritário da vontade popular, 
num Estado democrático e etica-
mente neutro coexistem pacifica-
mente diferentes opções éticas, 
maioritárias e minoritárias. Neste 
contexto, muitas têm sido e são 
as vozes que, cinco e quatro anos 
após, pretendem reflectir sobre as 
leis de PMA e de IVG em vigor e 
seu modus faciendi.»
O presidente do CNEV assegurou 
que não seria pretensão deste en-
contro fazer um debate político 
mas que a discussão de qualquer 
tema não deve nem poderá tornar-
-se um dogma inatacável. «Quando, 
na efectivação do seu plano de tra-
balhos, o CNECV decidiu no início 
de 2011 levar a cabo esta Confe-
rência, foi sua pretensão fazer um 
primeiro balanço, necessariamente 
provisório, destas duas novas leis, 
ouvindo para tal todas as vozes 
com expressão bioética, maioritá-

ria e minoritária. Que fique claro: 
não se trata, strictu senso, de um 
debate político e muito menos 
partidário sobre o assunto, nem 
esta é a função do CNECV. 
Em qualquer caso, porque nenhu-
ma destas leis (e quaisquer outras 
leis bioéticas) é um dogma inatacá-
vel ou propriedade de quem quer 
que seja, é bom que também aque-
les que se lhes opuseram publi-
camente tenham espaço e tempo 
para também aqui dizerem o que 
hoje sentem e pensam.
Tudo pode e deve ser pensado 
e repensado, por todos. Nin-
guém é dono da verdade, e há gen-
te boa em ambos lados da barri-
cada. De resto, a integridade e 
maturidade bioética das maiorias, 
conjunturais ou não, avalia-se pelo 
respeito com que tratam as mino-
rias – e inversamente.»
Numa breve análise da lei de PMA 
e de IVG, cinco e quatro anos de-
pois da sua entrada em vigor, refe-
riu: «O objectivo da primeira pa-
rece claro: proporcionar aos casais 
heterossexuais estéreis uma gra-
videz sem risco materno com um 
recém nascido saudável, se possí-
vel de termo. A segunda destas leis, 
a da IVG, reconhece à mulher, por 
entre a fragilidade e imperfeição da 
natureza humana, designadamente 
na esfera da sexualidade, o direito 
a dispor do seu próprio corpo até 
às 10 semanas, tendo implícito que, 
até aí, o embrião não é ainda pes-
soa humana.
Qualquer destas leis tem benefí-
cios e custos, tangíveis e intangí-
veis.
Conhecemo-los na sua totalidade?
Um exemplo: em Portugal cerca 
de 1.5% dos partos são oriundos 
de PMA. Estamos longe dos 4 a 
5% que se verificam em países do 
norte da Europa, mas o que sabe-
mos sobre a morbilidade materna 
e neo-natal associadas e sobre os 
critérios de identificação dos me-
lhores centros? 
Como saber o verdadeiro custo 
efectividade desta técnica, se as 
nossas estatísticas nos não re-

Educação sexual 
digna desse nome, 
valorização dos 
afectos na vida 
sexual sem imediata 
passagem ao 
acto, adiamento 
voluntário da 
actividade sexual 
precoce na 
adolescência, acesso 
gratuito e rápido 
a contraceptivos 
eficazes, prevenção 
efectiva do aborto 
recorrente 
(consulta de 
planeamento 
familiar), apoios 
multisectoriais 
à maternidade 
(incentivos 
financeiros, 
profissionais, 
licenças de parental 
idade generosas, 
para mãe e 
obrigatória para o 
pai, à semelhança 
do modelo sueco). 
Tudo áreas em que 
há que intervir mais 
e melhor.
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“barriga de aluguer”) ser autoriza-
da entre nós, como afirma o actual 
Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos? 
E, finalmente, qual o destino dos, 
diz-se, mais de 11.000 embriões 
congelados que há em Portugal? 
A investigação em células estami-
nais embrionárias humanas exis-
te ou não entre nós? Porquê? O 
projecto lei sobre investigação em 
células estaminais que o Ministro 
Mariano Gago propôs há 3 meses 
– e que se encontra em análise no 
CNECV – alterará este estado de 
coisas, conseguindo impedir a emi-
gração de mais jovens investigado-
res, fixando-os no nosso país?»
Recordando que foi em 2007 que 
«o Estado português deixou de 
considerar como criminosa uma 
mulher que fizesse um aborto 
até às 10 semanas», o presidente 
do CNEV não hesitou em afirmar 
que «não interessa a frequência 
com que a pena prevista era sus-
pensa ou efectiva, nem tão pouco 
discorrer sobre a insólita figura 
legal do “crime sem pena”. Um só 
caso em tribunal era já vergonho-
so». «Pessoalmente, regozijo-me 
que uma mulher que decida fazer 
um aborto até às 10 semanas não 
seja considerada criminosa pelo 
Estado do meu país. Fiz o que pude 
e soube nesse sentido, e voltaria a 
fazê-lo hoje. E também me regozi-
jo, como obstetra-ginecologista e 
como cidadão, pela diminuição na 
mortalidade e morbilidade mater-
na hoje associadas ao aborto em 
Portugal», não deixando de referir 
que «desde o estatuto do objec-
tor de consciência, a dúvidas so-
bre a consulta de aconselhamento 
antes da IVG e à consulta de pla-
neamento familiar 15 dias após, eis 
aqui um acervo de questões éticas 
a que não há  que fugir» e que a 
lei de IVG não é nem pode ser 
propriedade de ninguém»: «Recu-
sar discuti-la com os que se lhe 
opuseram em 2007 e nada fizeram 
anteriormente para a mudar – lei 
vergonhosa, a meu ver – é de uma 
inaceitável cultura e arrogância 
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Importa, também 
aqui, sem 

transportar acéfala 
e mecanicamente 
outras realidades 

socio-culturais 
para o nosso país, 

reflectir sobre 
realidades de 

outros Estados 
Membros da UE 

com menores 
taxas de abortos 

provocados: 6/mil 
mulheres entre 

os 15-49 anos na 
Alemanha, contra 
os 7.3 entre nós, 

mesmo assim, das 
taxas mais baixas 

de aborto induzido 
na UE, o que, 

agora que temos 
estatísticas, não 

pode deixar de ser 
sublinhado.

velam, em cada centro, quantas 
mulheres e casais ficaram pelo 
caminho, quantos ciclos foram me-
dicados, quantas transferências de 
embriões falharam, quantos abor-
tos espontâneos e partos pré-ter-
mo ocorreram? 
Sem respostas a estas questões e 
a todos estes vieses, é impossível 
conhecer quais são os melhores 
centros (“taxa de sucesso”, em 
linguagem coloquial), os que me-
recem ser apoiados pelo SNS. De 
facto, a percentagem de partos 
oriundos de PMA é, só por si, um 
indicador muito insuficiente e in-
concludente.»
Em face dessa análise, Miguel 
Oliveira da Silva colocou algu-
mas questões: «até  onde deve ir 
a prioridade e apoio do SNS na 
afectação dos recursos – cada vez 
mais limitados, em geral – para 
esta área? E por que não, em si-
multâneo, com uma campanha de 
esclarecimento sobre as inegáveis 
vantagens (biológicas e não só) da 
maternidade antes dos 30 anos?
Note-se qua a maternidade tar-
dia, depois dos 35 anos, está em 
acentuado aumento no nosso país 
(20.5% dos partos em 2009 versus 
13.2% em 2000, sendo a média da 
UE 19.9%) - e este não é, de todo, 
um bom indicador de saúde ma-
terna e perinatal. Compreendem-
-se as dificuldades óbvias em bai-
xar este indicador, que por muitas 
e variadas razões (culturais, pro-
fissionais, emocionais, financeiras). 
Não é este o actual Zeitgeist, o es-
pírito do tempo, tanto mais em al-
tura de seríssima crise de valores. 
Por outro lado, por que não se 
tornam públicos os critério de 
aceitação nas clínicas públicas e 
privadas, as respectivas listas de 
espera e o resultado obtido nos 
casais que transitam das primei-
ras para as segundas, com e sem o 
apoio oficial do SNS? 
Devem as mulheres sem uma re-
lação heterossexual – sozinhas ou 
homossexuais – ter acesso a estas 
consultas? Deve a maternidade de 
substituição (não confundir com 



27  Junho | 2011 |

A C T U A L I D A D E    

anti-democrática.»
Numa análise aos números rela-
tivos a IVG e às áreas em que é 
necessário intervir, referiu: «feliz-
mente, em 2010 o número total de 
abortos legais obteve já um muito 
ligeiro decréscimo (1.5 %) em re-
lação a 2009: cerca de menos 300 
abortos. Passámos, grosso modo, 
de 19.600 para 19.300.
Todos desejaríamos que esta des-
cida tivesse sido maior e todos 
desejamos que esta tendência se 
acentue nos próximos anos. 
Mas tal desiderato depende de 
um acervo de factores de natu-
reza muito diversa e muito incer-
ta: educação sexual digna desse 
nome, valorização dos afectos na 
vida sexual sem imediata passagem 
ao acto, adiamento voluntário da 
actividade sexual precoce na ado-
lescência, acesso gratuito e rápido 
a contraceptivos eficazes, preven-
ção efectiva do aborto recorrente 
(consulta de planeamento fami-
liar), apoios multisectoriais à ma-
ternidade (incentivos financeiros, 
profissionais, licenças de parental 
idade generosas, para mãe e obri-
gatória para o pai, à semelhança do 
modelo sueco).
Tudo áreas em que há que intervir 
mais e melhor.»
Considerando que «o número 
mítico de “cerca 20.000” abortos 
anuais em Portugal –  aceite como 
“normal” por certas entidades res-
ponsáveis – não tem que ser uma 
fatalidade», Miguel Oliveira da Silva 
comparou a realidade portuguesa 
com a de outros países. «Importa, 
também aqui, sem transportar acé-
fala e mecanicamente outras reali-
dades socio-culturais para o nosso 
país, reflectir sobre realidades de 
outros Estados Membros da UE 
com menores taxas de abortos 
provocados: 6/mil mulheres entre 
os 15-49 anos na Alemanha, contra 
os 7.3 entre nós, mesmo assim, das 
taxas mais baixas de aborto indu-
zido na UE, o que, agora que te-
mos estatísticas, não pode deixar 
de ser sublinhado.»
«Em qualquer caso, que em cir-

cunstância alguma os múltiplos 
constrangimentos actuais e futu-
ros do nosso país – na educação, 
na saúde, no emprego, na seguran-
ça social – se não traduzam numa 
inversão desta tímida mas positiva 
descida do número de abortos le-
gais nem tão pouco em irracionais 
e contra-producentes cortes no 
apoio à PMA, tão típicos de uma 
política míope e imediatista, de 
resultados sempre contra-produ-
centes.
Uma sexualidade feliz, em qualquer 
idade da vida, é condição essencial 
da nossa realização. Não nascemos 
para morrer nem para sofrer e, em 
qualquer caso, a noite não nos sur-
preenderá.», concluiu o presidente 
do CNEV.



Apesar da presença de mais de 50% 
dos delegados do norte e centro, 
o quórum do plenário das Secções 
Regionais da OM foi, mais uma vez, 
insuficiente para que se pudessem 
analisar de forma deliberativa os vá-
rios pontos da ordem de trabalhos. 
O plenário foi presidido por José 
Manuel Silva, bastonário da OM, Pe-
reira Coelho, presidente do CR Sul, 

Fernando Gomes, presidente do CR 
Centro e Miguel Guimarães, presi-
dente do CR Norte. «A falta injus-
tificada dos delegados ao plenário 
representa um incumprimento dos 
Estatutos e pode originar um pro-
cesso disciplinar», elucidou o pre-
sidente da OM, referindo que essa 
ausência representa falta de respei-
to pela Ordem e pelos colegas que 
estão presentes. Sublinhando que 
esta situação não se pode continuar a 
perpetuar pois o não funcionamento 
do Plenário das Secções Regionais 
bloqueia o funcionamento da OM, 
acrescentou: «as pessoas aceitaram 
voluntariamente fazer parte das lis-
tas candidatas» e a sua falta injus-
tificada desmotiva a marcação de 
reuniões deste órgão da OM para 
discutir assuntos importantes da 
política da saúde. A necessidade de 
ter um Plenário que funcione é uma 
das justificações para a revisão dos 
Estatutos da Ordem dos Médicos 
pois «provavelmente terá que ser 
alterado o quórum que é exigível 
para que o plenário seja delibera-

Plenário dos 
Conselhos Regionais
Realizou-se no passado dia 15 de Junho, no audi-
tório da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, novo plenário dos Conselhos Regionais. 
Apesar de não ter existido quórum suficiente para 
tornar este plenário deliberativo, os muitos cole-
gas presentes aproveitaram para debater questões 
como a necessidade de estabelecer regras para 
dinamizar e tornar funcional este órgão da OM, e 
alguns temas fundamentais da actualidade da políti-
ca de saúde, tendo o presidente da OM, José Manuel 
Silva, dado conta do dossier que o Conselho Na-
cional Executivo está a preparar para apresentação 
ao novo Ministro da Saúde, Paulo Macedo.
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tivo». Nas últimas duas reuniões a 
falta de quórum foi por pouco, ou 
seja, «por pouco, estamos sempre 
a bloquear o funcionamento deste 
órgão». «Não podemos continuar 
a transmitir uma imagem de fragili-
dade da OM», concluiu, a propósito 
desta questão, o presidente da OM. 
Miguel Guimarães resumiu a sua 
opinião quanto a esta questão da 
seguinte forma: «respeitar os dele-
gados presentes é pôr o plenário a 
funcionar com os presentes». Mui-
tos dos delegados presentes mani-
festaram a sua concordância com 
a necessidade de alterar algo nos 
estatutos para que, «quem cumpre 
o seu dever enquanto delegado ao 
plenário, não seja prejudicado pelo 
incumprimento dos restantes».
Foi marcado o próximo plenário 
para dia 30 de Setembro e ficou 
definida a realização de um plená-
rio por cada trimestre, tendo sido 
agendados para 2012 plenários nos 
dias 27 de Janeiro, 9 de Maio e 28 
de Setembro. Para o Plenário de 
30 de Setembro, a Ordem de Tra-
balhos é a que transita do anterior 
Plenário e que todos os Delegados 
já receberam, assim como a respec-
tiva documentação. Devido ao facto 
da reunião da EFMA do próximo ano 
coincidir com uma das datas mar-
cadas nesta reunião (18 de Abril de 
2012) o Plenário desse trimestre foi 
remarcado para 9 de Maio de 2012.
As contas voltaram a ser discutidas 
e alguns delegados manifestaram a 
sua vontade de conhecer os resul-
tados das auditorias que estão em 
curso antes de votarem as contas 
da OM. José Manuel Silva esclareceu 
que já no anterior plenário tinha fi-
cado decidido que a discussão das 
contas poderia ser feita mas que a 
sua aprovação só se faria posterior-
mente a ser conhecido o resultado 
das auditorias. Miguel Guimarães 
esclareceu igualmente que, não exis-
tindo qualquer suspeição de desvios, 
o CNE tinha optado por não fazer 
auditorias de gestão mas apenas de 
contas e de procedimentos. António 
Alvim, a propósito desta questão 
defendeu que se deveria olhar para 

o futuro e para o que une os médi-
cos pois «se continuarmos a olhar 
para trás corremos o risco de des-
mobilizar».
Sobre o plano de actividades e al-
gumas referências que foram feitas, 
o presidente da SRN esclareceu: «a 
OM não pode parar, mesmo sem 
plano de actividades aprovado»; 
«para que não subsistam dúvidas, o 
plano de actividades foi amplamente 
discutido pelos representantes das 
três Secções regionais e foi adap-
tado aos programas eleitorais de 
todas as listas vencedoras; nenhuma 
Secção Regional o colocará em cau-
sa pois esse plano traduz o plano de 
actividades de toda a Direcção da 
Ordem dos Médicos, Bastonário e 
Secções».
Foram discutidas algumas questões 
pertinentes como a necessidade de 
agendar os plenários atempadamen-
te para facilitar a presença, o envio 
prévio de um fax que sirva de jus-
tificação no Centro de Saúde ou 
Hospital.
Fernando Gomes, presidente da 
SRC, referiu a situação ímpar da Or-
dem dos Médicos portuguesa, mes-
mo no contexto europeu, e a neces-
sidade de «olhar para o futuro» e 
não desperdiçar vantagens. «A nos-
sa realidade é ímpar, temos inscri-
ção obrigatória, capacidade de criar 
especialidades médicas e de intervir 
na formação, temos poder discipli-
nar, etc.» Mas o futuro avizinha-se 
complicado e é necessário que a 
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referiu, não se está a avançar como 
seria desejável. O que tem sido fei-
to no CNE «ultrapassa em muito 
os nossos desentendimentos» pelo 
que o plenário não é representati-
vo do CNE, concluiu. «No dia em 
que a inscrição na OM deixar de ser 
obrigatória, a Ordem deixa de ter 
o papel que a tem diferenciado das 
outras associações profissionais», 
alertou.
José Manuel Silva esclareceu o ple-
nário quanto aos temas que o CNE 
está a preparar num dossier para o 
novo Ministro da Saúde: acto médico 
(a OM enviou a todas as profissões 
da saúde uma proposta de definição 
do acto médico), prescrição por 
DCI, prescrição por enfermeiros, 
revisão dos estatutos, demografia 
médica e numerus clausus, Entidade 
Reguladora da Saúde (e pagamento 
do imposto pelos médicos), carrei-
ras médicas e concursos, regulamen-

