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E m  d E S t a q u E

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 45.º
(Consentimento do doente)

1. Só é válido o consentimento do doente se este tiver 
capacidade de decidir livremente, se estiver na posse da 
informação relevante e se for dado na ausência de coacções 
físicas ou morais.

2. Sempre que possível, entre o esclarecimento e o 
consentimento deverá existir intervalo de tempo que permita 
ao doente reflectir e aconselhar-se.

3. O médico deve aceitar e pode sugerir que o doente procure 
outra opinião médica, particularmente se a decisão envolver 
grandes riscos ou graves consequências.
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existem sobre a mesma matéria, 
exercício que talvez se faça apenas 
entre as duas mais conhecidas, 
vulgo europeias e americanas.
Os hiper-especialistas, esses sim, 
entretêm-se a comparar todas as 
que existem em línguas inteligíveis 
sobre o mesmo assunto específico. 
Até fazem slides comparativos 
(eu também já o fiz…) que ficam 
sempre bem nas apresentações.
Mas quando falamos do terreno 
prático, é impossível acompanhar 
todas as guidelines, normalmente 
documentos muito extensos, 
magníficos, que demoram anos a 
elaborar.
As NOCs são resumos acessíveis 
e facilmente apreensíveis das 
guidelines e, por definição, da 
Medicina Baseada na Evidência. 
Certamente a melhor forma dos 
médicos acederem a informação 
actualizada e previamente 
“mastigada e digerida”.
Por exemplo, a MGF, porque é a 
especialidade mais eclética, vai 
ser bombardeada com muitas 
dezenas de NOCs, que vão exigir 

Tem havido algum ruído, incom-
preensão e desassossego à volta das 
NOCs, que mais adequadamente 
se deveriam chamar de Linhas de 
Orientação Clínica.
Tudo isto é perfeitamente com-
preensível.  As NOCs constituem 
uma verdadeira revolução no “sis-
tema”. Mas diluam-se os receios, as 
NOCs não vão ser uma ditadura 
científica, vão ser uma facilitação 
científica e representar uma gestão 
rigorosa e de acordo com a leges 
artis dos recursos em Saúde.
Há milhares de guidelines e é 
impossível um médico estar a 
par de todas, particularmente 
quando falamos de especialidades 
mais abrangentes, como a Medicina 
Interna e a Medicina Geral e 
Familiar. 
Só em especialidades muito 
específicas é razoavelmente possível 
o respectivo especialista acompanhar 
intimamente as guidelines que 
se lhe aplicam. Mesmo assim, 
normalmente opta por uma 
sem se preocupar em analisar 
comparativamente todas as que 

Normas 
de Orientação Clínica 
(NOCS)

As NOCs são 
resumos acessíveis 

e facilmente 
apreensíveis das 
guidelines e, por 

definição, 
da Medicina 
Baseada na 

Evidência. 
Certamente 

a melhor forma dos 
médicos acederem 

a informação 
actualizada
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Saliente-se que nunca 
houve da parte do 
Governo qualquer 

indício de pretender 
impor cortes ou limites 

abusivos através das 
NOCs. As NOCs falam 

apenas de Qualidade 
e Evidência Científica. 
É o caminho correcto, 

porque em Saúde só 
se poupa apostando na 

Qualidade e no rigor

E d i t o r i a L  

fundamentação científica violarem 
as NOCs.
Mas não é de punição que falam 
as NOCs, nem pretendemos dar 
mais trabalho ao poder judicial. 
Este é um trabalho interpares de 
melhoria contínua da Qualidade.
Em última instância, as auditorias 
que se irão realizar serão 
uma forma, diria informal, de 
recertificação dos Colegas no 
activo e de detecção proactiva 
daqueles que, em situação extrema, 
possam não ser merecedores 
dessa recertificação.
Esta é uma obrigação da Ordem 
dos Médicos e representa um 
grande salto qualitativo no 
panorama da Saúde em Portugal, 
uma das razões pelas quais a 
Ordem está na locomotiva deste 
comboio.
Mas é evidente que as NOCs 
não serão, nunca, nem podem 
ser, uma ditadura científica. 
Certamente obrigarão os Médicos 
que conscientemente não as 
sigam a estudar muito mais para 
fundamentarem cientificamente as 
suas opções. Em última instância 
até poderão levar a uma 
modificação das próprias NOCs. 
Indiscutivelmente, uma evolução 
muito positiva.
Não mais será possível cada um 
fazer o que lhe apetece e basear 
as suas decisões em exclusivas 
opiniões/opções pessoais, sem 
com isto colocar em causa 
a experiência clínica de cada 
um, mas que também ela deve 
ser devidamente objectivada e 
estudada, porque muito sujeita a 
avaliações demasiado subjectivas e 
enviesadas.
Lembramos que a liberdade de 
prescrição, entendida no sentido 
mais amplo da expressão, é um 
conceito ultrapassado. Os Médicos 
têm de prescrever de acordo com 
a Medicina Baseada na Evidência 
e o Estado da Arte e em função 
dos interesses, necessidades, 
especificidades e limitações de 
cada Doente, num processo de 

meses/anos de implementação e 
integração. 
Vai ser um trabalho longo, árduo, 
exigente, mas que, sob todos os 
aspectos, é necessário, vale a pena 
e é gratificante.
Vai ser necessário integrar as 
NOCs nos sistemas informáticos 
da Saúde.
Vai ser necessário parametrizar 
adequadamente os indicadores de 
avaliação da implementação das 
NOCs.
Vai ser necessário preparar 
auditores e mecanismos de 
auditoria. Auditorias que, durante 
um longo período, serão apenas 
pedagógicas, de avaliação e de 
ajuda. Queremos trabalhar com 
os médicos, a favor dos doentes. 
Nunca contra os médicos, porque 
temos a consciência que não 
se fazem reformas contra os 
profissionais.
Vai ser necessário actualizar 
permanentemente as NOCs.
Vai ser necessário criar uma nova 
cultura de actuação clínica. 
Vai ser necessário ouvir perma-
nentemente os profissionais no 
terreno.
Há muito trabalho pela frente!!!!
No futuro, certamente haverá 
punições para os outliers, aqueles 
que, de forma grosseira e sem 
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decisão temperado pela imensa 
mais-valia da experiência clínica. 
É dentro deste triângulo que o 
Médico toma a sua decisão.
Haverá bom senso e equilíbrio 
em todo este percurso. Outra das 
razões pelas quais a Ordem se 
empenha de alma, coração, CNAQ 
e Colégios neste processo, para evitar 
uma excessiva tentação normativa, 
burocratizante e penalizante por 
parte da DGS.
Logicamente a Ordem só avalizará 
as NOCs que tenham a concordância 
científica dos respectivos Colégios. 
Saliente-se que nunca houve 
da parte do Governo qualquer 
indício de pretender impor cortes 
ou limites abusivos através das 
NOCs. As NOCs falam apenas de 
Qualidade e Evidência Científica. 
É o caminho correcto, porque em 
Saúde só se poupa apostando na 
Qualidade e no rigor.
Não tenham dúvidas, esta é 
uma iniciativa que irá avante e 
que mudará o panorama e o 
enquadramento da prática clínica 
neste país. Que ninguém pense de 
outra maneira, porque facilmente 
descobrirá que está equivocado.
Diríamos mesmo que é um dos 
maiores paradigmas das recentes 
mudanças da Ordem dos Médicos, 
nomeadamente demonstrando a 
capacidade do Estado e de uma 
Organização profissional trabalharem 
em conjunto, com lealdade e 
transparência, na defesa dos 
Doentes.
Temos também a consciência de 
que estamos a ser um case study 
por parte da Troika. 
Não sabemos se haverá mais 
algum país que tenha um 
sistema semelhante de NOCs, 
particularmente com esta exten-
são, participação e nível de audi-
toria. 
Mas é um caminho importante, 
estimulante, necessário, rigoroso, 
protector dos Doentes e mais 
exigente para os Médicos. 
Aplicado com equilíbrio e revisão 
permanente, só vemos vantagens.

Seguramente que iremos ser um 
bom exemplo para muitos outros 
países e, muito provavelmente, 
iremos ser copiados. 
As NOCs não seriam possíveis 
sem este trabalho conjunto de que 
todos nos deveremos orgulhar e 
que irão produzir resultados muito 
positivos para doentes, médicos e 
Governo.
De salientar o trabalho impressio-
nante que o Conselho Nacional 
de Auditoria e Qualidade e os 
Colégios da Ordem dos Médicos 
têm desempenhado. Um exemplo, 
que aqui reconheço e agradeço. 
Uma palavra de apreço e elogio 
também para o esforço da DGS, 
que bem o merece.
Temos entre mãos uma missão 
inovadora e muito importante 
para a preservação do SNS. 
Votos de um excelente trabalho 
para todos.

Consulte as Normas de Orientação 
Clínica em www.ordemdosmedicos.
pt  e envie-nos a sua apreciação 
crítica.

Nota: Texto elaborado com base 
na intervenção proferida a 6 de 
Dezembro de 2011, no Infarmed, 
numa reunião da DGS e da Ordem 
dos Médicos com Directores 
Clínicos e Administrações Hospi-
talares e de ACES.

MÉDICO UNIDOS

Caros Colegas,
Não posso deixar de me regozijar 
pela existência e pela intensa 
participação de tantos Médicos no 
grupo Médicos Unidos. 
Infelizmente, não tenho tido 
tempo nem sequer para manter 
a minha página do FB mais 
actualizada, onde gostaria de ter 
um diálogo de maior proximidade 
com Amigos, com Médicos, com 
outros profissionais de saúde e 
cidadãos mais ou menos anónimos. 
A vida de Bastonário é muito mais 
absorvente e intensiva do que se 

E d i t o r i a L

Podem sempre 
contar com 
o empenho 

da Ordem dos 
Médicos para, todos 

juntos, lutarmos 
pelos Doentes e 

pelos legítimos 
interesses de todos 

os Médicos.
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possa imaginar e, mesmo assim, 
sem se conseguir responder 
atempadamente a todas as 
solicitações! 
Pensámos na Ordem em criar uma 
página semelhante mas a dificuldade, 
se não mesmo impossibilidade, que 
teríamos em a manter activa fez-
nos tentar privilegiar o Portal, que 
vos convido a visitar com alguma 
regularidade.
Mas ainda bem que os Médicos 
Unidos surgiram assim, de 
forma tão espontânea, eclética 
e independente. É um excelente 
fórum para o diálogo sem 
limitações e restrições, para 
expressar preocupações, para 
expor ideias, até para fazer um 
pouco de catarse, mas, sobretudo, 
para unir os Médicos sem o 
estigma ou patrocínio de qualquer 
organização. Aqui são os Médicos 
que estão presentes.
Este acordar da Classe, que todos 
os Colegas que se dedicam mais 
ao associativismo tanto desejavam 
e ansiavam, é extraordinariamente 
positivo e constitui um alerta para 
todos aqueles que procuram atingir 
a dignidade e especificidade da 
profissão médica e a Qualidade dos 
cuidados de saúde que queremos 
prestar aos nossos Doentes. 
A criação dos CITUnidos, que em 
boa hora evoluiu para Médicos 
Unidos, já teve consequências 
benéficas para os Médicos, 
como todos temos consciência. 
Vamos continuar activos, atentos, 

agregados e em diálogo e 
intervenção permanentes, porque 
cada vez iremos enfrentar maiores 
e mais complexos problemas, 
do foro Ético ao Económico, 
da jurisdição da Ordem à dos 
Sindicatos, independentemente do 
regime laboral de qualquer um de 
nós, sem poupar o sector público 
e o sector privado. As dificuldades 
irão ser sentidas por todos.
A Ordem e eu próprio esforçar-
nos-emos por acompanhar os 
Médicos Unidos e podem sempre 
contar com o empenho da Ordem 
dos Médicos para, todos juntos, 
lutarmos pelos Doentes e pelos 
legítimos interesses de todos os 
Médicos.
É verdade que o país está numa 
situação muito difícil, mas também 
é certo que há alternativas para 
evitar o colapso financeiro e 
económico de Portugal sem 
colocar em causa o Sistema 
Nacional de Saúde e a dignidade 
dos seus profissionais e que não é 
admissível penalizar desta forma os 
portugueses sem os responsáveis 
pela bancarrota nacional serem 
devidamente julgados pelos crimes 
económicos que cometeram.
Longa vida aos Médicos Unidos.