OM haja de forma consisten-
te e não demonstrando fragi-
lidades no seu funcionamento 
interno: «Vamos ter questões 
éticas no nosso futuro imedia-
to nomeadamente devido aos 
cortes orçamentais», referiu 
Fernando Gomes. Realçando a 
importância da inscrição obri-
gatória como forma de per-
mitir à Ordem dos Médicos 
manter a defesa da qualidade, 
independência e regulação do 
exercício da profissão médica, 
o presidente da SRC acrescen-
tou: «na Grã-Bretanha nunca 
houve inscrição obrigatória, 
nos países nórdicos idem», 
Espanha já pediu apoio inter-
nacional para tentar reverter 
a lei que já foi aprovada pela 
respectiva tutela e que define 
que só os médicos que façam 
clínica privada é que têm que 

obrigatoriamente se registar, «por-
tanto, as questões que estamos aqui 
a debater são de pouca importân-
cia» perante os desafios que se avi-
zinham, concluiu, referindo como 
exemplo os desvios que podem vir a 
ser induzidos em termos de prescri-
ção. «O que nos deve preocupar é 
como vamos responder aos desafios 
da Troika e se temos soluções». No 
mesmo sentido, Miguel Guimarães 
realçou a necessidade de debater e 
definir uma estratégia a nível nacio-
nal no que se refere aos temas mais 
importantes: «provavelmente ne-
nhuma Ordem tem, como a nossa, o 
poder de intervir tão directamente 
na definição de políticas de saúde, 
qualidade de internatos, etc.». «Há 
entendimento no Conselho Nacio-
nal Executivo e, mesmo existindo 
divergências, que são naturais, dificil-
mente os trabalhos poderiam estar 
a correr melhor», ainda assim, como 
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to do Internato Médico), cartão da 
OM (que terá que evoluir para ter 
chip), etc. António Alvim considerou 
que a prescrição por DCI já existe e 
que os médicos têm que «ser par-
te da solução»: «os meus doentes, 
hoje em dia, não têm capacidade 
económica para pagar outros medi-
camentos que não genéricos… caso 
contrário não comem» (publicamos 
nesta edição um artigo de opinião 
da autoria deste médico sobre a te-
mática e que é definido pelo próprio 
como sendo ‘uma visão construtiva 
defendendo o doente’).
Perante os comentários dos dele-
gados, Miguel Guimarães esclare-
ceu que o dossier sobre genéricos 
e prescrição por DCI foi preparado 
com todo o cuidado e que toda a 
posição apresentada pela OM se ba-
seia em argumentos científicos na 
defesa do doente. «O médico deve 
prescrever o medicamento mais 

barato desde que tenha confiança 
terapêutica no mesmo; mas usar 
um fármaco ou outro não é indife-
rente», referiu esclarecendo que o 
que se contesta é a substituição e 
não qualquer tipo de medicamento, 
«a OM nada tem contra os medica-
mentos genéricos, o que não aceita-
mos é a substituição». José Manuel 
Silva relembrou ainda a necessidade 
de defender a indústria farmacêutica 
nacional pois há o risco de se des-
truir esse sector estratégico. Sobre 
guidelines, o presidente da OM con-
siderou que é necessário ser firme 
na defesa de que as mesmas têm 
que ser elaboradas por médicos 
(nomeadamente pelos Colégios da 
Especialidade). «A nossa actuação 
tem que ser balizada por guidelines, 
bom senso, experiência - pois as di-
rectrizes não respondem a tudo - e 
pelo interesse dos doentes»,  pois 
se um doente pedir ao médico que 
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prescreva um genérico porque 
não pode pagar um medica-
mento de marca, mesmo que 
o médico considere que o ori-
ginal seria melhor, será inútil 
receitá-lo se depois o doente 
não o adquirir. O interesse 
do doente e o diálogo com o 
mesmo, são essenciais.
A questão da demografia mé-
dica, abordada no final do ple-
nário, foi realçada por Miguel 
Guimarães como fulcral. José 
Ávila interveio neste tema 
questionando a razão da exis-
tência de tantas faculdades 
médicas e salientando que se 
está a inundar o mercado com 
profissionais médicos e que 
«cada faculdade que abre con-
dena os estudantes à vulgari-
dade científica».
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Manifesto 
FIEM 2011 pela 
inscrição obrigatória

«O futuro da inscrição obri-
gatória dos médicos constitui, ac-
tualmente, um tema de particular 
preocupação para a Organização 
Médica Colegial espanhola.

Desde 2007, tanto a CONFE-
MEL (Confederação Médica Lati-
noAmericana e do Caribe) como 
o FIEM (Fórum Iberoamericano 
de Entidades Médicas) mantiveram 
o compromisso de impulsionar 
o registo de médicos nos países 
iberoamericanos como elemento 
substancial que sirva para refor-
çar a profissão, os seus valores e a 
defesa dos doentes, através de um 
exercício profissional competen-
te e empenhado, em consonância 
com os princípios de justiça social 
defendidos pela ética médica.

O objectivo deste manifesto é, 
portanto, exigir aos poderes pú-
blicos que permitam renovar esse 
compromisso para que todas as 
organizações médicas integradas 
no FIEM apoiem e incorporem nas 
suas estratégias as seguintes pre-
missas:

O FIEM - Fórum Iberoamericano de Entidades 
Médicas emitiu no passado dia 2 de Junho um 
comunicado expressando a sua convicção de que 
a inscrição obrigatória dos médicos na respectiva 
associação profissional é um garante da qualidade 
da prática médica e que se traduz na existência de 
uma estrutura de controlo entre pares contra os 
possíveis desvios do exercício profissional. Publi-
camos esse manifesto na íntegra.

- A visão actual e democrática 
da profissão médica, dos seus di-
reitos e deveres, implica associa-
ções médicas profissionais/ordens 
fortes, independentes e centradas 
no cidadão como elemento bási-
co das suas actividades e finalida-
des, consolidando-se assim como 
órgãos reguladores da profissão 
e autoridades competentes nos 
seus âmbitos de actuação. Tudo 
isto exige a inscrição obrigatória 
e o controlo deontológico de to-
dos os profissionais a exercer, sem 
distinção.

- O registo universal dos mé-
dicos, exigível, como questão de 
interesse público deve ser inter-
pretado como um direito e um 
dever dos profissionais dedicados, 
em liberdade, dirigido essencial-
mente a respeitar os direitos dos 
doentes no contexto do exercício 
profissional (público ou privado), 
como garantia da competência e 
da qualidade.

- A profissão de médico é a 
mais regulamentada em qualquer 
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parte do mundo. Nos países de-
mocráticos essa regulamentação é 
partilhada pelo poder político que 
delega nas estruturas profissionais 
para que a realizem de acordo 
com as normas, critérios e garan-
tias deontológicas e profissionais.

- A manutenção, promoção e 
defesa da deontologia profissional 
e os valores éticos do exercício 
da medicina, constituem os prin-
cipais fundamentos da existência 
das ordens profissionais de mé-
dicos. A regulação da actividade 
profissional assegura uma prática 
competente, dignidade profissio-
nal e o respeito pelos direitos dos 
doentes.

- O novo paradigma profissio-
nal médico significa na prática as-
sistencial o compromisso com a 
competência, a integridade, a mo-
ralidade, o altruísmo e a promo-
ção de um bem social preferencial 
como é a Saúde. Este compromisso 
ético faz parte do contrato social 
implícito entre o registo universal 
de médicos e a própria sociedade, 
e representa a base da sua legiti-
mação social.

- A tutela deve reconhecer o 
papel central da profissão médi-
ca para reorientar e dirigir o seu 
próprio progresso profissional e 
social, também no que se refere à 
organização e gestão dos serviços 
de saúde, porque sem a aplicação 
efectiva e racional dos valores es-
senciais que assume a nossa pro-
fissão, não é possível pretender ter 

um sistema de saúde mo-
derno, democrático, parti-
cipativo, eficaz e humanista.

- A regulamentação par-
tilhada da profissão médica, 
o seu controlo e a manu-
tenção de um sistema de 
governo e garantia pública 
permanente contra os pos-
síveis desvios do exercício 
profissional, são uma de-
terminante da legitimação 
das ordens profissionais 
médicas; por conseguinte, 
o registo obrigatório apre-
senta-se com uma clara e 
irrenunciável justificação 
ética e social, e assenta in-
trinsecamente em compor-
tamentos e procedimentos 
de regulação estrictamente 
democráticos.

- Exigimos dos poderes 
políticos, que respondam 
à sua obrigação ética para 
com a sociedade que repre-
sentam e que liderem um 
projecto dinâmico e trans-
formador que garanta a 
suficiência, sustentabilidade, 
governabilidade, coesão e 
equidade como fundamen-
tos básicos de legitimação 
social dos sistemas de saúde 
e de segurança social.

Córdoba (Espanha), 2 de 
Junho de 2011»



Tomada de posse dos 
Conselhos Consultivos
Realizou-se no dia 15 de Abril a cerimónia de to-
mada de posse dos onze órgãos consultivos da 
Ordem dos Médicos. Na cerimónia, um repre-
sentante de cada um dos conselhos consultivos, 
efectuou, simbolicamente em nome dos restantes 
membros nomeados, o juramento solene que se 
transcreve.
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Para o Conselho Nacional para a 
Avaliação da Formação foram 

nomeados:
António Vasco Beltrão Poiares Baptista 

(coordenador)
Luís Filipe Ribeiro Almeida Gomes 

Carlos Rodrigo Magalhães Ramalhão
Belmiro Ataíde Costa Parada

Ana Maria da Conceição Ernesto (SRC)
Alberto Augusto Oliveira Pinto Hespanhol 

(SRN)
Alexandre Jorge Castanheira Valentim 

Lourenço (SRS)

Para o Conselho Nacional da 
Auditoria e Qualidade foram 

nomeados:
Álvaro Beleza de Vasconcelos (coordenador)

Francisco Agostinho Rolo Marques de 
Oliveira 

Maria Augusta Frederico Soares Guerreiro 
Guimarães 

João Carlos Lopes Simões do Paço
Ricardo Jorge Seitil Marques da Costa (SRC)

Isabel Maria Teixeira de Carvalho Pedroto 
(SRN)

Para o Conselho Nacional do Ensino e 
Educação Médica foram nomeados:

José Manuel de Matos Fernandes e Fernan-
des (coordenador)

Maria Isabel Pereira dos Santos
José Agostinho Marques Lopes 

Rui Manuel Carvalho Marques Santos 
Carlos Silva Guardado (SRC)

João Pedro Pereira Gorjão Clara (SRS)
Dalila Maria Rodrigues Gonçalves Veiga 

(SRN)
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Para o Conselho Nacional de Ética 
e Deontologia Médicas foram 
nomeados:
Filipe Nuno Alves dos Santos Almeida 
(coordenador) 
Santiago Pedro Magalhães Jervis Ponce
Nuno Aires Mota de Mendonça Montenegro
José Gabriel Saraiva Cunha
Américo Manuel da Costa Figueiredo (SRC)
Rui Manuel Lopes Nunes (SRN)
Eduardo Albergaria Leite Pacheco (SRS)

Para o Conselho Nacional do Exercício 
da Medicina Livre foram nomeados:
António Pedro Pinto Cantista 
(coordenador)
António Maria Trigueiros Sousa Alvim 
José Henrique Dias Pereira
Armando Amílcar Pires Mansilha Rodrigues 
Almeida 
Vítor Manuel Luz Fernandes da Costa (SRC)
Hernâni Troufa Lencastre (SRN)
Nuno José Lopes Campanha Lousada (SRS)

Para o Conselho Nacional do Exercício 
Técnico da Medicina foram nomeados:
Filomeno Paulo Gomes (Coordenador)
Ana Maria de Oliveira Aroso Monteiro
Eurico Nuno de Magalhães Garrido
José Pedro Henriques Figueiredo
Henrique Manuel Guimarães de Sá Couto 
(SRS)
Maria da Conceição Estrelo Gomes de 
Sousa Maia (SRC)
Paula Maria Tavares Ramôa (SRN)

Para o Conselho Nacional da 
Pós-Graduação foram nomeados:
João Pedro Garcia Yglésias Oliveira 
(coordenador)
António José Gonçalves Martins Baptista 
José Maria Silva Henriques.
Maria Eduarda Sequeira de Vasconcelos 
Pestana 
Ana Maria Vieira Câmara de Carvalho 
Marques (SRS)
Alberto António Moreira Caldas Afonso 
(SRN)
Carlos Manuel Costa Almeida (SRC)

«Eu … afirmo solenemente pela minha honra 
que cumprirei com lealdade, zelo, probidade e 
dedicação as funções que me são confiadas»
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Para o Conselho Nacional para a 
Política do Medicamento foram 

nomeados:
Frederico José Teixeira (coordenador)

José Luís Almeida
Faustino Manuel Leitão Nunes Ferreira

Carlos Alberto Fontes Ribeiro
Lívia Maria Abreu Freire Diogo Sousa (SRC)

Manuel Joaquim Lopes Vaz Silva (SRN)
Júlio Augusto Gonçalves Guedes Carvalhal 

(SRS)

Para o Conselho Nacional da 
Segurança Social dos Médicos foram 

nomeados:
Aníbal Justiniano (coordenador)

José Miguel Vieira Gomes Carvalho
Maria dos Prazeres Gomes Figueiredo Reis 

Teixeira Francisco
Cláudio Tomé Ramos Rebelo (SRN)

José Ávila Costa (SRC)

Para o Conselho Nacional para o 
Serviço Nacional de Saúde foram 

nomeados:
Luís Manuel Estrela Carmo Monteiro 

(coordenador)
Hugo Manuel Grasina Esteves

António Joaquim Freitas Oliveira e Silva 
Carlos Silva Santos

Jorge Freitas Seabra (SRC)
Maria Madalena Ramos Ferreira da Silva 

(SRS)
Aníbal António Braga de Albuquerque (SRN)

Para o Conselho Nacional dos 
Cuidados Continuados foram 

nomeados:
Albino Alberto Rodrigues Costa 

(coordenador)
Maria Antonieta Antunes Dias 

Manuel Arsénio dos Santos
Isabel Maria Saramago Henriques Beltrão 

(SRS)
Luís Joaquim Lopes André Rodrigues (SRC)

Sérgio Marques Coimbra (SRN)



A leitura do último artigo de Paul 
Krugman (The New York Times de 
12 de Junho) sobre o exemplo norte 
americano é esclarecedora quanto 
ao facto de o Medicare permitir aos 
EUA economizar dinheiro. O Me-
dicare é o programa federal norte 
americano que paga certas despesas 
de saúde para pessoas com 65 anos 
ou mais. Existem alguns co-paga-
mentos mas a maior parte da despe-
sa com a saúde dos americanos com 
mais de 65 anos é paga por esse 
programa estatal. Apesar de não ser 
tão abrangente quanto alguns se-
guros privados, o Medicare é uma 
importante fonte de cuidados de 
saúde para os reformados. Recente-
mente o senador americano Joseph 
Lieberman propôs que se passasse 
o início da cobertura do Medicare 
dos 65 para os 67 anos. No entanto, 
o Nobel da economia, Paul Krugman 
é peremptório na sua afirmação de 
que a cobertura do Medicare devia 
ser alargada e não reduzida porque 
a saúde pública é menos dispendiosa 
para o país do que quando se au-
menta o recurso à prestadores do 
sector privado. «De vez em quando 

um político aparece com uma ideia 
tão má, tão disparatada, que quase 
ficamos satisfeitos. É que as ideias 
disparatadas podem ajudar a ilustrar 
a que ponto o discurso político des-
carrilou», afirmou sem hesitações 
Krugman.
Mais do que salvar o Medicare, 
Krugman considera que o impor-
tante é garantir que «os americanos 
recebem os cuidados de saúde de 
que necessitam a um custo que o 
país consiga suportar». Até porque, 
como afirma: «o Medicare na reali-
dade poupa dinheiro – muito dinhei-
ro – em comparação com quaisquer 
programas de seguradoras priva-
das». Reduzir a cobertura do Medi-
care significaria muito provavelmen-
te, segundo o economista, aumentar 
significativamente os custos com 
saúde além de retirar a muitos ame-
ricanos os cuidados médicos de que 
necessitam. Os números não men-
tem: entre 1969 e 2009 os custos 
do Medicare aumentaram 400% já 
os prémios dos seguros de saúde 
aumentaram nesse mesmo período 
mais de 700%. Sendo portanto ver-
dade que «o Medicare não se tem 
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Saúde pública 
é mais barata 
que a saúde privada
Paul Krugman, economista que ganhou o prémio 
Nobel em 2008, escreveu este mês um artigo no 
New York Times em que explica como o sistema 
Medicare (programa de saúde público americano) 
poupa dinheiro aos Estados Unidos da América 
(EUA) e que a sua cobertura deveria ser alargada 
em vez de reduzida. Também o exemplo holandês, 
analisado num artigo do NEMJ é paradigmático 
desta verdade incontornável: a saúde privada cus-
ta mais ao país do que a saúde pública.