Nota: post colocado no Facebook 
do Grupo Médico Unidos, no dia 2 
de Dezembro
 
FELIZ NATAL e um ANO NOVO 
tão bom quanto possível
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A notícia apresentada pela agencia Lusa em 9 de 
Novembro de 2011, intitulada “Radioterapia para 
eliminar tumor numa só sessão” tal como muitas 
outras notícias que visam promover novas estru-
turas, novas parcerias, novos equipamentos, medi-
camentos ou técnicas cirúrgicas, não se reveste do 
indispensável rigor cientifico nem é isenta de con-
flitos de interesses.

Ângelo Paiva Oliveira
Presidente do Colégio 

de Especialidade de Radioterapia 
da Ordem dos Médicos

Notícias como esta geram a 
polémica estéril e histérica entre 
os profissionais, quantas vezes 
responsáveis por outras notícias 
igualmente sensacionalistas que 
acompanharam inaugurações ou 
aquisições passadas, mas mais 
importante que isso, geram inde-
sejáveis e falsas expectativas aos 
doentes e familiares que lutam por 
obter os melhores cuidados de 
saúde.
Importa esclarecer que a 
Radioterapia é uma Especialidade 
Médica autónoma em Portugal 
desde 1970, tendo sido durante 
largos anos, a única especialidade 
médica com dedicação oncológica 
(quase) exclusiva na sua actividade.
A radioterapia participa isolada-
mente ou em associação com 
outras modalidades no tratamento 
do cancro, com indicação em 
mais de 50-60% dos doentes 
oncológicos. Pode ter objectivos 
curativos, visando o controlo da 
doença ou, paliativos para alívio de 
sintomas.
Importa igualmente relembrar 
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A propósito da
“Radioterapia numa 
só sessão”
Posição do Colégio de Radioterapia da 
Ordem dos Médicos

i n f o r m a ç ã o   

que na prática da Oncologia, a 
responsabilidade clínica de todos 
os tratamentos efectuados com 
radiações ionizantes ou desenvolvidos 
através de materiais radioactivos é 
por lei, da competência do Médico 
Especialista em Radioterapia ins-
crito na Ordem dos Médicos em 
Portugal ( artigo 28 do D.L. 180/02 ).
No entanto, a radioterapia é frequen-
temente comentada por profissionais 
médicos que tratam doentes 
oncológicos desconhecendo o saber 
específico da especialidade, outras 
vezes é reduzida à mera distribuição 
geográfica dos equipamentos ou 
ainda ao propagandear de novos 
investimentos tecnológicos ou 
novas “janelas de oportunidade” na 
prestação de cuidados de saúde em 
Oncologia.
É importante realçar que a 
Radioterapia é uma especialidade 
médica complexa que envolve 
uma vasta equipa de profissionais, 
altamente diferenciados e espe-
cializados.
A indicação de radioterapia, o 
objectivo do tratamento, a sua 
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complexidade, a dose a utilizar, 
o regime de fraccionamento, ou 
seja, o número de fracções num 
determinado período de tempo, 
é da responsabilidade do médico 
especialista em radioterapia, basea-
do na avaliação das condições 
do doente, nas características 
biológicas e extensão da doença, 
no objectivo do tratamento e nas 
estruturas vizinhas normais em 
risco, mais que no tipo ou marca de 
equipamento.
Não são exclusivamente os equi-
pamentos que transformam a 
indicação e eficácia de regimes 
fraccionados comparáveis aos regi-
mes de hipo fraccionamento de 
poucas ou uma única fracção.
O tratamento fraccionado é uma 
prática comprovada pela evidência, 
não é um capricho da Especialidade. 
O tratamento fraccionado visa 
diferenciar e potenciar os efeitos 
terapêuticos sobre os tecidos 
tumorais dos efeitos indesejáveis 
sobre os tecidos normais. Regimes 
de número limitado de fracções têm 
comprovada validação científica em 
algumas situações clínicas e são 
muitas vezes utilizados com maior 
comodidade para os doentes, com 
menor sobrecarga dos serviços e 
sobretudo sem comprometer a sua 
eficácia terapêutica. São igualmente 
alvo de investigação clínica em 
múltiplas situações oncológicas.

A tecnologia tem vindo a permitir 
maior segurança e precisão no 
planeamento e execução dos trata-
mentos, no entanto os aspectos 
biológicos são independentes dos 
aspectos tecnológicos.
É da responsabilidade dos médicos 
especialistas em radioterapia a uti-
lização criteriosa, ética, racional e 
com qualidade de todas estas novas 
ferramentas de trabalho.
Sublinho que apesar dos equi-
pamentos e as novas tecnologias 
terem vindo a permitir maior segu-
rança e precisão no planeamento 
e execução dos tratamentos, não 
há equipamentos que transformem 
em curativos os tratamentos 
paliativos, nem desenvolvimentos 
que excluam em absoluto os 
riscos de potenciais efeito tardios 
indesejáveis.
Os recursos tecnológicos são 
indispensáveis para a execução de 
radioterapia com qualidade, sendo 
de louvar todos os projectos que 
visem melhorar a prestação de 
cuidados especializados aos doentes 
oncológicos. No entanto, convém 
sublinhar que a avaliação clínica da 
eficácia das novas técnicas, moda-
lidades, associações terapêuticas, regi-
mes de fraccionamento assim como 
de muitos outros aspectos é um 
processo complexo de investigação 
e validação científica, com regras 
claramente definidas.
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Unidos em defesa da Qualidade 
dos Cuidados de Saúde

Propinas de inscrição nos Colégios

O Movimento CIT Unidos, A FNAM, O SIM e a Ordem dos Médicos, reunidos 
no dia 8 de Novembro de 2011, na Sede da Ordem dos Médicos em Lisboa, 
analisaram o momento actual da Saúde e dos Médicos, partilharam preocupações 
e objectivos, nomeadamente os que decorrem das propostas do OGE 2012, e 
afirmaram a sua unidade e determinação em defesa da Qualidade dos Cuidados 
de Saúde em Portugal e na preservação do alicerce nuclear do Serviço Nacional 
de Saúde que é uma carreira Médica única baseada na progressão, no mérito 
profissional e na avaliação interpares.

O Conselho Nacional Executivo de 22 de Julho de 2011 deliberou diferenciar as 
pessoas que fazem exame de titulação única, cuja admissão é quase automática 
nos colégios, doutras situações não padronizadas como por exemplo processos 
de equivalência, por o processo ser mais complexo.
Nesse sentido, o CNE aprovou, por unanimidade, a deliberação de descontar o 
valor da taxa de inscrição (nos colégios da especialidade) no valor da quota do 
respectivo médico, no ano em que se inscreve no colégio, mas apenas nos casos 
em que a inscrição é feita com base na realização dos exames de Titulação Única. 
Quanto aos médicos que se inscreverem nos Colégios da Especialidade por 
outra via que não a da TU, continuará a aplicar-se a taxa existente.
Esta decisão entrará em vigor apenas a partir de Janeiro de 2012.
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Sedação e Anestesia fora do Bloco 
Operatório

O CNE na sua reunião de 2 de Setembro homologou 
os pareceres do Colégio de Anestesiologia 
sobre Sedação e Anestesia fora do bloco Operatório 
que passamos a transcrever:

«Sedação e Anestesia fora do Bloco 
Operatório
Introdução:
O desenvolvimento de novas técnicas 
de diagnóstico e terapêutica, bem 
como o aumento da esperança 
média de vida acompanhada de 
comorbilidades, vieram exigir uma 
maior intervenção do Anestesiologista 
fora do Bloco Operatório.
Com o propósito de evitar situações 
de que incorram riscos acrescidos e 
prejuízos para os doentes o Colégio 
de Anestesiologia reitera formalmente 
o seguinte:
Princípios:
O nível de prestação de cuidados 
de saúde para administração de 

sedação e/ou anestesia fora dos 
Blocos Operatórios, deve em tudo 
ser idêntico aos praticados dentro 
daquelas instalações.
As recomendações relativamente a 
equipamentos e monitorização para 
sedação e/ou anestesia em Blocos 
Operatórios devem ser aplicadas 
quando executadas fora destes locais.

Conclusão:
A decisão de executar técnicas de 
sedação e/ou anestesia fora dos 
blocos operatórios deve ser sempre 
com o objectivo de beneficiar o 
doente, conferindo-lhe claros ganhos 
em saúde, e, não baseada noutras 
quaisquer motivações.»

Presença de dois Médicos com capa-
cidade de Suporte Avançado de Vida

Foi aprovado pelo CNE de 2 de Setembro de 2011 o pa-
recer do Colégio de Anestesiologia intitulado «Presença 
de dois médicos com capacidade de Suporte Avançado 
de Vida», conforme se transcreve de seguida.

«Presença de dois médicos com 
capacidade de Suporte Avançado de 
Vida
As boas práticas em Anestesiologia 
são não só dependentes dos níveis 
de conhecimento, aptidões e atitudes 
individuais, mas também da existência 
dos recursos adequados. O encontro 
de todos estes princípios condiciona 
os níveis de segurança e de cuidados 
médicos prestados ao doente. 
O Anestesiologista tem o dever de 

garantir a segurança do doente em 
todos os momentos do período 
peri-operatório. Sempre que surja 
uma complicação na sua área de 
competência, que possa colocar 
em risco a segurança do doente, 
é seu dever procurar ajuda de um 
colega com experiência em suporte 
avançado de vida e em manuseamento 
da via aérea. 
O objectivo desta recomendação 
será sempre o melhor cuidado 

Colégio 
da especialidade 
de Anestesiologia
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para o doente através da utilização 
de standards de boas práticas em 
Anestesiologia. 

Assim: 
1. Considera-se recomendável que 
em qualquer Unidade de Saúde onde 
se executem actos anestésicos, com 
excepção dos locais onde se pratiquem 
apenas anestesia local, estejam 
presentes dois Anestesiologistas. 
2. Na sua impossibilidade, o 
anestesiologista responsável pelo 
doente deverá poder contar com 
um segundo elemento médico, 

com experiência em suporte 
avançado de vida e gestão da via 
aérea, designadamente em situações 
emergentes e com conhecimentos 
de medicina peri-operatória. Este 
deverá estar disponível numa lógica 
de proximidade real, dentro do 
tecnicamente defensável para intervir 
em situações emergentes, onde 
exista a falência de uma função vital, 
nomeadamente relacionada com a 
via aérea e/ou ventilação, para ajuda 
ao primeiro, caso ocorra algum 
evento crítico, que requeira solução 
imediata.»
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Condições de Administração 
de Anestesia Regional
Condições mínimas de exequibilidade técnica
A Anestesia Regional deve ser executada por médicos especialistas 
em Anestesiologia, ou por médicos internos, em treino, sempre na 
presença de médico especialista em Anestesiologia. 

Avaliação pré-anestésica
É indispensável uma avaliação pré anestésica em consulta de anestesia ou /e visita 
pré anestésica, para o que deverão estar disponíveis meios complementares de 
diagnostico, a saber:
•	 Hemograma com plaquetas
•	 Estudo a coagulação
•	 ECG com 12 derivações em doentes acima dos 40 anos e a todos os 
portadores de doença cardíaca ou suspeita da mesma
•	 Rx tórax PA
Para além do estado físico (grau ASA) deverão estar particularmente documen-
tadas quaisquer alterações neurológicas se as houver.
Local
Bloco Operatório, sala de indução ou local com fonte de O2, rampa de vacuo e 
possibilidade de suporte avançado de vida.
É indispensável monitorização mínima obrigatória.
Devem existir acesso ou acessos venosos funcionantes e considerados 
adequados à intervenção cirúrgica proposta.
Sedação
O grau de sedação deve ser considerado adequado mas que permita ao doente 
interagir com a equipa.
Não é aceitável a execução de técnicas de anestesia regional em doentes sob 
anestesia geral.
Exceptua-se o grupo pediátrico.
Paramentação
Lavagem de desinfecção das mãos e antebraços.
Uso de mascara e barrete, bata esterilizada e luvas sem pó (prevenção do tissue-
coring).
A grande percentagem de contaminação/infecção tem origem na orofaringe e 
mãos do executante.
Desinfecção
Desinfecção do local de punção de preferência com clorhexidina alcoólica, 
aguardando-se o tempo necessário a secagem do soluto antes de proceder à 
punção.
O local de punção, sempre que possível, deverá ser delimitado por campos 
estéreis.

Anticoagulação/antiagregação plaquetária
A anticoagulação e antiagregação plaquetária, com excepção do ácido acetil-
salicilico e heparinas de baixo peso molecular são contra-indicações absolutas 
para a execução de bloqueios do neuro-eixo e em locais não compressíveis 
externamente.
Devem ser respeitados os intervalos de segurança relativos à administração de 
heparinas de baixo peso molecular.
Consumíveis
A ocorrência de cefaleias pós-punção da dura-mater têm relação directa com 
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Humberto Machado
Pela Direcção do Colégio 

de Anestesiologia



o calibre das agulhas utilizadas para o bloqueio do neuroeixo, pelo o que devem 
ser utilizadas as agulhas mais finas possíveis.
Para a execução de bloqueios periféricos, devem ser utilizadas agulhas 
centimetradas e de bisel curto, no sentido de permitir a identificação das 
estruturas anatómicas (fascias) e ainda calcular com rigor a profundidade do 
bloqueio.
Não são ainda consensuais as características das agulhas utilizadas para bloqueios 
ecoguiados.
Anatomia e farmacologia
A execução de técnicas de anestesia regional exige profundos conhecimentos 
de anatomia, bem como da farmacocinética e farmacodinâmica dos anestésicos 
locais e coadjuvantes.
É fundamental a identificação da toxicidade sistémica dos anestésicos locais: 
neurológica e cardíaca.
Em todos os locais onde se executam técnicas de anestesia regional, deve existir 
emulsão lipídica pronta a usar caso de detecte toxicidade dos anestésicos locais 
(www.lipidrescue.org).

Localização das estruturas a bloquear
A execução de bloqueios periféricos devera ser executada idealmente sob 
controlo ecográfico, com ou sem apoio de neuroestimulação.
A neuroestimulação continua a ser a técnica mais utilizada para a execução de 
bloqueios periféricos.
As técnicas de parestesia e transarteriais não são aceitáveis.
Neuro-estimulação
•	 Intensidade: penetrar a pele com intensidade 0, subir para 1,5 miliam-
peres e após encontrar a resposta adequada diminuir até resposta com intensi-
dade mínima 0,5 a 0,2 miliamperes.
Abaixo destes valores, existe o risco de injecção intraneural.
•	 Frequência: não é consensual. 
É aceitável o uso de 1 Hertz ou 2 Hertz de acordo com a patologia e a expe-
riencia do executante.

Manuseamento de cateteres e filtros 
Os cateteres periféricos não devem ser introduzidos mais de 4 a 5cm a partir 
da ponta da agulha introdutora, sob pena de dobrarem e se tornarem ineficazes 
ou de formarem nós cuja exteriorização só pode ser feita de forma cirúrgica.
O uso de perfusões continuas com ou sem bolus é preferível a repicagens quer 
pela estabilidade da analgesia, quer pela menor necessidade de manuseamento 
de filtros coma inerente possibilidade de contaminação/infecção.
Pesquisa do espaço epidural com ar ou soro fisiológico
Não é consensual o recurso a qualquer destas técnicas.
No entanto a pesquisa do espaço epidural com soro fisiológico, não só é estéril, 
como permite uma distribuição mais homogénea do anestésico local.
A pesquisa com soro exclui ainda a possibilidade de pneumoencefalo no caso de 
punção acidental da dura-mater.
Cuidados pós-anestésicos
A manipulação de cateteres colocados no neuroeixo ou em zonas profundas 
não compressíveis externamente deve respeitar os tempos de segurança 
relativamente a administração de heparinas de baixo peso molecular (mínimo 
12 horas de intervalo).
E possível fazer o diagnóstico precoce do hematoma epidural através de 
monitorização apertada do bloqueio sensitivo-motor no caso de abordagem 
do neuro-eixo.
Se após 6-8 horas da execução do bloqueio não houver regressão do mesmo, 
deverá ser feito exame neurológico e ser contactada neurocirurgia.
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Manifesto Internos 
e Jovens Médicos de Família 
dos Açores

Publicamos de seguida um Manifesto dos Internos 
e Jovens Médicos de Família dos Açores que tem 
toda a solidariedade e empenho da Ordem dos 
Médicos no sentido de preservar a Qualidade dos 
Cuidados de Saúde Primários em todo o território 
português.

«Após as declarações do sr. 
secretário Regional nas nossas 
Jornadas Regionais de que os 
Colombianos eram muito bons 
e que esta estratégia era para 
continuar e contratar mais colegas 
indiferenciados, e após várias 
pessoas terem sido abordadas pe-
los meios de comunicação social 
para reagirmos os Internos de MGF 
e jovens Médicos de Família aqui 
presentes optamos, aconselhados 
por alguns orientadores orienta-
dores de formação,  por emitir um 
comunicado para a Lusa a defender 
a nossa posição.
Em resposta às declarações 
prestadas pelo Secretário Regional 
da Saúde da Região Autónoma dos 
Açores, Dr. Miguel Correia, no seu 
discurso na sessão de abertura das 
XI Jornadas dos Médicos de Família 
dos Açores, nós, internos e jovens 
Médicos de Família presentes neste 
encontro, vimos por este meio 
manifestar a nossa preocupação 
com a contratação de médicos 
indiferenciados, que exercem 
actualmente funções nos Centros 
de Saúde de Ponta Delgada, Ribeira 
Grande e Angra do Heroísmo, uma 
vez que, com base no que foi dito, 
esta estratégia é para continuar. 
De acordo com a posição tomada 
pela Direcção do Colégio da 
Especialidade de Medicina Geral 
e Familiar (órgão responsável pela 

Internos de Medicina Geral e 
Familiar e jovens Médicos de 
Família da Região 
Autónoma dos Açores 

Contacto: 
962307389 / 919674902

formação pós-graduada desta 
especialidade), o facto destes 
colegas não especialistas estarem 
a assumir funções para as quais 
não têm habilitação (assumir 
listas de utentes, por exemplo) 
compromete a idoneidade for-
mativa dos Centros de Saúde 
em questão. Em troca de oito 
clínicos não especialistas, 18 in-
ternos poderão ser obrigados 
a abandonar a sua formação na 
região e terminá-la no Continente, 
comprometendo a funcionalidade 
do Serviço Regional de Saúde. Uma 
vez perdida a capacidade formativa, 
nenhum interno poderá ingressar 
no internato desta especialidade na 
RAA, agravando progressivamente 
a actual carência de recursos 
humanos diferenciados nesta área.
A falta de Médicos de Família na 
Região Autónoma dos Açores é 
uma situação que nos preocupa, 
no entanto a solução não passa 
pela contratação de médicos sem 
especialidade. Esta opção tomada 
pelo governo é uma péssima gestão 
do dinheiro dos contribuintes e, 
novamente, uma grande ilusão e 
um engano para a população.
Em Portugal, a um médico 
especialista em Medicina Geral e 
Familiar é exigida uma licenciatura 
de 6 anos acrescida de um ano de 
internato de ano comum e 4 anos 
de especialização, o que perfaz um 



total de 11 anos de trabalho 
e dedicação. Com médicos 
sem a especialidade de 
Medicina Geral e Familiar 
a cuidar de uma lista de 
famílias haverá uma má 
prestação de cuidados à 
população, pois não é com 
2 meses de formação que 
aprenderão tudo o que a um 
especialista é exigido. 
Além disso, é inadmissível que 
a médicos indiferenciados 
sejam oferecidas melhores 
condições de trabalho e 
melhores remunerações, e 
que aos recém-especialistas 
sejam reduzidos os horários 
contratuais de 40 para 35 
horas semanais, diminuindo 
desta forma a capacidade de 
resposta perante as extensas 
listas de utentes. 
A população pode ainda 
aplaudir a chegada destes 
novos médicos aos centros 
de saúde, mas perceberá 
um dia que apesar de ter 
um médico não tem o seu 
Médico de Família. Um 
especialista em Medicina 

Geral e Familiar não é substituível. 
Tal como um Cirurgião nunca 
poderá ser substituído por um 
médico sem formação específica 
nessa área, também não podemos 
esperar cuidados de saúde com 
qualidade quando um médico sem 
formação pós-graduada acom-
panha uma lista de utentes.
Apesar de estes médicos estarem 
inscritos na Ordem dos Médicos, 
recorde-se que esta entidade 
é obrigada a aceitar a inscrição 
de quem veja a sua licenciatura 
reconhecida por uma Faculdade 
de Medicina portuguesa.
É de realçar que está em causa 
uma questão de especialidade e 
qualidade, não de nacionalidade e 
xenofobia.
Perante este cenário levanta-se a 
questão: “Valerá a pena cumprir 
um internato de especialidade 
com 4 anos para no final não 
reconhecerem o nosso valor?”
Não vamos, portanto, desistir de 
lutar pela qualidade do exercício, 
investigação e ensino da MGF nos 
Açores, pois a nossa população o 
exige e merece.
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Boas práticas de Diálise 
Crónica – 2011
Foi publicado no site da Ordem dos Médicos o Manual de Boas 
Práticas de Diálise Crónica, aprovado pelo Conselho Nacional Exe-
cutivo a 2 de Setembro de 2011. Este Manual substitui integralmente 
as versões de 2001 e de 2006 do “Manual de Boas Práticas de He-
modiálise” e pode ser consultado na área de «notícias» ou na área 
do Colégio da Especialidade de Nefrologia.

KEG
Rectangle
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Encontro da Plataforma 
de MGF/MI e o MS
Realizou-se no dia 18 de Novembro de 2011 uma 
audiência com o Ministro da Saúde e a Plataforma 
Medicina Geral e Familiar – Medicina Interna (que 
incluiu Colégio de Medicina Geral e Familiar da Or-
dem dos Médicos; Colégio de Medicina Interna da 
Ordem dos Médicos; Associação Portuguesa dos 
Médicos de Clínica Geral; Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna). Publicamos de seguida o comuni-
cado resultante desse encontro.

A Plataforma foi recebida hoje por Sua Exa. Sr. Ministro da Saúde, tendo sido 
expostos os seguintes pontos:
As especialidades médicas generalistas dos Cuidados de Saúde Primários 
(Medicina Geral e Familiar) e Hospitalares (Medicina Interna), representam 
cerca de 8000 médicos que pela sua plena integração e conhecimento do 
Sistema de Saúde e pela sua distribuição, cobrindo todo o território Nacional, 
estão em condições de dar um contributo decisivo na optimização de recursos, 
mantendo intacta, ou até melhorada, a qualidade assistencial.
As dificuldades económicas que se sentem hoje, de forma tão premente, vão 
certamente ser um motor de aceleração desta mudança, constituindo uma 
oportunidade de utilização racional dos recursos existentes. As especialidades 
médicas de carácter generalista – Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna 
– têm no actual contexto socioeconómico um papel fundamental na garantia da 
qualidade da prestação de cuidados de saúde e na gestão racional dos recursos 
existentes.
Por este motivo são um contributo para a sustentabilidade do sistema e para 
a melhoria dos ganhos em saúde. No sentido de fazer prevalecer estes factos 
deverão ser observados os seguintes pressupostos: 
- Colocar o doente no centro do sistema
- Desincentivar o acesso ao Serviço de Urgência 
- Apostar na prevenção primária
A plataforma “Medicina Geral e Familiar – Medicina Interna” 
deseja contribuir de forma positiva e pró-activa para a solução dos 
problemas pelo que apresenta sugestões nas seguintes áreas:
Manter o processo de reorganização dos Cuidados de Saúde 
Primários
- Generalização das Unidades de Saúde Familiar
- Melhoria das instalações e equipamentos das Unidades de Saúde - Política de 
Recursos Humanos
a) Colocação atempada dos jovens especialistas, com contratos justos e dignos 
da função que desempenham
b) Suspensão imediata da contratação de médicos sem formação especializada 
em Medicina Geral e Familiar