Os EUA têm 
o sistema de 
saúde com maior 
peso privado do 
mundo avançado; 
além disso, é sem 
dúvida o mais 
caro, sem que isso 
se traduza numa 
melhor qualidade. 
A saúde é uma das 
áreas em que o 
sector público é 
sistematicamente 
mais competente a 
cortar custos que 
o sector privado – 
Paul Krugman



A C T U A L I D A D E    

mostrado capaz de controlar custos, 
o sector privado teve um desempe-
nho muito pior». Se se reduzisse a 
cobertura do Medicare para os 67 
anos, isso significaria várias coisas: as 
pessoas com 65, 66 anos, caso tives-
sem possibilidades acabariam por 
adquirir um seguro privado muito 
mais caro do que custaria a mesma 
cobertura através do Medicare. Para 
as pessoas que não tivessem essa 
possibilidade, ou para aquelas que as 
seguradoras não aceitassem, assistir-
-se-ia ao adiamento por dois anos 
de alguns tratamentos fundamentais 
para a manutenção da qualidade de 
vida (facto comprovado num estudo 
dos economistas da saúde, Austin 
Frakt e Aaron Carroll, o qual refere 
que esse fenómeno já sucede com 
os americanos com 60 a 65 anos 
que não têm seguro de saúde, sen-
do a consequência desse adiamento 
que esses cidadãos tornam-se doen-
tes muito mais dispendiosos quando 
atingem a idade que lhes permite ter 
a cobertura do Medicare). «Se real-
mente quisermos reduzir os custos 
com os cuidados de saúde devíamos 
criar programas do tipo do Medica-
re para o maior número possível de 
americanos».
Já num artigo publicado no The New 
England Journal of Medicine (‘Mana-
ged Competition for Medicare?’), da 
autoria de Kieke G.H. Okma (New 
York University), Theodore R. Mar-
mor (Yale University) e Jonathan 
Oberlander (North Carolina Uni-
versity) se referia que os sistemas 
de saúde na Europa, Canadá e Japão, 
por exemplo, gastam muito menos 
do que os Estados Unidos em ser-
viços de saúde. Krugman também o 
refere: «os EUA têm o sistema de 
saúde com maior peso privado do 
mundo avançado; além disso, é sem 
dúvida o mais caro, sem que isso 
se traduza numa melhor qualidade. 
A saúde é uma das áreas em que o 
sector público é sistematicamente 
mais competente a cortar custos 
que o sector privado».
Usando o exemplo da Holanda, 
Okma, Marmor e Oberlander não 
hesitam em afirmar: «o mito que a 

competição é a chave para a con-
tenção de custos na Holanda obs-
cureceu uma realidade crucial» e 
explicam que todos esses países que 
gastam menos para obterem esses 
resultados confiam na regulação de 
preços, coordenação de pagamen-
tos, orçamentos e, em alguns casos, 
limites quanto à aquisição de novas 
tecnologias de saúde dispendiosas, 
concluindo que a regulação do sis-
tema de despesas, «em vez da com-
petição entre seguradoras, é que é 
a chave para controlar os custos da 
saúde».
Perante propostas de alguns políti-
cos americanos no sentido de eli-
minar o Medicare e substituí-lo por 
vales para a compra de seguros pri-
vados, os autores do artigo do NEJM 
referem que uma análise cuidada do 
exemplo holandês facilmente per-
mitirá perceber que a competição 
entre seguradoras não produz os 
benefícios esperados e que, na ver-
dade, até gera novos problemas o 
que põe em causa este tipo de re-
formas no sector da saúde.
Conforme explicam os autores do 
artigo do NEJM, até 2006 na Holan-
da existia um sistema misto de segu-
ros de saúde, com mais de 60% da 
população coberta por um seguro 
social obrigatório, administrado por 
fundos sem fins lucrativos. O resto 
da população tinha seguros privados 
voluntários e a percentagem de pes-
soas sem cobertura em termos de 
saúde era menos de 2%. Em 2006 
a Holanda alterou o seu modelo 
para um sistema de seguros priva-
dos, semelhante ao da Suíça. Com 
esta reforma todos os residentes na 
Holanda passam a ser obrigados a 
comprar um seguro de saúde priva-
do. Mas os seguros privados são al-
tamente regulados e as companhias 
de seguros, não podem, por exem-
plo recusar um pedido por motivos 
de saúde, numa tentativa de evitar 
que as companhias só aceitem os 
doentes que dão lucro ou que pena-
lizem excessivamente a população 
mais doente e com maiores gastos 
em saúde. «Os defensores de um 
sistema de saúde baseado nas com-
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A competitividade 
entre privados não 

reduziu a taxa de 
crescimento da 

despesa em saúde; 
a despesa com a 
saúde aumentou 
5% mas para as 

famílias holandesas 
o custo dos 

seguros de saúde 
aumentou 41% 

desde 2006; Além 
disso as reformas 

implicaram a 
contratação de 

mais pessoal 
administrativo 
o que também 

representou um 
acréscimo na 

despesa.
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panhias de seguros, afirmam que a 
competitividade entre seguradoras 
reduziria as despesas com saúde, 
potenciariam o poder de escolha do 
consumidor e melhorariam a quali-
dade dos cuidados prestados e a ca-
pacidade de resposta dos sistemas 
de saúde – argumentos que estão 
a ser repetidos nos EUA a propó-
sito do debate sobre o Medicare», 
mas a realidade na Holanda não tem 
qualquer correspondência nessa 
retórica, explicam Okma, Marmor 
e Oberlander que indicam quatro 
elementos chave a retirar da expe-
riência holandesa:
- A competitividade entre privados 
não reduziu a taxa de crescimen-
to da despesa em saúde; a despesa 
com a saúde aumentou 5% mas para 
as famílias holandesas o custo dos 
seguros de saúde aumentou 41% 
desde 2006; Além disso as reformas 
implicaram a contratação de mais 
pessoal administrativo o que tam-
bém representou um acréscimo na 
despesa;
- Alguns holandeses continuam a 
não ter seguros e houve um aumen-
to substancial do número de pesso-
as que, tendo um seguro de saúde, 
deixou de pagar os respectivos 
prémios; Os decisores políti-
cos pressionaram as compa-
nhias de seguros a não pôr 
termo aos contratos e 
efectuaram o pagamen-
to dos prémios com 
fundos públicos;
- A expansão do po-
der de escolha dos 
consumidores não 
funcionou exactamen-
te como se esperava: 
em 2006 cerca de 18% 
dos holandeses muda-
ram de seguradora mas 
no ano seguinte apenas 
5% da população fez qual-
quer mudança (sendo que 
apenas 20% das pessoas que 
mudaram o fizeram por opção, 
tendo a mudança dos restantes 
80% resultado de alterações dos 
planos de seguros das empresas e 
não de decisões individuais); Actual-

mente, 90% do mercado de seguros 
de saúde holandês é controlado por 
apenas quatro conglomerados em-
presariais o que não permite uma 
grande amplitude na escolha do 
consumidor;
- Na Holanda não se optou por um 
mercado competitivo livre e ainda se 
verifica uma forte regulamentação: 
o caso holandês é paradigmático de 
que os sistemas de competitividade 
que procuram escapar a um contro-
lo centralizado e burocrático dos 
cuidados médicos são, paradoxal-
mente, sistemas que exigem uma so-
fisticada intervenção regulamentar 
governamental para que funcionem 
devidamente (um exemplo referido 
por Okma, Marmor e Oberlander é 
a intervenção do Ministro da Saúde 
holandês em negociações com a in-
dústria seguradora na área da saúde 
quando há reclamações em virtude 
dos aumentos dos prémios ou de 
co-pagamentos.
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Revista da Ordem dos Médicos 
– Na sua 1ª intervenção na Comissão 
Parlamentar da Saúde, em 2008, afir-
mou que “na primeira linha das nos-
sas preocupações está o acesso aos 
cuidados de saúde… Acesso que 
constitui uma condição fundamen-
tal da equidade, valor supremo da 
matriz que entendemos adequada 
ao SNS.” Como avalia os resultados 
que obteve em termos de evolução 
da eficiência do SNS, nomeadamen-
te no que se refere à implementação 
das Unidades de Saúde Familiar?
Ana Jorge - Na reforma dos Cui-
dados de Saúde Primários as USF 
constituem o seu núcleo central e 
mais inovador, e tornaram-se uma 
das marcas mais importantes da saú-
de dos últimos tempos.
Como em todas as reformas, a im-

plementação nem sempre obtém o 
ritmo planeado. Mas considero que 
tem sido muito consistente pelo 
envolvimento dos seus profissionais 
sendo os resultados, no que se re-
fere aos níveis de satisfação, quer 
dos profissionais quer dos cidadãos 
utentes a maior prova da sua impor-
tância e da sua irreversibilidade.

ROM - Que análise faz da eventual 
saída de bons profissionais da car-
reira pública? De que forma se po-
derá reverter essa tendência?
AJ - A saída de profissionais da car-
reira pública tanto se faz sentir nos 
bons profissionais, que se desenvol-
veram no SNS, quer noutros, com 
menos provas dadas.
E são vários os factores que têm 
contribuído para essa situação. O 
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O SNS é o melhor 
serviço público 
português
Num momento de transição de Governo, Ana 
Jorge respondeu, de forma sucinta, a algumas 
questões colocadas pela Revista da Ordem dos 
Médicos. Numa breve análise de alguns momen-
tos do seu mandato, a ex-Ministra da Saúde de-
fendeu a contratação de médicos estrangeiros 
como uma boa medida tendo em conta as difi-
culdades que numerus clausus muito restritivos 
provocaram, em seu entender, em termos de de-
mografia médica, falou em ‘resistência à mudança’ 
e afirmou que nenhuma das decisões que tomou 
durante o seu mandato pôs em causa a quali-
dade da medicina ou a prestação de cuidados à 
população. Sobre o SNS português, Ana Jorge foi 
peremptória na defesa de que este é o melhor 
serviço público português e que contribuiu para 
alcançar importantes ganhos em saúde.

Ana Jorge, 
ex-Ministra da 

Saúde

Nota da redacção:
A entrevista com a ex-Ministra da 
Saúde foi solicitada telefonicamente 
no início de Abril e, posteriormente, 
por escrito, a 20 desse mês. 
As questões colocadas foram, 
portanto, elaboradas no contexto 
desse momento específico. Dado o 
período político conturbado que o 
país atravessou nos últimos meses, a 
então Ministra da Saúde, Ana Jorge, 
remeteu-nos as respostas apenas no 
dia 20 de Junho (véspera da tomada 
de posse do novo Governo). Ainda 
que eventualmente desfasada em 
termos temporais, considerámos 
manter-se a relevância da publicação 
desta entrevista.
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aparecimento do sector privado 
organizado, com os recursos téc-
nicos e muito apelativo em termos 
remuneratórios, a desestruturação 
das carreiras médicas com o apare-
cimento dos Hospitais SA e a conse-
quente contratação, sem regras, de 
médicos, independentemente da sua 
qualificação técnica e por fim a alte-
ração das regras de reforma.
A inversão faz-se regulando o sec-
tor, dignificando a carreira médica 
com base na progressão técnico-
-científica reconhecida inter-pares, 
adequando os níveis remuneratórios 
dos médicos em função da sua quali-
ficação e proporcionando condições 
de trabalho nas instituições. Não 
podemos ignorar que o sector pú-
blico não pode competir ou igualar 
o sector privado lucrativo no que se 
refere às condições remuneratórias.
Importa, no entanto, referir que a 
experiência adquirida com a prática 
nas instituições do SNS, tem sido a 
marca de qualidade dos profissionais 
de saúde, experiência essa que torna 
estes profissionais muito apelativos 
ao privado.
 
ROM - A vinda de Médicos Indife-
renciados para trabalhar no SNS, 
ocupando lugares que deveriam 
estar reservados a Médicos com 
Especialidade, foi muito contestada, 
nomeadamente pela Ordem dos 
Médicos. Se recuasse no tempo to-
mava a mesma opção?
AJ - A decisão de contratar médi-
cos estrangeiros foi uma boa opção 
dada a enorme carência de médicos, 
nomeadamente nos Cuidados de 
Saúde Primários, e a urgente ne-
cessidade destes profissionais para 
prestar cuidados de saúde a toda a 
população.
É importante lembrar que estamos 
perante uma lacuna que se pretende 
colmatar com um conjunto de me-
didas, sendo a contratação de médi-
cos estrangeiros apenas uma delas. 
E esta lacuna de recursos humanos 
médicos resulta de outro conjunto 
de decisões às quais somos alheios: 
a definição de numerus clausus mui-
to restritivos durante várias décadas 

limitou, de forma irresponsável, a 
possibilidade de formação de mais 
médicos, que agora veio constatar-
-se serem necessários; na progra-
mação das entradas nas diferentes 
especialidades não foi tida em conta 
a necessidade de algumas especiali-
dades, particularmente na Medicina 
Geral e Familiar, Saúde Pública e 
ainda outras como Obstetrícia e Gi-
necologia, Anestesia, etc.; por fim o 
elevado número de reformas (a que 
as pessoas têm direito), que já era 
expectável e que por isso poderia 
ter sido prevenido.

ROM - Considera que o seu Minis-
tério melhorou a comunicação com 
os profissionais de saúde?
AJ - Sem dúvida. Por conhecer bem 
o terreno e as preocupações dos 
profissionais de saúde tentei neste 
período, mais do que nunca, estar 
atenta às suas dificuldades e mantive 
sempre a porta aberta para com os 
profissionais encontrar as melhores 
soluções. Procurei, sempre que hou-
ve oportunidade, passar esta mensa-
gem de decisão em diálogo a todos 
os dirigentes do sector da saúde.
 
ROM - Enquanto Ministra da Saúde, 
qual considerava ser o papel da Or-
dem dos Médicos: uma instituição 
de apoio consultivo ou um parceiro 
activo na definição das políticas de 
saúde?
AJ - Penso que a Ordem dos Mé-
dicos tem um papel de apoio con-
sultivo como um dos parceiros mais 
importantes do Ministério da Saúde. 
Ao longo do meu mandato como 
ministra contei sempre com a Or-
dem dos Médicos para a aplicação 
da política de saúde, bem como as 
restantes ordens das profissões da 
saúde.
 
ROM - Que vantagens e desvan-
tagens sentiu, no exercício do seu 
cargo Ministerial, pelo facto de ser 
Médica?
AJ - As aparentes desvantagens tor-
nam-se vantagens.
O facto de ser médica permite um 
conhecimento profundo do sector, 
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A inversão faz-se 
regulando o sector, 
dignificando a carreira 
médica com base na 
progressão técnico-
científica reconhecida 
inter-pares, 
adequando os níveis 
remuneratórios dos 
médicos em função 
da sua qualificação 
e proporcionando 
condições de trabalho 
nas instituições.



da sua dinâmica e das suas neces-
sidades mas, por vezes, torna a de-
cisão mais difícil pelo envolvimento 
afectivo, quer com os profissionais 
quer com os cidadãos.
 
ROM - Quando teve que imple-
mentar cortes orçamentais, sentiu 
algum tipo de conflito ético ou de-
ontológico pelo facto de ser médi-
ca e reconhecer que esses cortes 
poderiam estar a pôr em causa a 
qualidade da medicina exercida nas 
instituições públicas?
AJ - Apesar das duras circunstâncias 
económico financeiras, mais acentu-
adas nos últimos tempos, não sinto 
que tenha tomado decisões que pu-
sessem em causa a qualidade da me-
dicina praticada ou a prestação de 
cuidados. Houve uma preocupação 
de analisar, quase cirurgicamente, as 
situações que necessitaram de in-
tervenção.
 
ROM - Como analisa a questão da 
prescrição por DCI? E a questão da 

possível substituição nas farmácias 
de medicamentos prescritos por 
médicos?
AJ - A prescrição por DCI é uma 
prática corrente médica e integra 
a boa prática clínica. A questão da 
substituição nas farmácias só deve 
ser possível com o conhecimento/
autorização do médico e é indepen-
dente da prescrição por DCI. 
Sendo a prescrição um acto médico 
é da sua responsabilidade exclusiva 
a escolha do medicamento. Defen-
do que os médicos devem escolher 
o medicamento genérico porque 
garante qualidade e eficácia a um 
custo mais baixo e só desta forma 
se pode garantir a continuidade do 
tratamento dos doentes. 
 
ROM - O processo de regulamen-
tação da prescrição electrónica de 
medicamentos levantou alguns pro-
blemas de operacionalização. Crê 
que se tivesse tido mais tempo, 
poderia ter sido um processo mais 
“pacífico”?
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Esta lacuna de 
recursos humanos 
médicos resulta de 
outro conjunto de 

decisões às quais 
somos alheios: a 

definição de numerus 
clausus muito 

restritivos durante 
várias décadas limitou, 

de forma irresponsável, 
a possibilidade de 
formação de mais 

médicos, que agora 
veio constatar-se 

serem necessários.



AJ - Todas as mudanças envolvem 
desafios de operacionalização. É a 
resistência à mudança, que faz parte 
da natureza humana, que transforma 
os desafios em problema.
 
ROM - Defendeu que os proble-
mas do SNS se prendem mais com a 
gestão rigorosa dos (poucos) meios 
disponíveis do que com a falta de 
meios…
AJ - Penso que, em qualquer mo-
mento, a gestão rigorosa dos meios 
disponíveis é uma regra de oiro.
 
ROM - Um estudo da OCDE so-
bre sistemas de saúde mostra que 
a despesa pública portuguesa em 
saúde não tem grandes desper-
dícios e que será difícil ser muito 
mais eficiente e que, para os ganhos 
em saúde da população, os gastos 
mantêm-se dentro do razoável. 
Quer comentar?
AJ - O SNS português contri-
buiu definitivamente para alcançar 
ganhos em saúde, nalguns casos 

exemplares, com alguns dos prin-
cipais indicadores de saúde da po-
pulação.

ROM - Perante esta análise da 
OCDE, mas reconhecendo que há 
sempre margem para melhorar, de 
que forma poderá o próximo Go-
verno pugnar pelo cumprimento do 
programa de ajuste económico e em 
que se poderão traduzir - para o SNS 
- as medidas desse acordo?
AJ - O próximo governo terá de 
cumprir o programa assinado pela 
Troika.
As medidas existentes, analisa-
das e discutidas na sua aplicação 
de forma a envolver os profissio-
nais, poderão ser uma garantia de 
continuidade do SNS. É necessário 
continuar a investir nos Cuidados 
de Saúde Primário e na implemen-
tação da sua reforma, no desen-
volvimento da Rede de Cuidados 
Continuados Integrados e numa 
gestão centralizada dos cuidados 
hospitalares.
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Por conhecer bem 
o terreno e as 
preocupações dos 
profissionais de saúde 
tentei neste período, 
mais do que nunca, 
estar atenta às suas 
dificuldades e mantive 
sempre a porta 
aberta para com os 
profissionais encontrar 
as melhores soluções.

O SNS português contribuiu 
definitivamente para alcançar ganhos 
em saúde, nalguns casos exemplares, 

com alguns dos principais indicadores 
de saúde da população.



ROM - Em 2008, António Arnaut 
afirmou publicamente que «…den-
tro de pouco tempo está tudo des-
mantelado, e o Serviço Nacional de 
Saúde ficará para os coitadinhos.» 
Que futuro antevê para o nosso SNS?
AJ - As medidas de reforma que fo-
ram criadas, quer nos CSP, nos Cui-
dados Continuados e nos hospitais 
são uma garantia de que o SNS tem 
futuro.
 
ROM - A Saúde é, de facto, um di-
reito de todos?
AJ - Não há liberdade sem igualda-
de e o SNS garante o acesso a uma 
saúde de qualidade para todos.

ROM - De que forma se poderão 
reduzir as listas de espera em cirur-
gia num contexto económico em 
que se reduz o pagamento de horas 
extraordinárias e eventualmente o 
número de médicos?
AJ - Hoje não faz sentido falar em 
listas de espera, mas sim em tempos 
médios para cirurgia. Estes sofreram 
uma redução muito elevada nos úl-
timos anos.
 
ROM - Concorda que o SNS é 
o melhor serviço público portu-
guês?
AJ - Sim, sem dúvida. É um podero-
so instrumento de justiça social.
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É necessário 
continuar a investir 

nos Cuidados de 
Saúde Primários e 
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da sua reforma, no 

desenvolvimento da 
Rede de Cuidados 

Continuados 
Integrados e numa 

gestão centralizada dos 
cuidados hospitalares.
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A propósito 
do artigo Modernos 
e Progressistas
Sempre que alguém, escreve um artigo de opinião, 
tomando com fervor ideológico, posição sobre o 
aborto, para contestar a lei referente à Interrupção 
Voluntária da Gravidez (IVG), incorre de forma apai-
xonada, e por isso menos lúcida, numa discussão que 
deve ser, pragmática, política, e avaliada segundo o 
benefício social e o risco inerente à sua prática....

Ana Abel
Médica Ginecologista

 

A situação anterior a 2007 era 
insustentável, e foi denunciada du-
rante largas dezenas de anos, pois 
colocava muitas mulheres, jovens e 
menos jovens, em risco de vida, de 
saúde, muitas vezes de infertilidade 
e de uma morte silenciosa e des-
necessária, por aborto ilegal. Este, 
quase sempre efectuado por quem 
não tinha formação técnica, ali-
mentou um comércio vergonhoso, 
livre de impostos, sem condições 
sanitárias, porque clandestino, que 
enriqueceu muita gente.
Foi a época em que as vozes, que 
hoje contestam a actual lei, pou-
co ou nada se fizeram ouvir, na 
exigência de alternativas a esta si-
tuação, excepção feita à Dra. Zita 
Seabra que, enquanto deputada, 
em vidas passadas, se bateu pela 
denúncia desta situação, dando 
voz a muitas mulheres, e que, nessa 
altura, sentia como seu dever de-
nunciar esta enormidade que era 
o aborto ilegal, consentido porque 
ignorado, tendo como consequên-
cia que a lei, que o condenava, não 
fosse aplicada.
Foi a época da hipocrisia!
Esta lei da Interrupção da Gravi-
dez foi uma conquista de largos 

anos de luta e denúncia, que aca-
bou com os índices elevados de 
mortalidade e morbilidade ma-
terna, nas mulheres que recorrem 
voluntariamente à Interrupção da 
Gravidez, dentro das restrições 
impostas pela lei, preservando, 
o que é muito importante, o seu 
futuro obstétrico nomeadamente 
nas mulheres jovens e ainda sem 
filhos. 
Só por isto valeu a pena!
Esta lei tem de facto imperfeições 
que é necessário reanalisar. Os 
Serviços de Saúde têm, obrigato-
riamente, um papel determinante 
na prevenção do recurso, nunca 
desejável, à IVG. 
Sendo o dinheiro dos nossos im-
postos, e portanto de todos, que 
financia os serviços de saúde, é 
de boa gestão, e de todo interes-
se para a saúde publica e para os 
utentes, que os prestadores destes 
serviços possuam os instrumentos 
que facilitem a aplicação da lei, vis-
to que a prevenção é um beneficio 
para todos, e sai sempre mais ba-
rata que a doença. 
Considero, desde sempre, que 
esta lei necessita de regulamenta-
ção clara e objectiva, que além de 

Acerca de um 
artigo de opinião 
da Dra. Zita 
Seabra publicado 
a 03/04/2011 no 
Jornal de Noticias, 
e, não sei porquê, 
reproduzido na 
revista da Ordem 
dos Médicos de 
Abril de 2011.
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definir os direitos, defina os 
deveres e responsabilize as 
utentes que recorrem aos 
Serviços de Saúde do Estado 
para IVG. 
Estas utentes têm obrigação, 
já que utilizam estes serviços 
como um direito legítimo 
seu, de respeitar a lei na sua 
totalidade, garantindo a sua 
presença posterior nas con-
sultas de Planeamento Fami-
liar dos Centros de Saúde, 
ou nos próprios Serviços de 
Saúde Hospitalar, utilizando 
a oferta de métodos eficazes, 
que lhes são oferecidos gra-
tuitamente, para evitar uma 
gravidez não desejada, tendo 
em conta o perfil e a idade 
da utente em causa. 
Tendo consciência que os 
métodos anticoncepcio-
nais não são infalíveis, que a 
muita juventude, a baixa es-
colaridade, a miséria social, 
de algumas utentes, devem 
ser factores a ser tomados 
em conta, e acompanhados 
socialmente, pelos servi-
ços apropriados. As utentes 
que sistematicamente (é 
necessário estabelecer os 
critérios do sistemático) re-
correm à IVG, não compare-
cendo posteriormente nas 
consultas de Planeamento 
Familiar, devem ser respon-
sabilizadas, por incumpri-
mento, e devem, por isso, ser 
sancionadas de alguma for-
ma, a estabelecer na lei.
As mulheres que em 2010, 
segundo a Direcção Geral 
da Saúde, recorreram 3 ve-
zes ou mais à IVG, represen-
tam 1,2% do total, merecem 
um olhar atento sobre cada 
uma e uma análise cuidada 
de cada situação.
Estes dados não diminuem, 
de forma alguma, a enorme 
relevância que foi a aprova-
ção da lei de despenalização 
do aborto. A grande maioria 
das mulheres que recorrem 

a estas consultas de IVG, assume 
uma decisão pensada, que não 
deixa de ser dolorosa, e cumpre 
responsavelmente o seu dever de 
evitar, o mais possível, o recurso 
futuro a estas consultas.
Tomar uma pequena parte do pro-
blema, pelo seu todo, é quanto 
muito, demagogia. 
As considerações de Zita Seabra 
sobre “o aborto foi legalizado e 
transformado num normal meto-
do de contracepção”, ou ainda no 
contexto desta lei “ legalizou-se 
o aborto como se fosse um ca-
minho para uma vida feliz e livre 
de compromisso...” revelam consi-
derações pessoais levianas e sem 
qualquer fundamento, e é insultuoso 
para todos os profissionais de saú-
de envolvidos.
Se em 2010 se realizaram em todo 
país 19 438 interrupções de gra-
videz, e cerca de 250 mulheres o 
fizeram 3 vezes ou mais, quer dizer 
que 19188 o fizeram uma ou duas 
vezes.
Respeito todas as opiniões sobre 
um assunto tão sensível como 
este, no entanto não posso dei-
xar de refletir que, quando alguém 
pretende anular esta lei, está a in-
terferir na liberdade individual de 
cada um, e a empurrar a prática de 
interrupção de gravidez novamen-
te para a clandestinidade, afetando, 
com isso, principalmente as mulhe-
res das classes mais desfavorecidas, 
visto que as outras sempre pude-
ram recorrer a clínicas privadas no 
estrangeiro, onde a interrupção da 
gravidez é legal. 
Lembro que só recorre a estas 
consultas quem tomou livremen-
te a decisão de interromper uma 
gravidez.
Os profissionais de saúde, que fa-
zem estas consultas, têm a noção 
da sua importância social, e do be-
neficio que elas representam para 
a protecção da saúde destas mu-
lheres, de todas as idades, muitas 
delas com filhos pequenos, outras, 
elas próprias muito jovens, que 
embora desejem interromper esta 
gravidez, querem um dia ser mães, 
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e a quem é preciso proteger o fu-
turo obstétrico.
Eu sou Obstetra e Ginecologista, 
profissão que prezo e exerço com 
entusiasmo e dedicação. Fiz, de 
1982 a 1992, sempre Urgência na 
Maternidade Magalhães Coutinho, 
que recebia, nessa época, todas as 
situações graves de aborto do sul 
do país.
Vi, presenciei e sofri, e embora 
existam posicionamentos diferen-
tes sobre este assunto, de parte de 

alguns dos meus colegas, sei que 
também eles viram e sofreram, 
o grande drama das mortes pre-
maturas de jovens, e de mães que 
deixaram filhos órfãos, às mãos 
indescritíveis de quem, sem ne-
nhum conhecimento, nem código 
ético, rompia e infectava bolsas de 
água em gravidezes já adiantadas, 
perfurava úteros e puxava intesti-
no através da vagina, que laqueava, 
julgando tratar-se de cordão um-
bilical, criava situações de sepsis 

Complexo hospitalar multi-polos ao serviço de uma população de 170 000 habitantes, 
procura para de imediato ou em data a combinar

Médico(a) assistente hospitalar 
para departamento de pediatria
A nossa oferta
Departamento composto por uma unidade de 18 camas (pediatria e cirurgia pediátrica) incluindo 10 camas de neonatolo-
gia; uma maternidade cantonal (1 700 nascimentos/ano); uma unidade de urgências pediátricas (15 000 consultas/ano); uma 
policlinica com consultas de sub-especialidades pediátricas e de cirurgia pediátrica e uma policlinica de pediatria geral no 
polo de La Chaux-de-Fonds.

Acompanhamento de doentes que apresentam uma patologia médica ou cirúrgica aguda, em ambulatório ou em regime de 
internamento; atividades de responsabilidade, num ambiente interdisciplinar
Possibilidade de promoção a um lugar no quadro
Quadro de trabalho atrativo e condições de trabalho regidas por uma convenção colectiva de trabalho
Localização: Neuchâtel, Suiça. Taxa de actividade 100% (50h/semana) ou a combinar

Associação possível a uma consulta especializada, a uma atividade académica ou a uma prática privada no seio do mesmo 
estabelecimento
Neuchâtel e o seu lago situam-se na região francófona da Suiça, a uma centena de quilómetros dos Alpes. A região oferece 
um enquadramento e qualidade de vida agradáveis e dinâmicos.

O seu perfil
Título europeu de especialista em pediatria ou título equivalente ou título em vias de aquisição
Qualidades de relação/empatia para com os pacientes e os diversos colaboradores
Sentido de comunicação, de colaboração e de trabalho em equipa
Comprometimento profissional e sentido de responsabilidade
Bom domínio da língua francesa

Informações e candidatura
Dra L. Racine, médica chefe de serviço, diretora do departamento de pediatria (laurence.racine@ne.ch / Tél +41 32 919 44 14)
PD Dr B. Laubscher, médico chefe de serviço (bernard.laubscher@ne.ch / Tél. +41 32 713 34 64)

Dossier completo (carta de motivação, CV, certificados e diplomas) a enviar a : 
Hôpital neuchâtelois  – Dresse Laurence Racine, cheffe de département de pédiatrie  - Maladière 45 – CH-2000 Neuchâtel.

por perfuração intestinal, e 
em que o atraso, no recurso 
aos cuidados médicos dos 
serviços de saúde, por medo 
da doente devido à clandesti-
nidade da situação, teve o seu 
papel na mortalidade.
O rol é demasiadamente vas-
to e doloroso, porque, para 
os profissionais de saúde, 
objectores de consciência, 
ou não, todas estas mulheres 
tinham rosto, nome e família.
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Presentemente são reais prescrito-
res, além dos Médicos, os Homeo-
patas, os Osteopatas, os Ervanários, 
os Acupunctores e demais conhe-
cedores das artes da cura orientais 
como por exemplo os Mestres de 
Ioga, os Farmacêuticos e os Auxi-
liares das Farmácias (se “isto ou 
aquilo” lhe aconteceu procure o 
seu Médico ou Farmacêutico), os 
“Professores” africanos que por aí 
proliferam “prescrevendo” felicida-
de, os empregados dos supermer-
cados que sugerem este ou aquele 
medicamento, designado de venda 
livre, que os seus estabelecimentos 
comerciam, as Clínicas especiali-
zadas em emagrecer, engordar, ou 
remodelar o corpo recorrendo por 
vezes a tecnologias especiais que 
dizem estar devidamente creden-
ciadas, as acompanhantes de luxo e 
as vulgares prostitutas (qual a sur-
presa? Vendem momentos de bem-
-estar mais ou menos duradouro 
com potenciais significativos efeitos 
colaterais adversos como são as do-
enças sexualmente transmitidas), o 
vizinho ou o amigo ou o vizinho do 

Prescrever 
não é um Acto Médico 
– É uma 
responsabilidade 
social
A prescrição quer de medicamentos quer de 
qualquer outro tipo de produtos ou medidas 
potencialmente geradoras de bem-estar não é, 
presentemente, um exclusivo dos Médicos.
Pessoalmente, enquanto Médico, nada tenho 
contra os prescritores não Médicos desde que 
a sua actividade esteja sancionada pela Lei ou 
por mecanismo similar.