Equipas de Cirurgia Geral 
nos Serviços de Urgência 
Médico-Cirúrgicas

i n f o r m a ç ã o

20 | Novembro | 2011

Reorganização Hospitalar
- Cuidados partilhados entre a Medicina Interna e as Especialidades
Reequacionar o financiamento dos actos médicos.
- Revalorização da clínica 
- Hospitais de Dia e Medicina domiciliária 
- Soluções de escoamento de internamentos prolongados
Reformulação do acesso aos serviços de urgência
- Valorização da referenciação pelo médico de família 
- Penalização do recurso por situações não emergentes e sem contacto prévio 
nos CSP.
Articulação efectiva entre os cuidados hospitalares e os CSP
- Normas de orientação clínica partilhadas 
- Avaliação conjunta de indicadores de qualidade
- Definição conjunta de critérios de articulação e referenciação 
- Reuniões de consultadoria 
- Modelo de gestão do doente crónico assente na cooperação entre Medicina 
Geral e Familiar e a Medicina Interna 
- Facilitação da comunicação entre CSP e Hospitalares, de forma a promover a 
continuidade de cuidados
a) Sistemas de Informação centrados no cidadão com garantia de 
interoperabilidade e possibilidade de acesso aos dados em qualquer ponto de 
prestação de cuidados
b) Rentabilização de outros sistemas de comunicação

A Direcção do Colégio da espe-
cialidade de Cirurgia Geral tomou 
conhecimento de que algumas ins-
tituições não estarão a cumprir os 
critérios definidos pela Ordem dos 
Médicos, relativamente à constitui-
ção das equipas de Cirurgia Geral 
nos Serviços de Urgência Médico-
-Cirúrgicas. 
A composição das equipas de ur-
gência, adaptadas às dimensões dos 
hospitais e a respectiva área de in-
fluência foi definida após um deba-
te sério, na perspectiva de oferecer 
mínimos de segurança na execução 
dos actos médico-cirúrgicos, de sal-

O CNE de 22 de Julho de 2011, homologou o 
parecer do Colégio de Cirurgia Geral que se 
transcreve:

vaguardar os legítimos interesses e 
direitos dos doentes, e de assegurar 
a qualidade na formação dos inter-
nos do Internato Complementar de 
Cirurgia. Pela importância e gravida-
de da situação, a Direcção do Co-
légio da especialidade de Cirurgia 
Geral decidiu partilhar esta grande 
preocupação com os Directores 
Clínicos dos hospitais, na convicção 
de que nos acompanharão no en-
tendimento deste problema e tudo 
fará para respeitar os princípios que 
devem nortear a formação de espe-
cialistas e a boa prática da Medicina 
Hospitalar em Portugal. 

Contactos:

Colégio de Medicina Geral e Familiar 
da Ordem dos Médicos

Presidente – Dr. José Silva Henriques 
(917865723) 

Colégio de Medicina Interna da 
Ordem dos Médicos 

Presidente – Dr. José Barata 
(963149739)

Associação Portuguesa dos Médicos 
de Clínica Geral 

Presidente – Dr. João Sequeira 
Carlos (918378664) 

Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna 

Presidente – Dr. António Martins 
Baptista (917228019)
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Pelo enunciado e, tendo em conta a 
exigência de que os actos Médicos 
sejam realizados com a máxima se-
gurança, e garantida uma formação 
de Qualidade, o Colégio de Cirurgia 
Geral definiu como critério obriga-
tório para a obtenção, ou manuten-
ção de Idoneidade Formativa: 
1) A equipa mínima de Cirurgia Ge-
ral nos Serviços de Urgência Poliva-
lentes é constituída por 4 Especialis-
tas, podendo 1 deles ser substituído 
por 1 Interno da Especialidade dos 
últimos 3 anos do Internato, para 
uma área populacional directa de 
250.000 habitantes, sendo acres-
cida de mais 1 elemento por cada 
100.000 habitantes directos, e por 
cada 250.000 habitantes indirectos 
(dos SUMC que serve). 

2) A equipa mínima de Cirurgia Ge-
ral nos Serviços de Urgência Médi-
co Cirúrgicos é constituída por 3 
Especialistas, podendo 1 deles ser 
substituído por 1 Interno da Espe-
cialidade dos últimos 3 anos do In-
ternato, para uma área populacional 
abrangida de até 250.000 habitantes, 
sendo acrescida de mais 1 elemento 
por cada 100.000 habitantes a mais. 
3) Nos Hospitais com Serviço de 
Cirurgia Geral mas com Serviço de 
Urgência Básica ou sem Serviço de 
Urgência, é obrigatório que: 
a) Haja Serviço de Urgência Interna, 
com Especialista de Cirurgia Geral 
em presença física permanente; 
b) Haja circuitos rápidos de trans-
ferência de doentes internados para 
Unidades com SUMC ou SUP.

clinic

Porque o seu paciente merece
a melhor atenção

AGENDAMENTO CONSULTA PRESCRIÇÃO GESTÃO
Criação simplificada de utentes;
Importação de dados do RNU;
Gestão de horários e agendas;
Ferramentas administrativas;
Alertas sms, e-mail.

Notas clinicas;
Integração de imagens e documentos;
Dados biométricos, alergias;
Relatórios e atestados personalizados;
Histórico em timeline.

Certificação ACSS nº 7/2011;
Medicação;
Análises, exames, cuidados e dietas;
Protocolos clínicos;
Favoritos.

Faturação ao paciente;
Faturação a seguros e subsistemas;
Mapas de caixa;
Gestão de honorários;
Estatísticas/gráficos de gestão.

O ePM Clinic é uma solução focada no paciente, que permite de forma  totalmente integrada gerir a sua clínica.

Aceda ao ePM Clinic (SaaS - Software as a Service) a partir de qualquer computador com internet e, todas as preocupações 
com a manutenção de servidor, atualizações, segurança e backup de dados, ficam com a First.

KEG
Rectangle
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PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO

1. O presente processo foi instaurado na sequência do recebimento de uma 
participação do Exmo. Senhor …, datada de … .
2.  No termos da referida participação vinha alegado o seguinte:
«Vem pela presente … , residente na Rua … , dizer o seguinte:
1º. Dois médicos da Região … , atestaram a sanidade mental de meus pais, sem serem 
Psiquiatras. Com que direito?
2º. Venho apresentar a respectiva queixa de tal facto, e como é meu direito quero o 
respectivo procedimento contra os dois médicos.
O herdeiro … .
Junto: 2 cópias do testamento da minha mãe para meu pai com as respectivas 
assinaturas dos médicos em causa»
3. À participação foram anexadas as cópias do documento a que ali se alude e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido.
4.  Com vista à instrução dos autos os médicos em causa, Exmo. Senhor Dr. 
… e Exma. Senhora Dra. … , foram notificados para, querendo, se pronunciarem 
sobre o teor da participação e documentação anexa.
5. Na sequência daquela notificação, ambos os referidos médicos, por via de 
ofício subscrito por uma Senhora Advogada, responderam o seguinte:
«Os Participados, tendo sido notificados da Deliberação desse digno Conselho Disciplinar 
…  da Ordem dos Médicos prolatada no Processo Disciplinar acima referenciado, e 
relativamente ao teor da participação de fls. …  e ss. dos autos recebidos por cópia, 
vêm
DIZER o seguinte
Não obstante ser absolutamente ilegível e manifestamente ininteligível o teor da 
participação apresentada, sempre se dirá que não se vislumbra a prática de ilícito ou 
qualquer violação do Estatuto Disciplinar da Ordem dos Médicos por parte dos clínicos 
respondentes, pelo que se entende que o presente processo disciplinar deve ser, sem 
mais, arquivado.
Protesta juntar: duas procurações forenses.»
6. Foi ainda recebido um outro ofício da mesma Senhora Advogada, que 
anexava as procurações de cada um dos médicos Participados, que havia 
protestado juntar, e que aqui se dão por integralmente reproduzidas.
7. Cumpre apreciar e decidir.

Atestar a sanidade 
mental
Em face de uma queixa por médicos não especia-
listas em psiquiatria terem atestado a sanidade 
mental de uma pessoa, o Conselho Disciplinar 
pronunciou-se explicando que esse tipo de ates-
tado pode ser feito por qualquer médico, não 
pressupondo a sua especialidade em Psiquiatria. 
Publicamos nesta edição o resumo e proposta 
de arquivamento respectivos.

c o n S E L h o  d i S c i p L i n a r       

Conselho 
Disciplinar 

Regional do Norte

p á g i n a  d o 



c o n S E L h o  d i S c i p L i n a r       

8. O Participante, nos termos da participação, acusa os médicos Participados 
de terem abonado a sanidade mental da testadora, sem que para tanto fossem 
médicos psiquiatras.
9. Compulsada a aludida escritura pública, ressalta do respectivo teor que os 
Participados, efectivamente, abonaram a sanidade mental da testadora.
10. Impõe dizer-se, porém, que a aferição da sanidade mental de uma pessoa 
pode ser feita por qualquer médico, não pressupondo a sua especialidade em 
Psiquiatria.
11. Isto posto, e inexistindo no caso qualquer facto ou circunstância que indicie 
crítica àquela avaliação, não se vislumbra qualquer prática em desrespeito das 
regras deontológicas a que os Participados, como médicos, estão vinculados.
12. Sem necessidade de mais considerações, não se vislumbra nos autos sequer 
indiciado qualquer ilícito disciplinar.

Em face do exposto, proponho o arquivamento do presente processo.

A Relatora



É um excelente exemplo de como 
se pode manipular deliberadamente 
a informação, com dados “verdadei-
ros” mas misturando diferentes re-
sultados e referências e confundindo 
conceitos, com o objectivo claro de 
levar as pessoas menos informadas a 
acreditar numa ideia que é contrária 
à verdadeira realidade dos factos e 
dos números! O objectivo claro é o 
de tentar levar o Parlamento a adop-
tar medidas com base em premissas 
falsas, medidas essas que, a serem 
tomadas, prejudicariam o País e os 
Doentes em benefício dos interesses 
comerciais de alguns.
Por exemplo, repare-se como a taxa 
de genéricos na Madeira, sendo mui-
to inferior à do Continente e a mais 
baixa de todos os Distritos, é apre-
sentada como atingindo 43%, mas no 
mercado concorrencial de genéricos! 
Quando a Associação Nacional de 
Farmácias (ANF) e a Ordem dos Far-
macêuticos (OF) falam da taxa de ge-
néricos no Continente têm sempre 
como referência o mercado total do 
medicamento! Além disso, sintoma-
ticamente, o CEFAR não especifica 
se a quota a que se refere é em cus-
to, em embalagens, ou em unidades 
(comprimidos), impossibilitando uma 
comparação directa com a quota do 
Continente!
Ainda mais curioso, é que quando o 

CEFAR compara a redução de custos 
fá-lo de Setembro 2010 a Setembro 
2011, mas quando analisa a evolução 
da quota de genéricos já compara 
Agosto 2010 com Setembro 2011… 
E porquê?! A explicação é simples e 
demonstra, mais uma vez, a vontade 
de confundir os mais distraídos! Se-
tembro 2010 foi um mês completa-
mente atípico, porque em Outubro 
2010 desceram as comparticipações 
dos medicamentos, o que levou a que 
muitos doentes comprassem mais 
medicamentos em Setembro 2010, 
para “armazenagem”, visto que iam 
ficar mais caros em Outubro 2010. 
Na verdade, comparando com os 
meses anteriores, na Madeira, o mer-
cado do medicamento em Setembro 
2010 foi cerca de 30% superior ao 
mercado dos meses anteriores!
Daí que, comparando o mês atípico 
de Setembro 2010 com o mês nor-
mal de Setembro 2011, a “descida” 
da despesa tenha sido, artificialmente, 
muito acentuada, porque teve como 
referência um valor 30% acima da 
média!!!! Algo de semelhante tam-
bém aconteceu no Continente, aliás.
Todavia, como se venderam mais 
medicamentos em Setembro 2010, 
o CEFAR fugiu de usar esse mês 
como referência para apresentar os 
dados relativamente à evolução em 
volume da quota de genéricos, que 