M. M. Camilo Sequeira
Chefe de Serviço de Medicina Interna

O tempo apenas 
deve ser utilizado 

na discussão do que 
é “o importante” 

das coisas. E, 
nesta questão, o 
importante é a 

responsabilização 
social, e criminal 
quando for caso 

disso, de quem 
prescreve.

amigo que sabe de alguém que ficou 
muito bom com este produto natu-
ral ou até com este medicamento e 
o “prescrevem” com o importante 
apoio científico que já encontraram 
na Internet, enfim, as diferentes mas-
sagens e afins que enchem as páginas 
de publicidade dos jornais muitas 
vezes com o material de tratamento 
adequadamente exposto.
E poderia continuar a referir infin-
dáveis exemplos como as mulheres 
de virtude, as bruxas, os bem aven-
turados, os espíritas, os “médium” e 
tantos, tantos mais.
Alguns destes prescritores têm a sua 
actividade subordinada a princípios 
científicos que são, pelo menos para 
algumas pessoas, bastante respeitá-
veis, outros talvez não tenham esse 
suporte mas têm todos o seu negó-
cio devidamente legalizado, pagam 
impostos por ele e concorrem com 
o dos outros de acordo com a mais 
liberal das regras da liberdade que 
nos é tão querida. (Não sei como se 
processa o dever de tributação em 
relação às massagens e afins mas só 
posso admitir que, se fazem livre-
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Proponho que nos 
preocupemos com 
a responsabilidade 
que o acto de 
prescrever deve 
implicar. Que 
exijamos que a Lei a 
considere. 

mente publicidade à sua actividade, 
é porque têm legitimidade para isso 
e cumprem as obrigações impostas 
a quaisquer outros profissionais).
E como a prescrição de medicamen-
tos, ou de diferentes terapias gera-
doras de felicidade, já há muito que 
deixou de ser exclusiva dos Médicos 
nada há de surpreendente que tam-
bém os Enfermeiros queiram ver 
reconhecido na Lei o seu direito à 
prescrição autónoma.
E porque não? Os Enfermeiros 
aprendem a fazer tratamentos di-
versos, principalmente tópicos, na 
recuperação de escaras por exem-
plo (e o facto de nem sempre terem 
a concordância dos Médicos para o 
que fazem e de as potenciais com-
plicações desses tratamentos serem, 
sempre, trabalho para os Médicos 
não altera o dado objectivo de as 
Escolas os ensinarem e terem esse 
curriculum formativo legitimamente 
acreditado), fazem acompanhamen-
to de doentes crónicos nos perí-
odos entre as consultas médicas, 
fazem ensinos diversos no âmbito 
da promoção da saúde e têm com-
petência para executarem algumas 
técnicas após período de treino 
mais ou menos prolongado.
Já possuem, hoje, algumas autono-
mias e responsabilidades. Porque 
não hão-de ter outras se o Legisla-
dor for sensível ao seu desejo? 
Vale a pena recordar nestas ocasi-
ões em que se discutem problemas 
complexos que este Legislador que 
lhes reconhecerá, ou não, o direito 
à prescrição não está, apenas, inte-
ressado em legislar o que é melhor 
para os cidadãos. Ele legislará sem-
pre de acordo com o que a pressão 
social lhe impuser porque é assim 
que funciona a democracia. E esta 
pressão pode ou não ser orientada 
para o interesse colectivo.
Nada disto é absurdo ou anormal. A 
Lei ajuda-nos a regular a nossa vida. 
Mas o espaço de intervenção do li-
vre arbítrio é deixado nas mãos de 
cada cidadão.
A quem cabe a responsabilidade de 
escolher o que mais lhe interesse 
entre a multiplicidade de produtos e 

serviços que a Lei lhe oferece.
E é aqui que existe o importante de 
problemática “prescrever”.
Porque quem pode ou não pode 
prescrever não é muito relevante. A 
Lei decidirá isso. E fá-lo-á de acordo 
com o sentido que, politicamente, se 
julgue útil em cada momento. A Lei 
será uma num determinado tempo 
político e poderá perfeitamente ser 
outra, eventualmente com os mes-
mos argumentos, noutro tempo po-
lítico diferente.

A responsabilidade
O que, de facto, é relevante é a res-
ponsabilidade.
A responsabilidade do cidadão por-
que é quem escolhe o que julga me-
lhor face à informação que adquiriu.
E a responsabilidade do prescritor 
no que diz respeito às consequên-
cias da decisão que tomou em rela-
ção a quem lhe pediu apoio.
Todos os prescritores têm de ser, 
sem qualquer excepção, responsá-
veis pelas consequências das suas 
prescrições sejam estas o que fo-
rem.
Se a nossa tradição e o nosso siste-
ma penal não satisfazem esta con-
dição então não estão a cumprir o 
dever de defesa dos cidadãos que é 
sua obrigação.
Pelo que temos de pressionar os 
agentes do poder para que passe a 
fazê-lo. 
A prostituta que se propôs vender 
umas horas de bem-estar ao cliente 
e que o contaminou com uma do-
ença sexualmente transmissível é 
co-responsável, criminalmente, por 
isso. O cliente comprou-lhe um pro-
duto de que necessitava para estar 
bem. Não lhe comprou um motivo 
para ficar depois… mal. Claro que 
ao cliente cabe a responsabilidade 
pela escolha que fez em relação ao 
prestador do serviço quer como 
prescritor, porque foi ele que de-
cidiu o tipo de tratamento que lhe 
interessava, quer como utilizador, 
pois também foi ele o beneficiário 
do mesmo. Mas a prestadora desse 
tratamento é responsável pelo efei-
to adverso dele resultante se não 
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informou do risco do mesmo e não 
sugeriu medidas profilácticas.
O empregado do supermercado 
que sugeriu um medicamento de 
venda livre a uma cliente talvez não 
saiba que essa cliente morreu (um 
pouco de excessivo fica bem neste 
tipo de reflexão) por uma reacção 
anafiláctica ocorrida subitamen-
te em casa do cliente sem que lhe 
tenha sido possível recorrer a um 
serviço médico. Mas embora não 
o saiba é co-responsável por essa 
morte. Foi ele que “prescreveu” ao 
sugerir aquele produto em vez de 
outro. Claro que o cliente também 
é responsável porque achou que a 
solução do seu problema de saúde 
estava nos medicamentos vendidos 
no supermercado. E não podemos 
deixar de referir um outro aparen-
te responsável, o Legislador. Porque 

achou útil deixar ao livre arbítrio 
dos cidadãos poderem, se assim o 
quisessem, procurar medicamentos 
nos supermercados. É óbvio que é 
o preço da liberdade que está em 
causa. Mas a responsabilidade moral, 
pelo menos esta, também é dele.
Também o Enfermeiro que vier a 
prescrever um medicamento que o 
Médico já prescrevera dez vezes é 
totalmente responsável pelos efei-
tos adversos que essa décima pri-
meira prescrição, a sua para evitar 
que o doente fosse perder tempo e 
sobrecarregar o sistema assistencial 
público ou privado, vier a acarretar. 
E nunca se poderá escusar a ela ale-
gando que o doente já fazia há muito 
essa medicação e que o seu início 
tinha sido responsabilidade de um 
Médico. 
Não o poderá fazer porque a de-
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cisão do Médico implica, de facto, 
a sua responsabilidade. Mas esta é 
reactivada, reconfirmada, reassu-
mida, em cada nova receita que dá 
ao doente. E se faz ou não controlo 
da prescrição de continuidade isso 
também é responsabilidade sua pela 
qual responderá em local próprio se 
tal vier a ser justificado.
Exactamente como o terá de fazer o 
Enfermeiro que prescrever um me-
dicamento de continuidade e o do-
ente (e o próprio Enfermeiro) tiver 
a infelicidade de ter uma reacção ad-
versa exactamente após a utilização 
desse medicamento adquirido com 
esta última prescrição. 
E se tentar justificar a sua acção 
profissional afirmando que a Lei lhe 
reconhece o direito de prescrever e 
que o incidente era inesperado du-
vido que estes argumentos vençam 
em sede de justiça.
Volto ao início deste texto. O direi-
to de prescrever está reconhecido, 
de forma umas vezes precisa outras 
nem por isso, a muitos profissionais 
que trabalham nesta sociedade de 
mercado que é a nossa e que asso-
ciamos ao progresso inequívoco dos 
últimos anos.
O haver um outro grupo profissio-
nal que queira ter esse direito não 
me parece que seja motivo para 
consumirmos o nosso tempo a dis-
cuti-lo.
Porque o tempo apenas deve ser 
utilizado na discussão do que é “o 
importante” das coisas. E, nesta 
questão, o importante é a respon-
sabilização social, e criminal quando 
for caso disso, de quem prescreve.
A prescrição é um acto de autono-
mia profissional que implica, no caso 
médico, a instrução do doente so-
bre todo um conjunto de elementos 
que servem de suporte e apoio à 
evolução do quadro que determi-
nou essa prescrição.
E que condicionam outras eventuais 
prescrições alternativas.
Esta responsabilidade é a condição 
do acto de prescrever.
Pelo que, desde que seja salvaguar-
dado o direito do doente em ser 
ressarcido dos potenciais proble-
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Nós, Médicos, 
temos o dever de 
denunciar tudo 
o que achamos 
absurdo e de 
explicar porque 
é que o achamos. 
Mas o critério de 
escolha do cidadão 
livre e informado 
não é nosso.

mas que uma prescrição acarrete (e 
estou a falar de todos os que refiro 
no início deste texto e de muitos 
outros que ignorei), não me parece 
que se justifique construir conflitos 
sobre questões que serão uma ver-
dade hoje e uma mentira amanhã.
Claro que o decisor político ouvirá 
os argumentos a favor e contra o 
propósito em causa.
Mas decidirá, sempre, de acordo 
com o que lhe parecer mais vanta-
joso para o seu particular interesse 
no momento da discussão.
Por isso proponho que nos preocu-
pemos com a responsabilidade que 
o acto de prescrever deve implicar. 
Que exijamos que a Lei a considere. 
Que se defina até, se isso tiver senti-
do, um sistema de denúncia estrutu-
rada, como já existe para os efeitos 
inesperados de uma medicação, fei-
to por qualquer profissional em re-
lação a qualquer tipo de prescrição, 
convencional ou não.
Saliente-se que esta medida já existe 
no meio médico e que a sua utilida-
de não é apenas a identificação dos 
maus resultado de uma prescrição. 
Também o é em relação aos bons 
porque podem ocorrer incidentes 
bons, inesperados, eventualmente 
geradores de novas verdades cien-
tíficas.
Prescrever já há muito que deixou 
de ser um acto médico. Mas a res-
ponsabilidade associada à prescrição 
ainda é estritamente médica.
Julgo ser nosso dever cívico, e pro-
fissional, tentar de forma muito ac-
tiva, que essa responsabilidade tam-
bém seja reconhecida a todos que 
connosco concorrem no mercado 
do tratamento de doenças.
E que, de forma ainda encoberta, 
também já querem concorrer no 
diagnóstico clínico. Tendo segura-
mente clientes dispostos a utiliza-
rem os seus serviços.
Claro que a responsabilidade da 
escolha é desses clientes. Nós, Mé-
dicos, temos o dever de denunciar 
tudo o que achamos absurdo e de 
explicar porque é que o achamos. 
Mas o critério de escolha do cida-
dão livre e informado não é nosso.
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A filosofia dominante, propagada 
por “doutos” economistas, é culpar 
os cidadãos pela crise financeira, por 
se terem deixado entusiasmar pelas 
ofertas de crédito. 
Neste sentido, assistimos também 
aos responsáveis pela política de 
saúde a espalhar que a culpa do des-
pesismo na saúde é dos utentes que 
fogem às taxas moderadoras, bur-
lam as comparticipações nos medi-
camentos e nos transportes, etc…. 
E assim, escondem a sua incompe-
tência e acordam com a troika me-
didas ainda mais gravosas para os 
doentes, como são os cortes de 2/3 
nos reembolsos de IRS com despe-
sas de saúde.
Esquecem que os portugueses são, 
na Europa, os que mais dinheiro re-
servam para a saúde no total das 
despesas de consumo. O peso da 
saúde, segundo estatísticas do Ín-
dice de Preços no Consumidor do 
Eurostat, foi de 8% em 2010, o maior 
nos países da União Europeia.
Entre nós, os defensores de um Ser-
viço Nacional de Saúde Constitucio-
nal: universal, geral e tendencialmen-
te gratuito - não podem estar de 
acordo com estas medidas e é sua 
missão combatê-las.

Antes de analisarmos as imposições 
feitas pela troika com o objectivo de 
melhorar a eficiência do nosso sis-
tema de saúde, vejamos como está 
o nosso Serviço Nacional de Saúde.
Um estudo actual da OCDE sobre 
sistemas de saúde mostra que a des-
pesa pública portuguesa em saúde 
não tem grandes desperdícios, que 
será difícil ser muito mais eficiente 
e que para os ganhos em saúde da 
população, os gastos até nem terão 
disparado.  
Ora esta não é a visão da troika. Já 
nos habituaram que entre econo-
mistas não há consenso, e por isso 
propõem um corte de 550 milhões 
de euros até 2013 nas despesas do 
SNS. Só nos hospitais a fatia ascende 
a 200 milhões de euros nos próxi-
mos dois anos. 
No essencial, as propostas condu-
zem a cortes substanciais dos sub-
sistemas de saúde, incluindo a ADSE, 
cortes nas aquisições dos hospitais, 
cortes nas comparticipações dos 
medicamentos, cortes nos salários 
dos trabalhadores da saúde em ge-
ral. O financiamento será devido 
substancialmente à custa do aumen-
to das taxas moderadoras.
Outras medidas como prescrição 
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A leste 
e a oeste 
nada de novo

As medidas anunciadas pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Comissão Europeia e Fun-
do Europeu de Estabilização Financeira sobre 
saúde são confrangedoras e vêem ao arrepio 
das propostas recentes inscritas no Relatório 
Mundial da Saúde, publicado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Jaime Teixeira Mendes
Ex-Director de Serviço de Cirurgia 
Pediátrica do Centro Hospitalar Lis-
boa Norte/ Hospital de Santa Maria

Membro do Colégio da Especialidade 
de Cirurgia Pediátrica

“Effective 
treatments should 

be free”

Cochrane
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de genéricos, compras centralizadas, 
aposta nos serviços de saúde pri-
mários (a Declaração de Alma-Ata 
tem mais de 30 anos), reorganização 
hospitalar, transportes dos pacientes 
são há muito propostas pelos médi-
cos e conhecidas dos nossos execu-
tores. Basta reler os programas de 
candidatura a Bastonário para este 
triénio.
Estes senhores não tiveram em con-
ta as sábias palavras da Directora 
Geral da Organização Mundial da 
Saúde, Margaret Chan: “Antes de 
cortarmos nas despesas em saúde, 
procuremos primeiro as oportuni-
dades para aumentar a eficiência” 
Muito do desperdício dos sistemas 
de saúde (20 a 40%) deve-se a ine-
ficiência.
Se estas alterações forem imple-
mentadas, o princípio da cobertura 
universal inscrito na nossa Consti-
tuição irá ser ofendido. O aumento 
das taxas moderadoras é identifica-
do no relatório mundial da saúde 
como sendo de longe o maior obs-
táculo ao progresso desta medida.
Como se costuma dizer, estes se-
nhores em três penadas atiraram o 
nosso Serviço Nacional de Saúde, 
geral, universal e tendencialmente 
gratuito para as urtigas.
A resolução 58.33 da Assembleia 
Mundial da Saúde de 2005 diz que 
todos devem ter acesso a serviços 
de saúde sem necessidade de sacri-
fícios financeiros, e propõe:
 Obter o máximo rendimento das 
tecnologias e serviços de saúde;
 Motivar os trabalhadores de saúde;
 Melhorar a eficiência hospitalar;
 Obter os cuidados correctos no 
primeiro contacto, por redução do 
erro médico;
 Eliminar o desperdício e a corrup-
ção;
 Avaliar de modo crítico que servi-
ços são necessários. 
Já tive oportunidade de explicar o 
meu ponto de vista contrariando o 
argumento utilizado que os progres-
sos da medicina implicam necessa-
riamente um aumento de despesas. 
Inúmeros progressos da medicina 
reduziram os custos hospitalares: 