A verdade sobre 
a DCI na Madeira
Devido ao imenso ruído que tem impedido uma dis-
cussão serena sobre a problemática das trocas de 
marcas de Genéricos nas farmácias e ao facto de 
estarmos a assistir a mais outra de uma já longa e 
complexa campanha de desinformação, a Ordem dos 
Médicos não podia deixar de chamar a atenção para 
o comunicado do CEFAR (ANF), em anexo, sobre os 
resultados da DCI na Madeira, cujo impacto alguns 
Deputados procuram amplificar no Parlamento. 
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ficaria negativamente afecta-
da pela atipia de Setembro, 
pelo que usou o Agosto 2010 
como comparação, maximi-
zando o aumento, como se o 
ano tivesse 13 meses! É uma 
grosseira, óbvia e indesculpá-
vel manipulação de dados e  
informação…
Foram estes dados que o 
Bastonário da OF apresen-
tou no programa Prós e 
Contras para, maliciosa-
mente e sem possibilidade 
de contraditório imediato, 
tentar induzir no públi-
co um conceito oposto 
daquele que os factos 
demonstram! A DCI na 
Madeira provou que não 
aumenta a taxa de gené-
ricos, como poderá fa-
cilmente verificar-se no 
powerpoint em anexo, 
disponível também no 
Portal da Ordem dos 
Médicos, com base nos 
dados da HMR (ANF)!
Ao contrário do que 
afirmou o Bastonário 
da OF no programa 
Prós e Contras, a ex-
periência da aplicação 
da DCI na Madeira prova a sua ine-
ficácia em aumentar a quota de ge-
néricos em percentagem absoluta, 
confirmando as teses da Ordem dos 
Médicos. A alteração legislativa da 
Madeira, num território onde a quo-
ta de genéricos era a mais baixa do 
país, não fomentou um crescimento 
apreciável, mantendo-se ao nível do 
crescimento nacional. Apesar de par-
tir de valores basais significativamen-
te inferiores, a Madeira nem sequer é 
o território nacional que mais cres-
ceu, bem pelo contrário. Mais uma 
vez, os factos confirmam, conforme 
a Ordem dos Médicos tem afirmado, 
que a prescrição e a confiança dos 
Médicos são determinantes para ele-
var a quota de genéricos.
Tem sido produzida uma inaudita e 
insuportável campanha de desinfor-
mação que apenas visa defender de 
forma intolerável os imensos inte-

resses comerciais na venda de me-
dicamentos nas farmácias, que são 
contrários aos interesses do Estado 
e dos Doentes e à estabilidade clínica 
e qualidade da saúde destes. 
É fundamental manter uma reserva 
muito crítica relativamente a infor-
mações veiculadas por organizações 
que têm óbvios e brutais conflitos de 
interesses na política do medicamen-
to. A Ordem dos Médicos reitera a 
sua total disponibilidade para colabo-
rar com o Governo de Portugal na 
redução da despesa com a Saúde e 
no aumento da prescrição de Gené-
ricos, cuja taxa é já de 80% nos trin-
ta princípios activos com genéricos 
mais vendidos em Portugal.
Em função dos relatos de muitos 
Colegas, que agora começaram a 
estar atentos a este pormenor, es-
tamos convictos que a maioria das 
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alterações na Farmácia são para 
marcas mais caras do que as 
prescritas pelos Médicos, pois 
proporcionam um maior lucro 
ao farmacêutico. Colocámos 
exactamente essa questão ao 
Centro de Conferência de Fac-
turas e, passadas três semanas, 
ainda estamos à espera da res-
posta…
Quem precisa de recorrer a 
uma manipulação rústica e pri-
mária para tentar provar a sua 
razão é porque, como é eviden-
te, não tem razão rigorosamen-
te nenhuma!
A Ordem dos Médicos continu-
ará incansável na defesa da ver-
dade, do rigor científico e dos 
Doentes.
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Prescrição por DCI 
sem impacto apreciável 
no aumento da Quota de Genéricos
A experiência da Madeira - Outubro 2011

Quota de mercado de genéricos em Outubro 2011
Madeira: 15,92% 
Nacional: 21,26%
Quota de mercado média Agosto/Outubro 2010 e 2011
Madeira: 13,4% vs 15,84% (dif. 2,44%)
Nacional: 19,01% vs 21,66% (dif. 2,65%)
Quota de mercado Outubro 2010 e 2011
Madeira: 13,73% vs 15,92% (dif. 2,19%)
Nacional: 17,90% vs 21,26% (dif. 3,36%)

Nota: Quota de mercado em número de embalagens
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Antes da aprovação da prescrição por DCI com livre substituição (Agosto 2010) a quota de mercado de 
Medicamentos Genéricos da Madeira, em embalagens, era a mais baixa do país.
Mais de um ano decorrido (Outubro 2011) continua a ter a mais baixa quota de Medicamentos Genéricos.
O crescimento de quota em trimestre comparável foi inferior ao nacional (Ago/Out 10 vs Ago/Out 11)
Comparando o mês de Outubro 2011 versus Outubro 2010, na Madeira verificou-se o terceiro mais baixo 
crescimento de quota de genéricos do território nacional

Conclusões

A experiência da Madeira compro-
va que a prescrição por DCI tem 
um efeito meramente marginal na 
quota de genéricos.
 A alteração legislativa da Madeira, 
num território onde a quota era a 
mais baixa do país, não fomentou 
um crescimento apreciável, man-
tendo-se ao nível do crescimento 
nacional.
 Apesar de partir de valores ba-
sais significativamente inferiores, a 
Madeira nem sequer é o território 
nacional que mais cresceu, bem 
pelo contrário.

A prescrição e a confiança dos 
Médicos são determinantes para 
elevar a quota de genéricos.
 A Ordem dos Médicos apoia a pres-
crição de genéricos mas, em defesa 
dos Doentes, não pode aceitar a 
substituição selvagem de genéricos 
motivada exclusivamente pelos inte-
resses comerciais dos farmacêuticos.
 A Ordem dos Médicos salienta que 
muitas das substituições feitas nas 
farmácias são por fármacos mais 
caros do que aqueles prescritos pe-
los Médicos.
 A Ordem dos Médicos confia na 
indústria nacional de produção de 
genéricos.
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Tentativa 
de desinformação da OF
Em resposta à posição da Ordem dos Médicos publi-
cada no seu portal relativamente à «verdade sobre 
a DCI na Madeira» (www.ordemdosmedicos.pt), a 
Ordem dos Farmacêuticos fez um comunicado no 
qual insistiu na afirmação relativamente ao aumento 
da quota de genéricos como consequência da pres-
crição por DCI na Madeira. Mais uma vez a OF não 
fundamentou as suas afirmações em quaisquer da-
dos estatísticos reais comparáveis, utilizando como 
referencial o mês de Setembro de 2010, mês que, 
como é do conhecimento geral, não pode ser usado 
como comparativo por ter sido um mês atípico em 
termos de vendas de medicamentos. Publicamos de 
seguida o texto divulgado pela OF e a resposta da 
Ordem dos Médicos, no sentido de solicitar que o 
Infarmed divulgue os dados estatísticos reais.

tos em ambulatório mais decresceu 
durante o último ano, sendo o au-
mento da quota dos medicamentos 
genéricos um dos factores que con-
tribuiu para essa redução.
A despesa com medicamentos dis-
pensados nas farmácias da Região 
Autónoma da Madeira diminuiu 
40,5% em Setembro de 2011 face ao 
mesmo mês do ano passado - me-
nos 1,7 milhões de euros num mês. 
Sendo esta quebra bastante supe-
rior à redução da despesa verificada 
no resto do país.
A quota de medicamentos genéri-
cos na Madeira teve uma evolução 
extraordinária desde a implemen-
tação da prescrição por DCI, em 
Setembro de 2010, demonstrando 
a eficácia da medida em termos de 
redução da despesa pública com o 
medicamento.

Fonte: Site da Ordem dos Farma-
cêuticos
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Comunicado da OF:
Prescrição por DCI na Madeira con-
tribui para o aumento da quota de 
genéricos e para a redução da des-
pesa pública
Contrariamente ao que é afirmado 
pela Ordem dos Médicos numa no-
tícia publicada no seu portal electró-
nico, a implementação da prescrição 
de medicamentos por Denominação 
Comum Internacional (DCI) na Ma-
deira, em Setembro de 2010, contri-
buiu muito significativamente para o 
crescimento da quota de genéricos 
na região, quando comparada com o 
crescimento nacional.
Entre Outubro de 2010 e Outubro 
de 2011 a taxa de crescimento da 
quota de genéricos na Região Au-
tónoma na Madeira foi de 27,8%, 
enquanto que a nível nacional foi de 
apenas 16,6%.
Além disso, a Região Autónoma da 
Madeira é a região do país onde a 
despesa pública com medicamen-
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Resposta da Ordem 
dos Médicos:
Esclarecer o não esclarecimento da 
Ordem dos Farmacêuticos sobre a 
DCI na Madeira
Revelando mais uma vez uma estra-
nha falta de consistência das suas 
afirmações e a total subordinação à 
defesa dos interesses comerciais das 
farmácias, a Ordem dos Farmacêuti-
cos (OF) continua a baralhar dados 
e a fazer afirmações sem qualquer 
fundamento conhecido.
Solicita-se à OF que divulgue os nú-
meros, tipo de informação e quais 
os referenciais em que se baseia 
para apresentar aquela evolução das 
quotas de genéricos para a Madei-
ra, a fim de se verificar se se podem 
comparar linearmente com o Con-
tinente. O mais provável é que a OF 
esteja a comparar coisas completa-
mente diferentes, manipulando as 
conclusões finais.
É altura do Infarmed fazer um co-
municado a esclarecer as verdadei-
ras percentagens de genéricos no 
Continente e na Madeira e a respec-
tiva evolução.
Efectivamente, utilizando os dados 
da HMR, empresa da ANF, conforme 
powerpoint que consta no Portal da 
Ordem, dados esses que são total-
mente coincidentes com os dados 
do IMS, o aumento da quota de ge-
néricos, em embalagens, no mercado 
total de medicamentos, de Outubro 
2010 a Outubro 2011, foi de 15,95% 
na Madeira (passou de um quota de 
13,73 para 15,92%) e de 18,77% a 
nível nacional (passou de 17,90 para 
21,26%).
Por conseguinte, confirma-se que, 

em embalagens e no mercado total 
de medicamentos, a quota de gené-
ricos cresceu menos na Madeira do 
que no Continente, apesar de partir 
de um valor substancialmente mais 
baixo. Mais ainda, a Madeira continua 
a ser, a grande distância, a região do 
país com a mais baixa quota de ge-
néricos. Como demonstra a objec-
-tividade dos números e a frieza das 
verdadeiras percentagens, a Lei da 
DCI na Madeira foi totalmente ine-
ficaz no aumento da quota de gené-
ricos, pois nesta região a sua quota 
cresceu abaixo do ritmo de cresci-
mento do Continente.
Quanto à alegada poupança, já se 
desmontou o significado e a mistifi-
cação dos números no texto que a 
Ordem dos Médicos publicou neste 
Portal intitulado “A Verdade sobre a 
DCI na Madeira” (reproduzido nes-
ta edição da ROM)! Porque é que a 
OF não mostra a poupança compa-
rando os meses de Outubro em vez 
de comparar os meses de Setem-
bro?! A OF desconhece que o mês 
de Setembro de 2010 foi um mês 
completamente atípico?!?! Ou não 
desconhece e quer mesmo enganar 
as pessoas menos informadas?!?! E 
porque é que, na respectiva escala, 
não mostra os dados da poupança 
no Continente?!
Como afirmámos, mais uma vez se 
comprova que os dados apresen-
tados pela OF não são fiáveis nem 
confiáveis e que a OF esqueceu que 
a sua principal missão é defender a 
Ética, a Deontologia e a Qualidade 
Farmacêutica e não os interesses 
comerciais de uma minoria de far-
macêuticos.
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Apoiar a IF nacional 
e defender a qualidade
O Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva, efectuou um programa de visitas a empresas 
de produção de medicamentos, no mês de Novem-
bro. A iniciativa, que englobou quatro empresas, vi-
sou conhecer as unidades de produção e os seus 
laboratórios, como sinal de apoio à indústria farma-
cêutica nacional, designadamente a que se dedica à 
produção de medicamentos genéricos, e auscultar 
os seus gestores e técnicos acerca do momento 
que se vive na política do medicamento, da situação 
actual da indústria e da qualidade de produção de 
genéricos em Portugal.