aparelhos de diálise mais perfeitos, 
necessitando de menos vigilância 
dos técnicos e de manutenção; ope-
rações cardíacas muito dispendiosas 
às coronárias são muitas vezes subs-
tituídas pelo cateterismo percutâ-
neo realizado em ambulatório; a ci-
rurgia minimamente invasiva reduziu 
drasticamente o tempo de hospitali-
zação; a indústria farmacêutica tam-
bém contribuiu com a descoberta 
de novos medicamentos como os 
anti-ulcerosos, que fizeram quase 
desaparecer a úlcera duodenal per-
furada das urgências hospitalares.
Não é certamente com cortes sala-
riais que se vai motivar os trabalha-
dores da saúde. Aliás pode pergun-
tar-se onde estão os aumentos dos 
últimos dez anos?
A eficiência hospitalar passa só pela 
modificação da organização interna 
e governação do SNS. Onde pára o 
documento do Ministério da Saúde: 
“A Organização Interna e a Gover-
nação dos Hospitais”?
É fundamental dar combate aos 
chamados “gastos implícitos” como 
aqueles que são feitos por exem-
plo em medicamentos comprados e 
não consumidos. Este desperdício é 
causado por inúmeros factores, tais 
como uma má prescrição, condicio-
namento dos medicamentos, não 
utilização pelo doente,etc. A mesma 
constatação pode ser feita na dupli-
cação ou na realização inútil de exa-
mes de laboratório ou de imagem. 
Para quando a circulação da infor-
mação clínica electrónica?
A constatação de que os aumentos 
dos custos de medicina são inelu-
táveis, leva os decisores a propor 
modelos económicos tomando em 
conta a idade ou uma outra carac-
terística de um membro da nossa 
sociedade para recusar-lhe certos 
cuidados de saúde. Temos obrigação 
de nos opor e melhorarmos o nos-
so sistema organizacional.
É inadmissível que sejam os doentes 
um dia a serem as vítimas da nossa 
própria falta de organização e coor-
denação. 
Gostaria de ter visto no documen-
to da troika medidas de combate à 
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corrupção que também atinge 
a saúde, como muito bem diz 
a Assembleia Mundial da Saú-
de, reunida em 2005.
Cito:
“A crescente globalização e 
a localização off shore de ac-
tivos empresariais – frequen-
temente em paraísos fiscais 
– aumenta o potencial de 
perda de receita fiscal, seja 
por lacunas não intencionais 
na legislação seja através do 
uso ilegal de contas individu-
ais ocultas. Todos os países da 
OCDE aceitam agora o Artigo 
26 da convenção fiscal modelo 
da OCDE, que cobre a troca 
de informação, e mais de 360 
acordos de troca de infor-
mação sobre impostos foram 
assinados. Espera-se que as 
empresas globais e as institui-
ções financeiras que as ser-
vem sejam mais transparentes 
nas suas transacções futuras, e 
que os países que as acolhem 
obtenham uma fatia mais justa 
das receitas fiscais”.
É senso comum que é na 
despesa em medicamentos o 
maior gasto dos sistemas de 
saúde e a maioria dos países 
tenta reduzir esta despesa 
pela introdução da venda de 
genéricos.
Este foi um dos temas mui-
to debatido durante a última 
campanha para Bastonário 
da Ordem dos Médicos, mas 
julgo importante voltar ao as-
sunto.
Os médicos pensam a tera-
pêutica como parte integrante 
do acto médico e o seu racio-
cínio é feito tendo por base a 
disponibilidade dos princípios 
activos conhecidos e das for-
mas de apresentação aplicá-
veis. 
Assim, é correcto dizer-se que 
os médicos, numa primeira 
fase do processo terapêutico, 
sempre prescreveram e pres-
crevem por Denominação 
Comum Internacional.
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A segunda fase do processo tera-
pêutico, da dispensa dos medica-
mentos prescritos por entidade 
terceira exterior à classe médica, 
tem contextos diferentes quer se 
trate do domínio hospitalar ou ins-
titucional ou do ambulatório.
No caso da prescrição hospitalar 
por Denominação Comum Inter-
nacional (DCI), cabe aos serviços 
farmacêuticos disponibilizar os me-
dicamentos adquiridos normalmen-
te a um só produtor ou fornecedor 
e, como tal, não se coloca qualquer 
divergência ou grau de liberdade. 
Os médicos confiam na boa esco-
lha e dispensa dos serviços farma-
cêuticos. 
Quando se trata da medicina do 
ambulatório, o mercado da dispen-
sa de medicamentos é muito vasto 
e para cada princípio activo podem 
existir medicamentos de marca e 
ditos genéricos também de marca 
ou de fornecedor.
Cabe ao médico indicar o medica-
mento na forma que é apresentado 
de marca ou genérico de fornece-
dor, qualquer deles específico no-
minativamente. É no acto médico 
que a liberdade de escolha partici-
pada do doente assume a sua pleni-
tude. São raros os casos em que os 
medicamentos de marca ou genéri-
cos são únicos para um dado DCI. 
Não existem pois no ambulatório 
genérico universal. Terá de haver 
uma escolha. Cabe ao médico e ao 
seu doente fazê-la no tempo e lu-
gar próprios.
A confusão, o barulho dos negócios 
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e outros interesses extra saúde en-
tram em acção quando se coloca 
no mercado diferentes medicamen-
tos com o mesmo princípio activo 
e apresentação a preços diferentes. 
Aqui aparecem os proponentes da 
limitação da iniciativa terapêutica 
dos médicos. Uns, directos, dizem 
que tal poder de escolha dos me-
dicamentos deve pertencer às far-
mácias e à sua associação. Outros, 
mais elaborados, dizem que deve 
ser dada liberdade aos doentes 
com a ajuda dos farmacêuticos. E 
outros ainda consideram que o 
preço deve ser um factor penali-
zador da escolha ou que os médi-
cos quando quiserem participar no 
processo de escolha terão de o fa-
zer com justificação técnica precisa 
e fundamentada.
O que ninguém falou foi da intro-
dução dos medicamentos genéri-
cos universais adquiridos ou contra-
tualizados pelo Serviço Nacional de 
Saúde. E porque não todos os me-
dicamentos, genéricos ou de marca, 
a exemplo do que se faz na Nova 
Zelândia, Canadá e parte da Bélgica. 
Este modelo - que ficou conheci-
do como o modelo kiwi, pela Nova 
Zelândia ser um grande produtor 
deste fruto - consiste na abertura 
de concurso, pelas autoridades, às 
empresas que propõem medica-
mentos equivalentes e a compar-
ticipação daqueles que fizerem a 
melhor oferta. 

Lisboa, 25 de Maio de 2011
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Médicos 
indiferenciados? 
Nem Colombianos, 
nem portugueses.

José Manuel Silva
Presidente da OM

É verdade que ainda há cerca de 
300 médicos com a categoria de 
Clínicos Gerais, que provêm do 
antigo Decreto-Lei 73/90, que 
exercem nos Centros de Saúde 
sem serem Especialistas, mas tra-
balham desde há dezenas de anos 
no conteúdo funcional de MGF e a 
Ordem concordou com o anterior 
Governo para a realização de uma 
formação específica em exercício 
que permita cumprir requisitos 
com vista a um exame de titulação.
Antes da importação activa de 
médicos indiferenciados e com 
barreiras de língua e cultura, sete 
soluções havia, caso o anterior 
Governo tivesse feito com tempo, 
como tinha toda a obrigação, o seu 
trabalho de planeamento:

Pagar aos jovens especialistas de 
MGF o mesmo que paga aos es-
pecialistas hospitalares e aos Co-
lombianos indiferenciados, para 
atrair os jovens para os Centros 
de Saúde. Há mais de um ano que 
estes jovens especialistas rece-

O que os cidadãos querem nos Centros de Saú-
de são especialistas em Medicina Geral e Familiar 
(MGF), os únicos que têm a preparação e as com-
petências adequadas para desempenharem com 
a máxima qualidade o amplo leque de funções e 
obrigações inerentes a uma lista de utentes, que 
vão desde o planeamento familiar, à obstetrícia, 
à pediatria, à geriatria, à psiquiatria, à medicina 
preventiva e a quase todas as doenças crónicas e 
agudas do adulto. 

bem apenas 1900 euros por mês, 
ilíquidos, pelo que muitos evitam 
ou abandonam a especialidade, ou 
optam por trabalhar em empresas 
no desempenho de outras funções. 
Este problema terá sido objecto 
de uma correcção recente por 
parte do anterior Governo, mas 
que ainda está por aplicar.

Oferecer aos especialistas em MGF 
reformados, que são experientes e 
sem barreiras culturais, condições 
dignas para regressarem ao SNS. 
Com esta solução, de maior qua-
lidade e de aplicabilidade imediata, 
em vez de pagar 2800 euros/mês a 
médicos indiferenciados e com di-
ficuldades de comunicação, Portu-
gal pouparia mais de dois milhões 
de euros/ano!

À semelhança do que acontece 
com as USFs modelo B, propor e 
contratualizar com os Médicos de 
Família no activo, por mútuo acor-
do, com um suplemento no venci-
mento e alargamento do horário, 

Nota: 
artigo publicado no Expresso 
de 8 de Julho de 2011, numa 
versão de 3000 caracteres.
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que recebam mais 200 utentes 
nas suas listas. Caso 3000 médicos 
aceitassem, o que é possível, tería-
mos vagas para mais 600000 cida-
dãos sem Médico de Família.

Reorganizar transitoriamente as lis-
tas dos Médicos de Família relativa-
mente aos inscritos não utilizadores, 
criando para estes últimos uma for-
ma de resposta pontual. Este simples 
facto permitiria aumentar em cerca 
de 10% as vagas totais disponíveis, 
ou seja, mais cerca de 800000 novas 
vagas para novos utentes.

Concretizar concursos nacionais 
de colocação de especialistas em 
MGF, recuperar a perspectiva de 
mobilidade por concurso, e não 
apenas por convite (o que faz com 
que alguns especialistas de MGF se 
desvinculem e optem por outras 
vias profissionais), e dar oportu-
nidade aos Médicos desvinculados 
para regressarem ao SNS (muitos 
estão contratados a recibo verde!). 
São largas dezenas, se não cente-
nas, aqueles que aguardam coloca-
ção definitiva.

Promover a vinda para Portugal de 
Médicos especialistas estrangeiros 
com especialidade de MGF reco-
nhecida a nível europeu, como Es-
panha, Eslovénia e outros países da 
antiga Europa de Leste. 

Caso as seis medidas anteriores 
fossem insuficientes, permitir aos 
Médicos portugueses reformados 
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de outras especialidades, médicos 
experientes, no auge da carrei-
ra e sem barreiras linguísticas, o 
mesmo que está a ser oferecido 
de bandeja a médicos estrangei-
ros indiferenciados! Não para ge-
rir ficheiros de utentes, pois para 
isso não têm preparação adequa-
da, mas para possibilitar uma res-
posta médica onde não haja outra 
alternativa, dentro do princípio, 
que subscrevemos, de que todo 
o português tem o direito de ter 
acesso a um médico quando dele 
necessita.

Apenas em oitavo lugar, se fosse 
necessário, seria então aceitável 
a importação de Médicos indife-
renciados. A ex-Ministra da Saúde 
disse que a qualidade profissional 
destes médicos importados foi re-
conhecida pela Ordem; não é ver-
dade, a Ordem é obrigada a aceitar 
a inscrição de médicos que vejam 
a sua licenciatura reconhecida por 
uma Faculdade de Medicina, sem 
qualquer possibilidade de os ava-
liar, muito menos de os avalizar 
tecnicamente!

Os princípios e as soluções aci-
ma enumeradas são aquelas que a 
Ordem dos Médicos sustenta, em 
defesa da Qualidade do SNS e do 
direito dos Doentes a um verda-
deiro e competente Médico de 
Família. Fica bem claro que o que 
está em causa é uma questão de 
especialidade e qualidade, não de 
nacionalidade e xenofobia.



Com a destruição das carreiras, as 
nomeações puramente políticas 
para os lugares de chefia intermédia, 
e a desestruturação interna que daí 
resultou, que se repercutiu na qua-
lidade e no custo da assistência e 
também na formação dos profissio-
nais médicos. Com os gastos enor-
mes com a gestão, incluindo tudo 
que é material e programas infor-
máticos, relógios de ponto electró-
nicos, prescrição electrónica, tudo 
electrónico e caro num país que não 
tem dinheiro para pagar as dívidas e 
tem pouco para tratar os doentes.
Portugal está classificado agora em 
saúde nos últimos lugares europeus, 
quando era dos primeiros, a morta-
lidade infantil aumentou pela primei-
ra vez em 20 anos e a morte por tu-
berculose recrudesceu. As pessoas 
pagam cada vez mais pela sua saúde, 
e isso vai-se agravar pelas medidas 
impostas pela “troika”. Mas com a 
qualidade a diminuir e a formação 
médica comprometida, os gastos e 
o prejuízo aumentaram exponen-
cialmente. Quanto mais modifica-
ções se fizeram, mais a qualidade e 
a formação diminuíram e o prejuízo 
aumentou. 
Não vale a pena meter a cabeça na 
areia, e tentar fugir para a frente: 

o prejuízo virá atrás de nós. Com 
o descalabro financeiro crescen-
te, e em vez de emendar a mão e 
reconhecer os erros de gestão co-
metidos, tentou-se poupar “racio-
nalizando” meios, o que na prática 
correspondeu apenas a encerra-
mentos, de centros de saúde, ser-
viços de atendimento permanente, 
maternidades, serviços hospitalares, 
urgências e hospitais, agora noutra 
modalidade, a das fusões. Fundir 2 
ou 3 hospitais, ou 8, como se fala em 
Coimbra, é reduzi-los a 1 e encerrar 
os outros, diga-se lá o que se disser. 
Com a redução de oferta e as limi-
tações daí resultantes, bem como as 
consequências negativas para a eco-
nomia da região envolvida.  
Os que trabalham na Saúde, sobre-
tudo nos hospitais, sabem o que se 
passa, mas às vezes é bom pormo-
-nos no lugar dos doentes. Foi o que 
aconteceu comigo há uns tempos 
atrás, quando uma pessoa da minha 
família, muito chegada e querida, teve 
um AVC e foi por isso transportada 
de urgência para o centro hospitalar 
que serve a sua área de residência. 
Recebida e estudada lá, cedo o neu-
rologista de serviço se apercebeu 
que a doente estava também a ter 
um enfarte do miocárdio. Aí surgiu 

Encerramentos, 
fusões e outras 
racionalizações
Tornou-se francamente evidente a evolução ne-
gativa que a Saúde no nosso país sofreu de há 
pouco mais de meia dúzia de anos para cá, e de 
que nós desde o início viemos falando. Foi desde 
que a organização interna dos hospitais foi modi-
ficada, dando-se primazia à parte administrativa e 
esquecendo-se, ou pondo-se de parte, a clínica.

Carlos Costa Almeida
Presidente da Associação Portuguesa 
dos Médicos de Carreira Hospitalar
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Tentou-se poupar 
“racionalizando” 
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na prática 
correspondeu 
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encerramentos, 
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saúde, serviços 
de atendimento 
permanente, 
maternidades, 
serviços 
hospitalares, 
urgências e 
hospitais, agora 
noutra modalidade, 
a das fusões.



o problema: para evitar “redundân-
cias”, a Cardiologia daquele centro 
hospitalar é noutro hospital, a umas 
dezenas de quilómetros de distân-
cia daquele. Que fazer? Tratar mal 
o enfarte (por alguém não especia-
lizado), ou enviar a doente noutra 
viagem de ambulância em plena fase 
aguda de duas situações patológicas 
graves, e depois ser mal tratada do 
seu AVC? Bom, esse problema aca-
bou por ser resolvido pela própria 
doente, quando passado algum tem-
po morreu, ainda no primeiro hos-
pital. Teria chegado a sua hora? Não 
sei, mas aquela falta de redundâncias 
não ajudou nada… Nem ajudou ou 
vai ajudar outros. Serão muitos ou 
poucos?... Para mim chegou que fos-
se uma…
Mas a minha experiência recente 
como familiar de doente não se fi-
cou por aqui. Um irmão daquela 
senhora tem insuficiência renal cró-
nica, e faz hemodiálise numa clínica 
ligada a um hospital daquele centro 
hospitalar. Teve um problema res-
piratório agudo, foi obrigado a ir a 
outro; mas as queixas cardíacas que 
também apresenta não são para 
esse… e a correcção cirúrgica do 
seu acesso vascular para hemodiá-
lise também não. Mas que dificulda-
de que os médicos que tratam este 
doente devem ter em encontrar-se 
e falar sobre ele! Bom, com certeza 
não falam. Provavelmente cada um o 
trata de per si, com as redundâncias 
que, aí sim, se podem imaginar e, se 
calhar, os maus resultados.
Quase tudo que foi feito pelo go-
verno nos hospitais portugueses 
nos últimos anos resultou mal, ou 
teria resultado melhor se fosse feito 

doutra maneira. Para quê continuar 
o mesmo caminho?! Que quem en-
tra agora não acredite no “marke-
ting” de quem sai, com o fracasso 
camuflado por projectos mais ou 
menos grandiosos e palavrosos mas 
balofos e sem sentido. Avalie-se o 
que foi feito, objectivamente, corri-
ja-se o que está mal, reorganizem-
-se os hospitais, redimensionem-se, 
reconstitua-se a sua cadeia hierár-
quica, nomeie-se quem tecnicamen-
te deve ser nomeado. Aproveite-se 
o que se tem, não se destrua para 
construir algo que está condenado 
ao fracasso logo à partida. 
Não se destruam hospitais centrais 
que funcionam bem há muitos anos, 
com o agrado dos doentes, só para 
seguir o que apareceu um dia numa 
linhas escritas à pressa num decreto 
lei, para encher espaço e completar 
umas 50 medidas prometidas, sem 
qualquer projecto ou estudo pré-
vios! Que depois nos são apresen-
tadas como ideia duma “troika” que 
de saúde saberá tanto como nós de 
empréstimos a juros. E que ao mes-
mo tempo nos quer reduzir tam-
bém a educação e a justiça, coisas 
que, a par da saúde, só interessam 
aos pobres indígenas falidos que nós 
somos, e não a quem nos emprestou 
dinheiro e quer sobretudo os juros 
dele.
Tenha-se a coragem de avaliar o que 
foi feito, e não se queira corrigir o 
que está mal com quem foi causa 
disso. Há que recorrer por uma vez 
a outros, a quem criticou esta políti-
ca e tem ideias diferentes e concre-
tas, encarar a Saúde doutra maneira, 
ter o golpe de asa que a Saúde em 
Portugal precisa. E o País também.
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dos doentes, só 

para seguir o que 
apareceu um dia 

numa linhas escritas 
à pressa num 
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São estes doentes reformados com 
baixos rendimentos e de maior ili-
teracia os principais consumidores 
dos medicamentos que receito. Me-
dicamentos que tomam dia após dia 
365 dias por ano para alívio das suas 
dores ou atraso das complicações. 
Medicamentos que concorrem direc-
tamente com as suas outras necessi-
dades, incluindo a alimentação, nestas 
circunstâncias de aumentos de IVA 
e de inflação na electricidade, água, 
transportes, etc.
A faixa etária dos mais de 65 anos, 
a principal consumidora de medica-
mentos na área do ambulatório, é 
uma faixa etária que nos próximos 
anos se vai alargar ainda mais.
Por outro lado somos um país pobre 
e endividado a precisar desespera-
damente de reduzir tudo o que seja 
comprado ao exterior. E os medica-
mentos são uma significativa parcela 
das importações.
Em face deste contexto impõe-se 
maximizar a eficiência em tudo o que 
diz respeito ao medicamento, para o 
que se sugere:
- Envolver todos os médicos nesta 
questão, começando por orientações 

por parte dos Colégios (algo que o 
Bastonário anunciou já ter pedido, o 
que se saúda) e muito em especial do 
Colégio de Medicina Geral e Familiar 
e acabando nos profissionais e nas 
suas reuniões do Serviço (porque 
não dedicar este ano a este tema?);
- Possibilitar receitar por DCI em se-
gurança e ao mais baixo custo para o 
que se propõe: Concurso anual para 
escolha de apenas 3 genéricos por 
DCI a serem comparticipados pelo 
SNS;
Obrigatoriedade de semelhança dos 
comprimidos e das embalagens, com 
a DCI em letras grandes e a marca 
do laboratório em letras pequenas.
Acredita-se que estas medidas per-
mitirão conseguir preços muito mais 
baixos (quer por um lado por ser em 
concurso muito competitivo quer 
por garantir a quem ganhar ficar com 
uma quota de mercado muito maior) 
facilitar a fármaco vigilância (vigiar 3 
em vez de 60) e evitar os perigos de 
toma de medicamentos em duplica-
do.
Acessoriamente as empresas de ge-
néricos portuguesas, mais em cima 
do acontecimento, poderão ver aqui 