As preocupações expressas foram 
comuns a todos os representantes 
da Indústria Farmacêutica nacional 
que referiram as dificuldades em 
competir com as multinacionais e o 
esforço de investimento que é ne-
cessário. Opinião igualmente unâni-
me foi que o controlo de qualidade 
não é suficiente e que não abrange 
todas as empresas de igual forma 
pelo que foi defendida, como forma 
de credibilizar o sistema, a possibi-
lidade de criar a obrigatoriedade 
de um número de análises mínimas 
por empresa. Outra preocupação 
demonstrada pela generalidade dos 
representantes da IF nacional foi 
com a actual legislação e a possibili-
dade de se efectuarem substituições 
na farmácia, prejudiciais ao doente. 
Paulo Lilaia, presidente da APOGEN 
e Administrador Delegado da Gene-
ris, considerou mesmo que «a troca 
de medicamentos nas farmácias é 
um problema de saúde pública».
O primeiro dia de visitas englobou 
três empresas (Generis, Tecnimede 
e Farmalabor), tendo-se realizado 
dois dias depois uma visita à Da-
quimed. Durante a visita do Basto-
nário da Ordem dos Médicos, José 

Manuel Silva, no dia 16 de Novem-
bro, à Generis Farmacêutica S.A., 
Paulo Lilaia, presidente da APOGEN e 
Administrador Delegado da Generis, 
afirmou peremptoriamente que «a 
troca de medicamentos nas farmá-
cias é um problema de saúde pública 
especialmente em doentes polime-
dicados e com pouca literacia para 
a saúde» e defendeu a necessidade 
de o Infarmed aumentar o controlo 
relativo aos lotes de medicamentos 
que se vendem em Portugal, visto 
que existem empresas cujos lotes 
nunca são fiscalizados. «A percenta-
gem de lotes submetida a controlo 
de qualidade é muito pequena. Qual-
quer que seja a empresa, deveria 
existir um mínimo de lotes analisado 
de forma aleatória, o que tornaria o 
sistema mais credível e reforçaria as 
garantias de qualidade», explicou. O 
bastonário da OM concordou com 
essa análise e acrescentou: «O Infar-
med tem que fazer um controlo de 
qualidade efectivo que nos dê tran-
quilidade em relação aos lotes que 
estão à venda no mercado nacio-
nal». Referindo-se a uma potencial 
substituição de medicamentos na 
farmácia, o presidente da APOGEN 
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considera que a decisão terapêu-
tica tem que ser fruto do diálogo 
entre o médico e o doente e que 
«não podem existir substituições 
na farmácia por razões comerciais a 
menos que o médico explicitamente 
permita essas substituições». Relati-
vamente às notificações de reacções 
adversas a genéricos, ou a quaisquer 
outros medicamentos, o represen-
tante da Associação Portuguesa de 
Medicamentos Genéricos considera 
fundamental que os médicos as fa-
çam pois representam uma instância 
essencial em termos de controlo de 
qualidade.
Todas as empresas visitadas deti-
nham diversas certificações de qua-
lidade e são sujeitas periodicamente 
a auditorias quer de Entidades Re-
guladoras, quer de outras entida-
des acreditadas para o efeito, bem 
como de clientes, sendo que todos 
esses processos de controlo contri-
buem para a melhoria contínua dos 
respectivos sistemas de Qualidade. 
Igualmente unânime foi a preocupa-
ção demonstrada com a actualiza-
ção permanente dos equipamentos. 
Várias empresas visitadas possuem 
capacidade técnica para análise e 
libertação de lotes de medicamen-
tos para a Europa. Desenvolvimento 
e Investigação Química, Tecnologia 
Farmacêutica, Investigação Clínica e 
Química Analítica são as áreas prin-
cipais a que esta empresa se dedica.
A indústria farmacêutica nacional 
demonstrou, através desta pequena 
amostragem de empresas, que pode 
estar à altura das empresas inter-
nacionais em termos comerciais se 
o Estado não gerar leis que sejam 
bloqueadoras do seu crescimento e 
da sua competitividade. A «instabili-
dade legislativa» e a «falta de estudo 
prévio do impacto que essas medi-
das terão no sector» foram algumas 
das dificuldades referidas ao longo 
destas visitas que causam «fortes 
perturbações no sector» e que 
«podem pôr em causa o funciona-
mento de um sector - a saúde - que 
até aqui funcionava muito bem». «As 
medidas legislativas em curso po-
dem, a médio prazo, pôr em causa a 

sobrevivência da indústria farmacêu-
tica nacional pois as empresas mais 
pequenas vão enfrentar graves difi-
culdades financeiras», situação que é 
agravada pelo «excesso de burocra-
cia dos processos administrativos».
Em várias das unidades visitadas, os 
representantes da OM puderam 
ficar a conhecer os projectos de 
desenvolvimento e investigação de 
novas entidades moleculares e de 
novas formulações farmacêuticas, 
bem como do trabalho desenvolvi-
do pelas várias empresas ao nível da 
validação de processos e elaboração 
de estudos diversos (toxicológicos, 
clínicos). Em termos de controlo de 
qualidade, as unidades visitadas têm 
todas um claro compromisso com 
uma melhoria contínua e estão ao 
nível das suas congéneres europeias, 
possuindo todas as certificações 
necessárias. Os representantes da 
Medinfar salientaram que este pode 
ser um sector estratégico na eco-
nomia nacional, nomeadamente pela 
necessidade de ter capacidade de 
resposta por parte da indústria far-
macêutica portuguesa às necessida-
des de consumo de medicamentos 
do país. A ligação a plataformas cien-
tíficas (Universidades, por exemplo) 
foi igualmente referida como funda-
mental.
No dia 16 de Novembro as visitas 
terminaram com uma Conferên-
cia de Imprensa, que decorreu na 
sede da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos, em que o 
Bastonário da OM abordou as vá-
rias questões relacionadas com a 
visita, os medicamentos genéricos e 
a prescrição por DCI. José Manuel 
Silva iniciou a conferência explicitan-
do a razão pela qual foram efectua-
das estas visitas: «Queremos deixar 
bem claro que a OM é a favor da 
prescrição de genéricos. Hoje pu-
demos confirmar a qualidade, o ri-
gor, exigência e segurança com que 
são produzidos os medicamentos 
genéricos em Portugal. Verificámos 
igualmente o esforço que este sec-
tor faz ao nível da investigação. De-
vemos apoiar este tecido industrial 
pois a economia do país necessita 
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de indústria, nomeadamente da In-
dústria Farmacêutica nacional». O 
Bastonário confirmou que «como 
médicos, estamos tranquilos relati-
vamente aos genéricos produzidos 
em Portugal» e que a OM apoia a 
prescrição de genéricos, a Indústria 
Farmacêutica nacional e «defende 
que os doentes tenham acesso aos 
melhores medicamentos aos mais 
baixos preços». Para que tal seja 
possível «é preciso exigir que o 
Infarmed faça mais: em termos de 
regulamentação, de fiscalização e de 
atenção às notificações de reacções 
adversas que são feitas». Numa área 
em que o foco devem ser os doen-
tes, não é aceitável «que burocratas 
não valorizem as reacções adversas 
graves que são comunicadas», ex-
plicou, sublinhando que o Infarmed 
mentiu ao dizer que não havia re-
cebido quaisquer notificações. Crí-
tico à actuação dessa instituição, o 
presidente da OM, acrescentou que 
«o Infarmed não regula o mercado 
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como é seu dever pois permite va-
riações de preço com uma ampli-
tude de sete vezes em medicamen-
tos que afirma serem exactamente 
iguais» e, com isso, «não defende o 
doente». Perante a inoperância do 
Infarmed, a OM defende a existência 
de fiscalização a um número mínimo 
de lotes de medicamentos e uma 
maior transparência da actuação 
dessa instituição. «Temos o direito 
de conhecer a percentagem de lotes 
que é efectivamente sujeita a con-
trolo de qualidade». Só o aumento 
da transparência e da capacidade de 
resposta poderá permitir que «os 
médicos voltem a confiar no Infar-
med». Exemplificando algumas das 
falhas da Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, 
José Manuel Silva relatou um caso 
relativo a um medicamento genéri-
co da área de oncologia – em que 
se lida com doentes extremamente 
fragilizados - em que foram relata-
dos efeitos adversos muito graves 
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Unidade de produção da Generis - Amadora 
A Generis Farmacêutica SA define como seu principal objectivo co-
locar ao dispor da classe médica e dos doentes o maior portfolio de 
medicamentos genéricos em Portugal. A empresa foi constituída no 
segundo semestre de 2001 e iniciou actividade em Junho de 2002, 
sendo participada a 100% pelo grupo GENERIS®, que opera há mais 
de 25 anos no mercado hospitalar português. 

Laboratório da Tecnimede - Torres Vedras 
Criada em 1980, a Tecnimede dedica-se ao desenvolvimento e co-
mercialização de produtos farmacêuticos para uso humano em várias 
áreas terapêuticas, definindo como missão contribuir para a melhoria 
da saúde e do acesso aos medicamentos, a nível mundial. Para isso a 
empresa investiu no centro de Investigação e Desenvolvimento (cria-
do em 1997) e em duas unidades produtivas.

Unidade de produção da Medinfar - Condeixa-a-Nova
A Farmalabor – inserida no grupo Medinfar - define a qualidade como 
um objectivo subjacente ao seu modelo de funcionamento. Trata-se de 
uma empresa portuguesa, especializada no fabrico de produtos farma-
cêuticos, cosméticos e de uso veterinário. No contexto da globaliza-
ção dos mercados, a Farmalabor está presente nos mercados nacional 
e internacional.

Grupo Daquimed - Matosinhos
Em Dezembro de 1999 nasce oficialmente a Daquimed, empresa que 
define a sua actuação como assente em quatro pilares: eficácia, quali-
dade, segurança e confiança. Na última década a empresa tem crescido 
e alargado o seu âmbito.

e com uma frequência anómala, em 
que o Infarmed em vez de mandar 
analisar o lote em causa, apenas res-
pondeu que tais reacções estavam 
descritas no RCM.
Reconhecendo a legitimidade dos 
interesses comerciais das farmácias, 
José Manuel Silva defendeu que os 
mesmos «não se podem sobrepor 
aos interesses dos doentes» e es-
clareceu mais uma vez a posição da 
Ordem dos Médicos: «o que quere-
mos é que, quando um doente está 
estabilizado com uma determinada 
terapêutica, não sejam feitas trocas 
por razões de interesse comercial», 
pois essas trocas podem gerar pro-
blemas graves. «Um doente idoso, 
que normalmente é polimedicado, 
na maior parte das vezes gere a sua 
medicação pela cor, formato e as-
pecto e as constantes substituições 
originam frequentemente situações 
quer de sobredosagem quer de er-
ros de terapêutica». «Em defesa dos 
doentes, da sua economia e da sua 
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estabilidade clínica, não aceitamos 
substituições na farmácia de um 
genérico por outro genérico mais 
caro».
Fernando Gomes, presidente do 
Conselho Regional do Centro da 
OM, que também esteve presente na 
conferência de imprensa e em parte 
da visita às unidades fabris, não quis 
deixar de sublinhar os problemas de 
desresponsabilização que as substi-
tuições acarretam: «hoje em dia há 
muita coisa que fragiliza a relação 
de confiança entre médicos e doen-
tes. Há um computador pelo meio, 
tempos definidos para a duração 
das consultas, etc. Quando há uma 
substituição de um medicamento na 

farmácia não se pode de seguida pe-
dir responsabilidade terapêutica ao 
médico. Isto é uma interferência ina-
ceitável na relação básica da medicina 
em que, muitas vezes, uma mera con-
versa com o médico tem um efeito 
placebo e eficácia clínica».
No encerramento da conferência, 
José Manuel Silva explicou a posição 
pró-activa da OM referindo algumas 
informações, medidas e sugestões 
que foram feitas:
- foi pedida em Julho, «mas ainda 
não obtivemos resposta», a infor-
mação relativa às percentagens de 
alterações nas farmácias e as per-
centagens relativas de que altera-
ções tinham sido para um fármaco 
mais barato e quais teriam sido 
alteradas para a venda de um me-
dicamento mais caro do que o ori-
ginalmente prescrito.
- A OM propôs formalmente ao Go-
verno que as marcas de genéricos do 
mesmo princípio activo, com embala-
gens da mesma dimensão, fossem to-
das marcadas pelo preço mais baixo.
- Foi proposta a proibição de subs-
tituição por medicamento mais caro, 
tal como nos restantes países euro-
peus onde só é permitida substitui-
ção por medicamento mais barato 
ou pelo mais baixo preço.
- Proposta de criação de uma central 
de compras do Ministério da Saúde 
que seria uma forma de, por recurso 
à economia de escala, reduzir o des-
perdício.
- Visto que o processo de declaração 
de reacções adversas no site do Infar-
med é complexo e não pode ser feito 
online e tendo em conta que a insti-
tuição afirma não receber as declara-
ções dos médicos, a OM disponibiliza 
no seu site (www.ordemdosmedicos.
pt) uma área para esse efeito. O for-
mulário é de preenchimento online 
e a OM fará o seu seguimento pos-
terior, na comunicação com o Infar-
med.
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A reunião, que decorreu em Coim-
bra, no auditório da sede da Secção 
Regional do Centro da OM, iniciou-
-se com a intervenção do bastonário, 
José Manuel Silva, congratulando-se 
com a colaboração da instituição 
com a DGS e agradecendo o traba-
lho de Álvaro Beleza, presidente do 

Conselho de Auditoria e Qualidade, 
e a colaboração dos Colégios de Es-
pecialidade. Referindo-se ao traba-
lho desenvolvido, explicou que, não 
sendo possível uma norma que seja 
aplicável a todos os doentes sem 
excepção, o desejável é a formula-
ção de linhas de orientação clínica 

Governação clínica 
no Sistema de Saúde
Realizou-se no dia 21 de Novembro uma reunião 
dos representantes dos Colégios de Especialidade 
da Ordem dos Médicos com os membros do depar-
tamento de Qualidade na Saúde da Direcção Geral 
de Saúde e os membros do Conselho de Auditoria e 
Qualidade da OM. Este encontro teve como objec-
tivo estabelecer um diálogo entre todos os inter-
venientes sobre as normas clínicas em elaboração 
ao abrigo do protocolo para a qualidade que a OM 
celebrou com a DGS e incentivar os Colégios a uma 
maior participação neste processo.
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que ajudem os médicos a ter um 
acesso mais fácil e célere à melhor 
evidência clínica. Francisco George, 
Director Geral da Saúde, realçou 
igualmente a importância do traba-
lho que está a ser desenvolvido em 
colaboração com a OM, referindo 
mesmo que «desde Miller Guerra 
que poucos trabalhos terão tido a di-
mensão das normas clínicas». Expli-
cando que se trata de um processo 
aberto em que há sempre lugar para 
melhorias e aperfeiçoamento das 
normas emanadas, o Director Geral 
afirmou que a postura da DGS é de 
procurar consensos e que nesse sen-
tido as críticas são sempre recebidas 
com um sentido construtivo. «O 
princípio que nos guia neste trabalho 
é o reconhecimento de que o cida-
dão tem o direito de receber pres-
tações com qualidade, especialmente 
em serviços que são financiados pelo 
Estado», concluiu.
Alexandre Diniz, director do Depar-
tamento da Qualidade na Saúde da 
DGS, explicou o processo de ela-
boração das linhas de orientação e 
referiu que o objectivo é o estabe-
lecimento de regras claras de pres-
crição de medicamentos e de meios 
complementares de diagnóstico mas 
que não basta estabelecer normas 
clínicas, «é necessário verificar a sua 
aplicação». Todos, especialmente os 
directores clínicos, devem promover 
activamente a disseminação das nor-

mas emanadas, estando a ser testa-
do um sistema para que, quando um 
médico esteja a prescrever, surja no 
ecrã a parte normativa da orientação 
clínica. A «qualquer momento duran-
te a vida da norma», há espaço para 
a melhoria e o aperfeiçoamento da 
mesma. Alexandre Diniz explicou o 
processo das auditorias para verifi-
cação de conformidades e concluiu 
com a certeza de que este processo 
«vai gerar maior segurança para os 
doentes» e que a sua implementação 
«obriga a uma prática clínica reflexi-
va» o que é igualmente importante 
para a qualidade dos cuidados pres-
tados, e que consubstanciará «ga-
nhos de eficiência, com diminuição 
dos gastos e um SNS com mais qua-
lidade e mais sustentável».

«Desde Miller 
Guerra que poucos 
trabalhos terão 
tido a dimensão das 
normas clínicas.» - 
Francisco George, 
Director Geral da 
Saúde
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«Temos poucos recursos, é 
fundamental poupá-los.» 
Álvaro Beleza, presidente 
do Conselho de Auditoria e 
Qualidade da OM
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«As normas, em 
momento algum, 
se substituem ao 

melhor julgamento 
clínico.» - Fernando 

Leal da Costa, 
secretário de Estado 
adjunto do Ministro 

da Saúde

Alexandre Diníz, 
Director do 

Departamento da 
Qualidade na Saúde 

da DGS

«Há diferenças entre 
normas e linhas 

de orientação» - 
Frederico Teixeira, 

Colégio de 
Farmacologia Clínica

Álvaro Beleza, presidente do Con-
selho de Auditoria e Qualidade, 
referiu-se aos cursos em que a 
OM formou cerca de 40 auditores 
e explicou que seguir-se-ão outras 
iniciativas idênticas, nomeadamente, 
em breve, num curso dedicado aos 
especialistas em Medicina Geral e 
Familiar. Explicou ainda que a OM e 
a DGS fazem constantes monitori-
zações dos indicadores e que é em 
face dos resultados e de potenciais 
não conformidades com as normas 
que se determina a necessidade de 
realização de auditorias. O que se 
pretende é uma melhoria do traba-
lho em equipa multidisciplinar, uma 
melhoria contínua de processos e 
um enfoque nos resultados («temos 
poucos recursos, é fundamental 
poupá-los») e incentivar uma lide-
rança participativa em que se envol-
vem e motivam as equipas.
Fernando Leal da Costa, secretário 
de Estado adjunto do Ministro da 
Saúde, começou a sua intervenção 
relembrando o adágio «as grandes 
crises constituem-se em grandes 
oportunidades». Relativamente às 
normas, explicou a importância 
para o país de ter um conjunto de 
princípios que normaliza os parâ-
metros da prestação de cuidados 
pelo melhor. «Independentemente 
da excelente qualidade dos médicos 
portugueses é importante tornar a 
prestação de cuidados mais homo-
génea com qualidade». Classificando 
as normas como um instrumento 
que evita as desigualdades, não dei-



de Especialidade tendo sido referi-
das algumas críticas e preocupações 
nomeadamente o facto de nesta fase 
inicial se estarem a elaborar muitas 
normas em pouco tempo, por com-
promisso assumido com a Troika ao 
que o presidente do Conselho de 
Auditoria e Qualidade explicou que 
a OM só valida as normas após os 
Colégios envolvidos no processo a 
validarem. Foi igualmente explicado 
que as normas, tendo aplicação legal, 
podem ser excepcionadas desde que 
tal excepção fique justificada no pro-
cesso clínico e que a sua aplicação é 
transversal aos vários níveis de cui-
dados.
As normas que obtiveram o parecer 
favorável dos Colégios de Especiali-
dade vão sendo publicadas no site da 
OM (www.ordemdosmedicos.pt).
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«Quantidade 
não é qualidade» 
- Jorge Espírito 
Santo, Colégio de 
Oncologia

«Excesso de 
urgência pode 
dificultar o processo 
de audição dos 
colegas quanto às 
normas em análise» 
- Daniel Pereira 
da Silva, Colégio 
de Ginecologia e 
Obstetrícia

xou de esclarecer que o Governo 
não é apologista de «clínica definida 
por decreto», isso «nunca»: «as nor-
mas, em momento algum, se substi-
tuem ao melhor julgamento clínico». 
Sobre as auditorias, definiu-as como 
«a constituição de um contexto pe-
dagógico em que todos possamos 
aprender pois poderá haver normas 
que, na prática, não sejam aplicáveis». 
Leal da Costa referiu ainda que es-
tes processos permitirão igualmen-
te estabelecer centros de excelência 
que se coordenem depois com os 
seus congéneres europeus. «Uma 
auditoria nunca terá um carácter 
disciplinar», concluiu. Fernando Leal 
da Costa explicitou que o que move 
o Governo ao desenvolver este tra-
balho através da DGS e da OM, não 
é a contenção orçamental, ainda que 
a sustentabilidade seja sinónimo de 
qualidade, mas sim «a procura da 
eficiência e da qualidade da prática 
clínica e não um qualquer tipo de 
medicina miserabilista», embora «o 
país só possa pagar o que tem con-
dições para pagar, e isso é uma re-
alidade incontornável». «Queremos 
comprar medicamentos com preços 
aceitáveis e pagá-los em tempo útil», 
e não aumentar a dívida às farmácias, 
explicou. No final da sua interven-
ção o Secretário de Estado Adjunto 
reforçou que a lógica do Governo 
é «de respeito mútuo» e que «sem 
os profissionais não podemos fazer 
nada» pelo que «estamos sempre 
dispostos a ouvir e a contar com os 
vossos comentários e sugestões para 
uma melhoria contínua», «juntos po-
demos fazer muito melhor com mui-
to menos».
Pereira Coelho, presidente do Con-
selho Regional do Sul da OM, agra-
deceu a presença do Secretário de 
Estado e assegurou que, enquanto a 
postura do Governo for de diálogo, 
poderão contar com a máxima co-
laboração da Ordem dos Médicos e 
salientou a importância das audito-
rias enquanto instrumentos essen-
ciais para o aumento da qualidade e 
da eficiência.
Seguiu-se um debate em que parti-
ciparam os membros dos Colégios 



No início da reunião o presidente 
da OM prestou informações aos 
representantes dos Colégios da Es-
pecialidade sobre situações espe-
cíficas de atraso na inscrição como 
especialistas de médicos estrangei-
ros e explicou que não é aceitável 
que um processo de equivalência 
de especialidade demore anos a 
ser decidido. «Existem regras a ser 
cumpridas mas tem que haver bom 
senso e fundamentação quando se 
colocam entraves pois essa forma 
de tratar os Colegas estrangeiros 
não nos dignifica». José Manuel 
Silva apelou à celeridade dos Co-

Reunião Geral 
de Colégios

A reunião geral de Colégios de dia 21 de Novem-
bro em que se discutiram, entre outros temas a 
demografia médica e carreiras e recertificação, foi 
presidida por José Manuel Silva, bastonário da OM, 
Pereira Coelho, presidente do Conselho Regional 
do Sul, Fernando Gomes, presidente do Conselho 
Regional do Centro e Miguel Guimarães do Con-
selho Regional do Norte.

40

a c t u a L i d a d E    

| Novembro | 2011

légios na análise destes processos 
e acrescentou que também não é 
desejável que os nossos médicos 
comecem a sentir dificuldades na 
sua inscrição como especialistas 
nos outros países, nomeadamen-
te numa fase em que se prevê que 
iremos em breve ter excesso de 
médicos em Portugal. Ainda nesta 
fase inicial da reunião foi feito um 
alerta aos representantes dos Co-
légios de que não podem ser feitas 
reuniões entre esses órgãos da 
OM e, por exemplo, o Ministério 
da Saúde, sem o conhecimento e a 
aprovação do Conselho Nacional 
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Executivo. «A OM tem que falar a 
uma só voz», concluiu.
Não podendo contornar a ques-
tão da prescrição por DCI, José 
Manuel Silva reafirmou o empenho 
da OM na defesa da segurança dos 
doentes e que, dadas as dificulda-
des relatadas na comunicação com 
o Infarmed, foi criado um formu-
lário de notificação de reacções 
adversas a medicamentos no site 
oficial da Ordem dos Médicos. O 
formulário é de fácil preenchimen-
to e será encaminhado pela OM ao 
Infarmed. A mesa prestou ainda in-
formações sobre as objecções da 
OM que foram tidas em conta pelo 
Ministério como por exemplo a 
inclusão na lei de uma proibição 
de substituição por medicamento 
mais caro ou a eliminação da ne-
cessidade de manuscrever as justi-
ficações do médico relativamente 
ao tipo de prescrição. Foi ainda 
explicada a falácia que tem envol-
vido a análise do crescimento do 
mercado de genéricos na Madeira 
após a implementação da obriga-
toriedade da prescrição por DCI 
(ver nesta edição da ROM o artigo 
sobre esse assunto).
Relativamente à questão da de-
mografia médica, foi pedido aos 
Colégios que, além do estudo que 
já lhes fora pedido sobre quantos 
especialistas são necessários em 
cada área, analisassem e comen-
tassem o relatório da ACSS so-
bre as necessidades de médicos. 
Fazendo uma breve análise ao 
documento da ACSS, Jorge Espí-
rito Santo, presidente do Colégio 
de Oncologia, classificou-o como 
sendo «perigoso» por não ter 
qualquer critério e ter sido feito 
com base em números e cálculos 
errados. Exemplificando com a sua 
especialidade, demonstrou que as 
necessidades em termos de de-
mografia médica não podem ser 
vistas com base em meras esta-
tísticas de número de habitantes: 
«a demografia em oncologia está 
directamente relacionada com a 
idade da população». No interior 
do país a densidade populacional é 