Política do 
Medicamento:
Reflexões 
e propostas de um 
Médico de Família
Tenho uma lista de 1900 utentes, sendo que destes 
525 (27,5% do total) têm mais de 65 anos. Coincide 
nestes doentes uma fraca capacidade económica e 
a incidência de uma multiplicidade de doenças cró-
nica degenerativas tais como as doenças cardiovas-
culares (Hipertensão arterial, Insuficiência coroná-
ria, etc.), diabetes e reumatismos degenerativos.

António Alvim 
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uma oportunidade para ganha-
rem escala o que será bom 
para a nossa economia e para 
a nossa balança de pagamentos
- Negociar, num âmbito da Co-
missão Europeia (?), o prolonga-
mento da protecção da patente 
dos medicamentos verdadeira-
mente inovadores em troca 
de um automatização da sua 
baixa de preço em função do 
aumento progressivo das ven-
das. Parece lógico evitar que a 
Indústria Farmacêutica que faz 
investigação e produz medica-
mentos inovadores se “vingue”, 
até por necessidade, nos novos 
produtos da perda de receitas 
dos seus medicamentos já con-
sagrados que passaram a ter 
a concorrência dos genéricos. 
E todos sabemos que são os 
novos medicamentos para as 
doenças Oncológicas e HIV 
que estão a fazer descambar as 
contas dos medicamentos hos-
pitalares e os da Psiquiatria no 
ambulatório.
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Testemunho de José Joaquim de Moura, médico em 
Trás-os-Montes, no início do séc.XX ou uma visão 
amargurada do Portugal rural

José Joaquim de Moura nascido 
em Alvarelhos, Santo Tirso, Distrito 
do Porto a 22 de Dezembro de 1868, 
formou-se em Medicina na Escola Mé-
dico-Cirurgica do Porto a 17 de Julho 
de 1896. Foi nomeado «Facultativo» 
da Câmara de Vimioso a 6 de Agosto 
de 1896 e Sub-Delegado de Saúde a 
14 de  Julho de 1914. Fez toda a sua 
vida clínica no Concelho de Vimioso e 
do seu espólio destacam-se dezenas 
de relatórios de autópsias e de exa-
mes Médico-Legais, efectuados a pedi-
do das entidades judiciais.

Faleceu a 9 de Novembro de 1939 

em Vimioso onde está sepultado e no 
seu escritório encontrei inúmeras 
revistas médicas (destacando-se a 
assinatura de 11 revistas clínicas fran-
cesas) demonstrando o seu interesse 
científico e a vonttade de actualização 
para melhor tratar os seus doentes.

No seu espólio é ainda de desta-
car não apenas os instrumentos Gine-
cológicos mas ainda Oftalmológicos 
e de Otorrinolaringologia que lhe 
permitiam fazer nascer bebés viáveis 
em partos, muitas vezes complicados 
e ainda resolver problemas de olhos e 
ouvidos. 

Dos 66 instrumentos (espéculos, 
pinças para chalazio e outras, afasta-
dores, vários tipos de forceps, sondas, 
serra de amputação, histerómetro, etc, 
etc...) já oferecidos ao Museu Maximi-
liano Lemos da Faculdade de Medicina 
da  Universidade do Porto, destaco um 
estejo de pele e metal piriforme com 
máscara anestésica (fig 1)

Os numerosos Relatórios Médi-
co-Legais de agressões, violação, in-
fanticídio e autópsias ou documen-
tos para as Entidades de Saúde, são 
todos manuscritos em folhas de pa-
pel amarelado, com linhas, de 23cm 
por 18cm, com páginas numeradas, 
dobrados nos dois sentidos e guar-
dados em pequenos envelopes que 
têm o desenho do Arco da Rua Au-
gusta na folha de abertura interior 
(fig 2)

Neste trabalho vou apenas 
transcrever dois manuscritos: o 1º é 
um Relatório para  o Delegado de 
Saúde de Bragança que retrata  as 
dificeis condições do trabalho médi-
co,  a falta de higiene e os precon-
ceitos  de uma população rural no 
início do séc XX;

Maria Cândida Maia
Chefe de Clínica de Neuropediatria
Reformada da Direcção do Serviço 

de Neuropediatria 
do Hospital Maria Pia do Porto

Sede 
de Higiene e Justiça
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Resumida indicação da defesa sanitária do concelho de Vimioso
apresentada ao Delegado de Saúde do Distrito de Bragança
13 de Março de 1901

Com a entrada do século vinte, uma aurora nova começa, na medicina e higiene 
nacional que faz nascer a dúvida nas gerações descrentes dos velhos séculos. A elas 
pertenço eu e na incerteza, embora com a esperança do moribundo, não posso deixar 
de concorrer de novo, para a obra de regeneração, com o meu limitadíssimo auxílio. 
Mas será possível que para cima do Marão...as leis passem sem ser avinagradas ou 
amolecidas pela neve da serra?! Será possível que com a boa vontade dum limitadíssimo 
número, mudar os nábitos, costumes e corrupção de muitos? Sou mandado e obedeço, 
ficando sempre na dúvida, porque a isso me obrigam factos que passo a relatar. 
Percorrendo os diversos caminhos da higiene, não é difícil de demonstrar que ela nunca 
chegou a este concelho ( não tem vias de comunicação e os meios de comunicação 
são morosos) Nunca procedi à análise microbiológica do ar atmosférico de qualquer 
povoação deste concelho (para isso não chega a minha competência) nem me consta 
que esse trabalho fosse feito por qualquer bacteriologista mas facilmente podemos 
fazer avaliação grosseira pelo estado de limpeza em que elas se encontram. As ruas da 
vila são verdadeiras estrumeiras pois só são varridas duas vezes por ano em vésperas 
de festa. Se não fossem os agentes naturais de limpeza (incluindo neles para este 
concelho o porco, cão, galinhas e aves carnívoras, porque salvo rarríssimas excepções, 
se é que existem, até hoje raro terá sido o animal que tenha tido a honra de sepultura) 
ou fenómenos desconhecidos de associações microbianas, certamente o número de 
doenças infecciosas seria muito mais elevado. Nos fins de 1896 oficiei à Ex.ª Câmara, 

fig. 1  
Estojo de pele com máscara 
anestésica de Esmarch para 
clorofórmio, frasco de vidro com 
conta-gotas e pinça tira-língua

Fig. 2 
Manuscritos guardados em 
pequenos envelopes
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no sentido de estabelecer a limpeza diária da maneira mais simples e económica que era possível, mostrando-lhes ao mesmo tempo 
quais as vantagens; mas até hoje nada consegui. Apresento A Vª Ex.ª este ponto assaz importante para medidas de defesa sanitária. 
Desta leve indicação da limpeza pública, conclui-se sem a descrição quais as condições higiénicas das águas. Também na época das 
chuvas por defeitos de canalização e por isso julgo medidas de defesa sanitária aplicáveis à vila, canalização bem feita das águas de 
consumo, criação de urinóis e latrinas públicas (para beneficiar também a moral), colocação de lavadouros públicos da vila, porque 
actualmente bem lhe pode ser aplicado o rifão popular – a água lava até ser cortada à faca.

É em todo o concelho muito vulgar a malária e em algumas povoações a  pústula maligna às quais não é certamente estranha a grande 
imundície. Lembro-me agora do que há poucos dias me dizia um regedor. No mês de Fevereiro último fui a Santulhão tratar um doente 
com seis pústulas malignas no membro superior direito. Procurando saber qual a etiologia do caso, apurei que o doente fez de veterinário, 
introduzindo o membro no anus de um boi que tinha doente, o qual morreu. Interroguei então o regedor se o corpo do animal (excepto 
o couro, porque já se supunha a curtir) tinha sido enterrado. Ah Senhor, quem sabe d’ele, certamente comeram-no, porque costumam 
(fazer) isso. E não me consta que exista epidemia na povoação! Ah qual é o poder bacteriológico dos sucos digestivos.

Exº Senhor! No capítulo da higiene alimentar na água, no vinho e no leite são bagatelas. Não há médico sem ferro, sem quinino, 
sem apoio eram, julgo eu, palavras de Trousseau e hoje temos que acrescentar não há médico sem leite. Falta quase por completo 
este género alimentar, porque, por proposta camarária (salvo erro) só três pequenas povoações podem ter cabras. Ao povo é mais 
fácil obter dinheiro do que leite. Há quatro meses que não entra um litro de leite na vila! Proponho, como medida sanitária da 
maior urgência a criação de uma vacaria ou cabrada camarária. O matadouro está em condições bem pouco higiénicas e a sua 
substituição por outro, construído de novo, será uma das medidas sanitárias a tomar nesta vila. Tem duas divisões em comunicação 
por uma porta. Numa, para servir o público há um simulacro de janela e na outra há duas portas quase vis-à-vis, sendo uma para 
entrada do animal que é abatido e outra para o público. Tecto de telha e ripa, soalho onde a arte não entrou, cal nunca viu, mas se 
ao menos tivesse vitela gorda e diária...

A higiene da habitação deixa muito a desejar e não exagerará, quem disser que um terço das deste concelho, melhor seriam um 
covil de feras com uma só abertura que servisse de porta de entrada. Certo é que a ventilação se faz bem, porque o telhado dá 
livre acesso ao ar. Recordo-me de um doente desta vila, ao qual em 96 ou 97 fiz a abertura de um fleigmão abdominal, que nunca 
o visitei sem ser acesa a candeia, quaisquer que fossem as condições luminosas do dia. Os próprios paços do concelho tem duas 
latrinas que exalam cheiro mais activo que o almiscar. Nunca vi as  da cadeia mas darão uma segunda edição correcta e aumentada. 
Julgo boa medida sanitária os poderes públicos fazerem expropiações e reconstruções, já que as magras bolsas das pessoas para 
tanto não chegam. Pouco posso acrescentar aquilo que disse em 1896 à cerca da higiene escolar num relatório que apresentei ao 
Ex.º Administrador do concelho. No dia 24 de Novembro, dia aziago é certo, vistoriei com ele a escola de Caçarelhos, condenei-a em 
nome da higiene e até hoje não houve modificação alguma! Para que cansarão os pobres empregados em vistorias e relatórios, se os 
poderes públicos nada tencionam fazer? Em piores condições está a de Argozelo. Nada há mais parecido com o matadouro da vila 
do que ela; todavia há uma diferença – a escola tem soalho de madeira com loja de animais por baixo. Simplesmente assombroso.

Ex-º Senhor! Não seria luxo se a vila fosse dotada com a construção de uma para o sexo feminino
Entremos na higiene individual onde os preconceitos são tão grandes como a ignorância dos povos. Na minha clínica doentes tenho 
encontrado com mais de cinquenta anos que nunca lavaram os pés; outros de 60 anos que nunca dormiram na cama sem ser de 
saia, colete, casaco e meias; outros pelo cheiro seriam classificados de raça preta, por brasileiro cego, etc, etc.

Preconceitos há prejudicialíssimos acerca das parturientes, devendo dar mortalidade sensível. A mulher durante toda a gravidez 
nunca lava as partes genitais nem as pernas, por que faz mal às mulheres grávidas. Tem a criança a pé e em seguida entra 
na cama completamente vestida ou quase, já se vê, com a roupa e corpo sujos por sangue e matérias fecais, o que sempre 
acontece em tais casos. Envolve-se então em cobertores, porque a brancura dos lençóis faz mal, tampam-lhe  com farrapos 
todos os buracos, para que não entre luz pela mesma razão e assim se conserva alguns dias sem mudar de roupa, nem no 
seu corpo tocar uma gota d’água! Não resisto à tentação de contar o que vi num parto a que assisti, com proveito para a 
criança, em 1900. Encontrei a parturiente à lareira, em posição de orar, apoiada sobre o marido. Em volta, família e vizinhas 
esperavam o bom sucesso. Tratei de convencer a parturiente e os circunstantes, que recolhesse  à cama porque d’outra 
maneira me era impossível extrair a criança a ferros e segui deante para o quarto. Esperei e a boa da mulherzinha não 
aparecia. Voltei, encontrando com grande espanto meu, a parturiente na mesma posição d’orar, nádegas a descoberto, cabeça 
da criança já fora e um homem, sem ser o marido fazia o baptismo! Que boa moral e que refinadíssimo pudor. Extraí a 
criança (com vida) e d’aqui por diante já a descrição está feita. Esforcei-me por convencer a parturiente e a família que tais 
preconceitos eram o que havia de mais falso, mas fiquei vencido na batalha. No mesmo ano de 1900, fui a outra povoação 
extrair secundinas, passados três ou quatro dias do parto. O cheiro era o mais fino aroma de podridão, excepto para quem 
tivesse a pituitária esclorosada. Procedi à lavagem com água fénica, fiz a extração e lavei de novo, mas durante estas operações 
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A 2ª transcrição é de um Relatório 
de Violação: a ofendida era uma ado-
lescente de 13 ou 14 anos que foi 
examinada no Tribunal de Vimioso 
na presença da mãe e de duas teste-
munhas no dia  31 de Maio de 1900. 
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gritava na rua o mulherio: Ai Jesus! Ai Jesus que a mata! Quando se viu lavar uma mulher de parto?! Ai Jesus! Felizmente que 
escapou a parturiente, senão para onde iria a minha clínica?!

A vila já se acha isenta de tais prejuízos, isto é a consequência do povo ignorante não estar habituado a médico mas sim a 
barbeiros que invadiram este concelho, o de Bragança e outros, como uma praga de gafanhotos. Têm tido a proteção como os 
jesuítas. O presidente do conselho de ministros declara ser ilegal as ordens religiosas mas protegem-nas. Os juízes reconhecem 
haver ilegal exercício da medicina mas absolvem. Em 1897 processou, o Administrador do concelho, um barbeiro, por ter 
sangrado e o homem ter morrido. Não quero saber a razão porque procedia assim, o que é certo é que o facto era verdadeiro, 
foi provado e o barbeiro absolvido pelo digno juiz municipal. A mim que na qualidade de sub-delegado de saúde, tinha dado 
parte dos restantes deste concelho, fora os que do concelho de Bragança aqui vêem prestar serviço, foram-me entregues as 
participações pelo digno escrivão! Como a justiça anda

Ex.º Sr.! Quando foi publicado o decreto de 22 de Dezembro de 1900 e vi que pertencia ao sub-delegado de saúde, organizar 
a estatística da mortalidade, em conversa, disse ao Ex.º Administrador do concelho que era melhor (com doçura) chamar os 
meus ajudantes e recomendar-lhes prudência. Esperemos para ver o que fazem em Bragança me respondeu ele porque é 
como eu descrente. Como medida  de defesa sanitária sobre este ponto, aconselho degradar a madrasta política e por à porta 
de cada farmácia um polícia – não haveriam frades se não houvessem conventos para provar que esta medida não constitui 
objecto de luxo, como porteiro em casa de titular, relato dois factos. 

Nos princípios de 1900, creio eu, foi a Bragança, para ser aviada uma fómula minha, sendo portador o Ex.º Sr.º Fonseca da 
freguesia de Outeiro. Eram seiscentos gramas de lactose, divididos em dose papeis e foi aviada da seguinte maneira: duzentos 
gramas em doses papeis! Sem comentários Ex.º Sr.º Há poucos dias vi nesta vila, em casa de um doente, um frasco, na 
aparência de cinquenta gramas de líquido, em que no rótulo se lia o seguinte: Nome da farmácia..., ácido fénico puro, Dr.... 
Ora a minha fórmula só pedia um frasco de cloreto de etilo para anestesia local que o doente trouxe. Tudo isto na capital do 
distrito. Como as leis são brandas! Poder-se-ía supor que o povo não chama médico porque o serviço neste concelho seja caro, 
se o sub-delegado de saúde não se sujeitasse com rigor a tabelas camarárias (50 reis por kilómetro percorrido e 240 reis de 
consulta ou visita no domicílio). Certo é que nem sempre assim foi, porque em 1898 se pagou pelo dobro, para conservar os 
costumes dando-lhe a mais vinte a vinte e quatro mil reis. O Digno Escrivão de fazenda não quis que ele se penitenciasse e 
por osso aplicou-lhe a lei das compensações, fazendo-o entrar em 99, para o cofre do estado e municipal, com a quantia de 
25.660 reis (capital e juros de mora) por contribuição industrial. Higiene das bolsas, neste solar dos barrigas lhe chamo eu. 
Terminarei este resumo dos recursos por algumas considerações sobre a profilaxia da varíola e tratamento da difteria.

Em 1899 havendo no orçamento para vacina 10.000 reis, foram vacinadas 15 crianças, sendo seis da vila. Em 1900, havendo 
no orçamento para vacina 18.000, foram vacinadas 99 crianças, sendo da vila 88. Na época actual ainda não principiou a 
vacina de 1901. Com estes dados e numa população de 11.347 habitantes, censo de 1900, julgo  poder afirmar que este 
concelho se acha mal preparado para um ataque d’uma epidemia de varíola.
Enquanto à difteria, só encontrei um caso, durante quase cinco anos num adulto. Fiz-lhe a aplicação de soro anti-diftérico, 
obsequiamente fornecido pela Ex.ª Câmara de Miranda do Douro, porque a deste concelho nunca a possui, com admirável 
resultado.

Confiando na boa vontade de V.ª Ex.ª  a qual procurarei auxiliar com os meus minguados recursos no muito saber e na grande 
soma de energia, tornar-me-ei crente. Modificarei a opinião que tenho acerca da higiene, que a guerra aos micróbios, imundície 
e à pobreza, só se faz com as três coisas com que Napoleão as fazia – dinheiro, dinheiro e dinheiro.

 Deus guarde a V.ª Ex.ª
 O Sub-Delegado de Saúde de 
 Vimioso 13.3.1901
 J.Joaquim de Moura

O exame ginecológico foi feito sobre 
uma mesa do próprio tibunal. Deste 
caso há três relatórios mas aqui só 
farei a transcrição do último. Do 1º 
relatório apresento apenas o esque-
ma da perfuração himen na fig 3



3º Relatório de Violação

Bem espinhoso é o papel do perito colocado entre a acusação e a defesa entre os interesses do réu e do queixoso  entre a 
opinião pública e a sua consciência; só pode ter por guia as sábias palavras deÖrfila. É necessário ajuntar que o perito deve ser 
dotado d’uma probidade a toda a prova? Colocado entre a acusação e a defesa deve limitar-se a fornecer à justiça o elemento 
científico que lhe é pedido, sem pensar nas consequências que possam daí resultar.
Não menos expressivas são as do nosso grande historiador Alexandre Herculano: Quem diz à víbora não sejas peçonhenta, 
quem diz ao sapo não sejas ascoroso? Babam e mordem – é o seu destino.
Não vou Senhores aumentar ou diminuir a verdade dos meus relatórios. Neles brilha uma conclusão, no meio de todas as 
outras, como um cometa entre todos os corpos que povoam a imensidade do firmamento (que a pessoa examinada, Maria 
da Luz está desflorada, havendo anormalidade na desfloração e que a data d’esta é recente – menos de quatro dias)
Venho esclarecer pontos que n’eles existam para vós obcuros, obstando assim a que por erro absolvais um criminoso ou 
condeneis um inocente.

Antes porém que sobre eles me interrogueis, permiti-me fazer-vos a comparação da grande Alemanha e do pequeno Portugal. 
A Alemanha, ou melhor os Confederados alemães, venezianos, milanezes e aragoneses são derrotados em 1500 em Napoles 
por Carlos 8º rei de França. Em 1547 experimentando o rigor das armas de Carlos 5º rei de Espanha em Mahlberg ficando 
prisioneiro João Frederico, sendo posto em liberdade por João Maurício de Segóvia em 1551. Nesta época, entra na Alemanha 
Henrique 2º rei de França a título de protector. No século 17 (1619), durante a guerra dos trinta anos, viu invadir os seus terri-
tórios os exércitos dinamarquês, sueco e francês e experimentou o jugo da Áustria até 1648, época em que foi assinado a paz 
da Westefália, ficando inteira liberdade de consciência aos príncepes alemães. Experimentou as armas de Luís 14º de França 
, contra ela, Espanha e o eleitor de Brandenburgo, auxiliados por Carlos 2º de Inglaterra, fazendo-se a paz em 1678, em que 
a França anexou aos seus domínios o Franco-Condado. No século 18º sustentou as lutas da sucessão austríaca (1741-1763). 
No século 19º, ano 1806 é derrotada na célebre batalha de Iena e tomada Berlim por Napoleão a 24 de Outubro. Em 1813, 
aliada com os Russos é vencida a 2 de Maio em Lützen e a 21 em Bautzen. Em 1866, aliada com a Itália contra a Àustria 
perde as batalhas de Custozza e a naval de Lissa, ficando vencedora em Sadowa. Em 1870 rebenta a guerra franco-prussiana, 
sendo vencido Napoleão 3º em Sèdan e Bazaine em Metz. De todas as lutas, vencedora ou vencida, tirou sempre sábia lição 
com Pedro o Grande da Russia, ficando mais forte no fim que no princípio. Hoje apresenta o primeiro exército do mundo, ma-
rinha de guerra rivalizando com qualquer nação e marinha mercante, porque viu a melhor venda dos seus produtos debaixo 
da sua bandeira, rivalizando com a marinha inglesa.

Portugal vê derrotado D.Afonso 5º em 1476 na batalha de Toro pelos espanhóis, D.Sebastião em Alcacer-Quibi em 1578, o 
pesado jugo de Espanha  até 1640. Em 1801 entra em Portugal um exército espanhol e perde Olivença. Em 1807 em virtu-
de do Tratado de Fontainbleau entre Espanha e França, Portugal é riscado das nações da Europa e invadido por Junot que é 
derrotado pelo exército anglo-luso comandado por Wellesley na Roliça e Vimieiro. Em 1807 entra Soult no Porto. Em 1810 vê 
entrar em seus territórios Messena (o sitiado e capitulado de Genova em 1800) que foi derrotado no Bussaco. Vê a regência 
de Beresford. Assiste à luta interna entre D.Pedro 4º e D.Miguel, terminada em 1834 pela Convençâo de Évora-Monte. Em 
1891 vê tremular por poucas horas a bandeira republicana no Porto. De tanto sangue derramado Portugal nada lucrou nem 
aprendeu. Hoje acha-se mais pobre, mais fraco, mais desacreditado e mais corrupto que nunca. Está cumprida a profecia do 
célebre Marquês de Pombal – Portugal vai à vela.
Isto resulta de na Alemanha cumprir-se a lei. Os tribunais alemães abriram o século vinte pela condenação de Sternberg 
cinco vezes milionário, por atentados ao pudor em menores de 12 e 14 anos. No nosso pais, porque o povo hipotecou a sua 
autonomia e pôs no prego a sua consciência, a troco de votos, de dinheiro a juro, de empregos, de matrizes, de contribuições 
industriais, de mil formas diversas, para ser resgatada em hasta publica por quem mais der, seria condecorado!
No meu segundo relatorio concluo por probabilidade, que Maria da Luz não ficou gravida. Supondo que a concepção se dava 
e que o facto não era do conhecimento dos tribunais, vou traçar-vos o quadro que o sábio Brouardel apresentou aos seus 
alumnos n’uma da lições em 1900. A mulher comete a primeira falta (uma nodoa em bom pano cai). Concebe e durante os 
primeiros tres meses de gravidez passa por doente, arrastando seus pais ao consultório dos médicos, pede sangue mensal a 
suas amigas. Nos tres meses seguintes, aperta-se, comprime-se e não come, em prejuizo seu e de seu filho. Nos três ultimos 
meses não é raro entrar no consultório medico sósinha e fazer-lhe a seguinte intimação - Dr. aborte-me ou me suicido.
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 Fig .3 
Laceração da membrana himen
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Finalmente pare, sem ter pessoal que a auxilie, abafa todos os gemidos para não ser percebida, faz a expulsão da creança o 
mais breve possivel e quando, aos primeiros gritos d’ella, vê perdidos todos os segredos de nove mezes, instinctivamente coloca 
a mão na boca da creança e, inconsciente, comete o infanticídio por asfixia. Estupro, aborto, infanticidio, tal é o Tripé criminoso!
Poderá alegar o réu que a ofendida por impulsão irresistível o seduziu? N’este caso, a meu ver, é isto um agravante, porque 
a pessoa que obra debaixo de impulsões irresistiveis não é responsavel perante a lei pelos seus actos e quem abusa de irres-
ponsaveis é criminoso. Poderá alegar a defesa que o réu obrou debaixo de impulsões irresistiveis? Que o reu é irresponsavel? 
Eu lembro-vos que a simulação é tão antiga como o mundo. O mendigo para procurar os meios de subsistencia recorre a 
simulação de males que realmente não tem. Os Eresos à astúcia têm recorrido muitas vezes, senão para conseguirem os meios 
de subsistencia, para alcançarem outros fins e quantíssimas vezes, fins ignobeis. A Escriptura aponta Raquel, David e seu filho 
Ammon como simuladores. Ullisses foi um simulador para ver se evitava ir à Guerra de Troia, fez-se louco: atrelou um cavalho 
e um boi ao arado e em vez de trigo semeava sal nos seus campos. Solon foi simulador para reconquistar Salamina. Carondas 
aboliu a pena de morte, mas mandava colocar na praça publica os poltrões vestidos de mulheres durante três dias. No tempo 
das cruzadas, aos que recusavam ir combater contra os infieis, dava-se-lhes uma roca e um fuso. O satírico Marcial diz d’um 
certo Zoilo, que se fingia doente com o fim unico de ostentar o seu luxo: “Zoilo está doente, é o seu leito que lhe faz a febre; se 
ele tivesse saude, como havia de mostrar esse estendal de cobertas escarlates, esse leito de madeira do Egito, e esses estofos 
perfumados em que se envolve? Não está o seu mal todo na ridicula ostentação das suas riquezas? Que tens tu que ver com 
os médicos, Zoilo”!.

E se simuladores e Traidores são palavras sinónimas, digo-vos que também dos portugueses alguns traidores houve algumas 
vezes. Em 1588, quando se tratava de mandar uma armada contra os inglezes, os nossos marinheiros se fizeram sangrar 
para não partirem.
Na decima conclusão do meu primeiro relatorio, admito a possibilidade da desfloração da ofendida se dar por promessas. 
Mas que casta de promessas seriam essas? Seria promessa de casamento? Aquele que não cumpre a sua palavra, não pode 
reclamar para si a patria de Egas Moniz. Seriam promessas de dinheiro? 
 
 Este rende munidas fortalezas
 Faz traidores e falsos os amigos
 Este a mais nobres faz fazer vilezas 
 E entrega capitães aos inimigos 
 Este corrompe virginais purezas 
 Sem temer de honra ou fama alguns perigos 
 Este deprava às vezes as ciências 
 Os juízes cegando e as consciências 

Seriam as promessas feitas a um terceiro e haveria no facto alguem mais culpado? Citar-vos-hei por resposta outro fragmento 
do poema de Camões

 E vós, oh poderosos, por pastoras
 Muitas vezes ferido o peito vedes;
 E por baixos e rudes, vos Senhoras,
 Tambem vos tomam nas Vulcaneas redes
 Uns esperando andais nocturnas horas,
 Outros subis telhados e paredes
 Mas eu creio que d’este amor indino 
 É mais culpa a da mãe que a do menino

A vós pertence dignos julgadores apreciar os factos e deles tirar as conclusões verdadeiras, mas se alguem puzer em duvida 
a veracidade das minhas palavras, não receio eu enganar-me, certificando, que n’esse momento está atacado de loucura de 
duvida. Não receio eu enganar-me aplicando-lhe os versos de Camões:

 Não mais, Musa, não mais que a lira tenho
 Destemperada e a voz enrouquecida
 E não do canto, mas de ver que venho
 Cantar a gente surda e endurecida.

  Vimioso 20.6.1900
  Je.Joaq.mde Moura
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Este extenso relatório tra-
duz bem o seu conhecimento da 
História Universal e também dos 
clássicos gregos e, ao mesmo tem-
po, uma grande amargura e descren-
ça na Justiça. Faço esta afirmação 
pela escolha das duas citações de 
Camões: os malefícios do dinheiro 
na 1º citação e as grandes dúvidas 
quanto à imparcialidade dos juízes 
na 2ª («...gente muda e insurdeci-
da»). Por fim termina o relatório 
colocando  apenas  a data  e assina-
tura, ao contrário do relatório para 
o Delegado de Saúde de Bragança 
que termina com a saudação “Deus 
guarde a V.ª Ex.ª

Quanto à referência a Sternberg 
e, após muitas pesquisas infrutíferas, 
encontrei finalmente  informa-
ção no New York Times de 23 de 
Dezembro de 1900 que pode ser 
visualizado no endereço na Web 

http://query.nytimes.com/mem/
archive-free/pdf?res=F40813F8385
A16738DDDAA0A94DA415B808C
F1D3

Sternberg era um banqueiro de 
Berlin com uma enorme fortuna.

 No caso do julgamento de vio-
lação referido, presumo que o vio-
lador seria pessoa influente em Vi-
mioso e teria pressionado os juízes 
para sair ilibado de culpa. Tentei ter 
acesso à sentença do processo, no 
Tribunal de Vimioso mas fui informa-
da que houve um incêndio nos anos 
50, pelo que tal  não seria possível.

 
Na sua Biblioteca, entre os livros 

de Medicina, devo salientar
• G.Parrel e M. Lamarque: Les 

Sourds-Muets, Étude médical, peda-
gogique et social  ed. Presses Uni-
versitaires de France, Paris 1925

• L.Goguillot,Comment on fait 
parler Les Sourds-Muets ed. Masson, 
Paris 1889

• Ch Achard e Leopold Levi: Mala-
dies du Systeme Nerveux, Semiolo-
gie Nerveuse ed. Baillière, Paris, 1911

A par da grande maioria dos 
clássicos da literatura portuguesa, 
encontrei ainda:

• Charles Darwin: 
L’Expression des Émotios chez 

l’homme et l’animal ed C.Reinwald 
, Paris 1890

• August Conte: Cours de Phi-
losophie Positive (6 volumes) 
ed.Schleicher, Paris, 1907

• Michel Bourgas: Le Droit à 
l’Amour pour la femme ed. Vigot 
Frères, Paris, 1903

 
Como homem era uma pessoa 

íntegra: em carta a um sobrinho que 
lhe pedira uma «cunha» para se re-
formar mais cedo, responde:

É um erro da tua parte julgares que 
é preciso recomendar-te ao meu amigo 
Dr.  Domingos Antunes de Azevedo para 
te passar os atestados que te fazem 
falta. Se são justos, médico nenhum se 
negará a passar o atestado de invalidez 
e se não são, não se pedem, porque é 
fazer um roubo aos cofres públicos, a 
coberto de documentos falsos.

A minha Mãe contava que mui-
tas vezes ao fazer um parto numa 
aldeia distante (montado no seu  
inseparável  cavalo e sob um forte 
nevão!...) ainda deixava alguns reais 
sob a almofada.

Este meu trabalho só foi possível 
porque o meu próprio Pai – Joaquim 
Maia, falecido  em 2009 com 98 anos, 
teve a sensibilidade e sabedoria para 
guardar no cofre os documentos do 
seu sogro.

 
Este Médico competente, ci-

dadão honesto e inteligente era o 
meu Avô que muito desejaria ter 
conhecido.
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