menor e a faixa etária média mais 
elevada. Tendo em conta que «nos 
mais idosos a incidência de cancro 
é maior, será precisamente nessas 
zonas com menos pessoas que se-
rão necessários mais especialistas 
em oncologia do que nos centros 
urbanos com uma população mais 
numerosa mas mais jovem».
Num momento em que, pela pri-
meira vez, um responsável político 
fala em excesso de médicos em 
Portugal, a Direcção da OM expli-
citou que «a existência de médicos 
a mais dará lugar a um fenómeno 
de mercantilização do doente», 
com todas as consequências nega-
tivas que essa situação poderá tra-
zer. Sobre este assunto, Fernando 
Gomes esclareceu que quaisquer 
estatísticas apresentadas não po-
derão corresponder a um quadro 
real da demografia médica pois há 
muitos Colegas que, tendo a espe-
cialidade, não estão inscritos no 
respectivo Colégio. Para obviar a 
essa situação, O Conselho Nacio-
nal Executivo decidiu efectuar uma 
redução nos custos de inscrição 
nos Colégios que entrará em vigor 
a partir de Janeiro de 2012 (para 
mais informações, consultar o site 
em www.ordemdosmedicos.pt). 
Ainda analisando a questão da de-
mografia, Miguel Guimarães referiu 
o facto de a Faculdade de Medici-
na do Porto ir receber mais 300 
alunos. «Mas onde os irão colocar, 
visto que os anfiteatros maiores 
só são para 150 pessoas?», ques-
tionou, acrescentando que muito 
em breve as capacidades formati-
vas do país não irão ser suficientes 
para as necessidades. «A OM tem 
dúvidas quanto à qualidade do en-
sino mas não é só nos novos cur-
sos, porque também há faculdades 
perfeitamente credenciadas e com 
qualidade demonstrada que têm 
neste momento excesso de alu-
nos», sublinhou. 
Foi debatida a necessidade dos 
Colégios fazerem com maior fre-
quência visitas de idoneidade aos 
serviços com capacidade forma-
tiva atribuída. «Há Colégios que 

José Manuel Silva 
reafirmou 
o empenho da OM 
na defesa da 
segurança 
dos doentes e que, 
dadas 
as dificuldades 
relatadas 
na comunicação 
com o Infarmed, 
foi criado um 
formulário 
de notificação de 
reacções adversas 
a medicamentos 
no site oficial da 
Ordem 
dos Médicos. 



a c t u a L i d a d E    

não visitam os serviços creden-
ciados desde 2001», explicou José 
Manuel Silva. Diana Fernandes, do 
Conselho Nacional do Médico In-
terno, explicou a necessidade de 
uma boa articulação deste órgão 
consultivo com os Colégios da 
Especialidade: «É importante que 
sejamos informados e que esteja-
mos presentes nas visitas». Cons-
cientes da importância fulcral 
dessa boa interligação, o CNMI 

designou um elemento de ligação 
a cada Colégio de Especialidade – 
um interno da especialidade (cada 
Colégio poderá saber quem é esse 
elemento de ligação enviando um 
email para medicointerno@gmail.
com).
Relativamente à temática das car-
reiras médicas e recertificação, 
Miguel Guimarães esclareceu que 
essa é uma das temáticas da actu-
alidade em termos europeus, mas 
que em Portugal, pelo menos no 
presente, existe um controlo da 
qualidade médica sem necessidade 
de recurso à recertificação. Neste 
ponto da ordem de trabalhos foi 
igualmente analisada a participa-
ção portuguesa na UEMS – União 
Europeia de Médicos Especialistas. 
A UEMS tem uma estrutura que 
inclui secções monoespecializa-
das (onde estão representadas 
as diferentes especialidades) e 
boards (onde são representadas 
as Sociedades Científicas e/ou 
Universidades). O CNE solicitou 
aos Colégios informação sobre o 
trabalho desenvolvido nos boards 
para poder analisar o interesse na 
manutenção da participação por-
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tuguesa. No entanto, a ausência de 
informação impediu essa tomada 
de decisão (apenas dois Colégios 
deram resposta) ficando para já 
assegurado o apoio nas desloca-
ções de membros dos Colégios às 
secções monoespecializadas mas 
não às reuniões dos boards por 
não estarem em consonância com 
algumas das posições que a OM 
defende nomeadamente no que 
se refere, por exemplo, à certifi-
cação de serviços por entidades 
externas aos Colégios como su-
cedeu em anos anteriores em que 
houve visitas de ‘certificação eu-
ropeia’ promovidas pelos boards 
da UEMS quando «os Colégios da 
Especialidade são as únicas entida-
des que têm como função avaliar 
a capacidade e atribuir idoneidade 
formativa aos Serviços». Alguns 
dos Colegas presentes, nomeada-
mente o presidente do Colégio de 
Oftalmologia, Florindo Esperanci-
nha, defenderam a manutenção 
das deslocações aos boards e a 
importância dessas certificações, 
enquanto que representantes de 
outros Colégios consideraram 
inadmissível que uma entidade 

estrangeira viesse, à revelia do 
respectivo Colégio da Especiali-
dade, efectuar uma certificação de 
um Serviço hospitalar português. 
Fernando Gomes realçou que a 
UEMS não é uma entidade regu-
ladora mas sim uma entidade pri-
vada. Miguel Guimarães, por seu 
lado, sublinhou que «os créditos 
não validam competências técni-
cas» e alertou para a necessida-
de de estar atento aos interesses 
económicos que muitas vezes es-
tão por trás de iniciativas como a 
suposta certificação europeia feita 
por entidades privadas: «um dos 
melhores centros de urologia em 
França não era certificado pelo 
respectivo board, contudo era 
uma referência a nível mundial», 
exemplificou. «Em última análise, 
quem define se somos ou não cer-
tificados, são os doentes».

A próxima reunião geral de Colé-
gios terá lugar a 27 de Fevereiro 
de 2012, no Porto.



Revista da Ordem dos Médicos - 
Temos um SNS fragilizado 
ou moribundo, como muitos 
políticos parecem considerar?

António Arnaut - Admito que o 
SNS está um pouco fragilizado 
por sucessivas arremetidas dos 
seus adversários e por políticas 
erradas que levaram à saída de 
muitos profissionais. Porém, os 
que pensam que podem destruí-lo 
estão enganados. A sua capacidade 
de resistência foi testada ao longo 
destes 32 anos. Faço um resumo 
desta caminhada difícil, mas vitoriosa, 
no meu livro “Serviço Nacional de 
Saúde/30 anos de Resistência”. A 
fragilização da democracia é que 
fragiliza o SNS.

ROM - O Serviço Nacional de 
Saúde Português é ou não um dos 
melhores do Mundo e o melhor 
serviço público português?

AA - Este é um dado objectivo: 
Portugal tem dos melhores serviços 
públicos de saúde com um dos 
menores custos por pessoa. Os 
indicadores de saúde são a prova 
dos ganhos obtidos desde a criação 
do SNS. A propósito de indicadores, 
permita-me que actualize a taxa de 
mortalidade infantil: hoje é inferior 
a 3/1000. Os resultados alcançados 
responsabilizam os governantes e 
devem motivá-los a prosseguir o 
caminho iniciado há 32 anos.

ROM - Que consequências 
podem ter para os portugueses 
os sucessivos ataques ao SNS 
que se traduzem na destruição 
das carreiras médicas, garante 
da formação contínua, e na 
asfixia financeira?

AA - Os ataques ao SNS começaram 
ainda antes da sua aprovação 
legislativa (Lei 56/79, de 15 de 
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A fragilização 
da democracia é que 
fragiliza o SNS
A propósito dos 32 anos do Serviço Nacional de 
Saúde, conversámos com António Arnaut, um dos 
‘pais’ do SNS. Reconhecendo que a sustentabilidade 
financeira do SNS não é uma questão de hoje, An-
tónio Arnaut não hesita em considerar essa questão 
como uma falácia pois «o que se gasta na saúde, se 
for bem gasto, é um investimento na dignidade e na 
qualidade da vida dos cidadãos». A desestruturação 
das carreiras médicas é vista como perniciosa pois 
origina instabilidade e falta de formação contínua, pi-
lares «essenciais à qualidade e à motivação dos pro-
fissionais». Acusa o governo de falta de sensibilidade 
social pois ir além do que a Troika impôs «é ir além 
do bom senso».
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Setembro), logo que anunciei a sua 
criação, como Ministro dos Assuntos 
Sociais do 2º governo presidido por 
Mário Soares. Devo, porém dizer, em 
abono da verdade, que esses ataques 
diminuíram à medida que se sentiam 
os seus resultados. A principal 
objecção levantada, ontem como hoje, 
é a da sua sustentabilidade financeira. 
Mas este argumento é falacioso, 
porque o que se gasta na saúde, se 
for bem gasto, é um investimento na 
dignidade e na qualidade da vida dos 
cidadãos. Os mais velhos lembram-se 
que antes da criação do SNS, morria-
se em Portugal por falta de cuidados 
médicos e carência económica. Por 
isso é que a esperança média de vida 
subiu de 65 para 80 anos! Outro 
ataque destinado a desestruturar 
o SNS foi a extinção das carreiras 
profissionais. Sem carreiras, inseridas 
numa lógica de serviço público, não há 
estabilidade nem formação contínua, 
essenciais à qualidade e à motivação 
dos profissionais. Não devemos 
esquecer que as carreiras médicas 
foram uma conquista importante 
obtida na sequência do chamado 
Movimento das Carreiras Médicas 
(1961) onde se destacaram Miller 
Guerra, Mário Mendes, António 
Galhordas e Albino Aroso. Gonçalves 
Ferreira, Secretário de Estado da 
Saúde, havia de consagrá-las como 
um dos pilares da sua reforma (1971), 
que eu considero a primeira pedra 
da grande construção que é o SNS. 
A extinção das carreiras públicas 
representa, pois, um retrocesso 
civilizacional, devido à mentalidade 
neoliberal que varre o mundo.

ROM - Como analisa os 
constantes cortes na Saúde 
quando éramos o país que 
gastava menos entre todos os 
dos países da Europa dos doze e 
neste momento o acesso global 
dos doentes aos cuidados de 
saúde remete-nos para o 27º 
lugar na Europa sem que os 
custos com a Saúde pareçam 
estar de facto a diminuir?

AA - Os cortes na saúde não resultam 
apenas da crise económica financeira, 
mas de um propósito do debilitar o 
SNS em benefício dos grandes grupos 
empresariais privados. Se a proposta 
orçamental do Governo para 2012 
for aprovada, haverá uma redução de 
1200 milhões de euros relativamente 
a 2010. O governo quer cortar na 
saúde quase o dobro do que a Troika 
impôs. Numa matéria tão delicada 
como esta, ir além da Troika é ir 
além do bom senso. Por outro lado, 
alguns cortes cegos mostram falta de 
sensibilidade social. Se for reduzida a 
qualidade e a universalidade do SNS, 
receio que haja um levantamento 
nacional contra tamanha injustiça. O 
direito à saúde significa também o 
direito à vida e à dignidade. Não há 
democracia verdadeira sem SNS.

ROM - Que medidas poderiam 
garantir a sustentabilidade do 
nosso Sistema de Saúde?

AA - O SNS poderá manter-se se 
apenas forem cortados os 550 milhões 
que a UE/FMI impuseram. Não é 
preciso aumentar significativamente 
as taxas moderadoras e, muito 
menos, transformá-las em 
formas de co-pagamento, o que 
seria inconstitucional. O que é 
preciso é maior rigor de gestão, 
responsabilização e melhor 
aproveitamento da capacidade 
instalada. Em último recurso poderá 
lançar-se um imposto especial 
consignado ao SNS sobre produtos 
nocivos à saúde e sobre rendimentos 
altos, como venho defendendo há 
quase 20 anos.

ROM - O rumo europeu 
parece apontar para soluções 
inovadoras que não o mero 
corte orçamental: impostos 
inteligentes, implementação de 
medidas de defesa do ambiente 
e que implicam poupança 
económica, etc. enquanto que 
em Portugal só se parece falar 
em cortar a despesa...
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António Arnaut licenciou-se 
em Direito, pela Universidade 
de Coimbra, em 1959. Desde 
cedo participou activamente na 
oposição à ditadura. Participou 
na Comissão Distrital da 
candidatura presidencial de 
Humberto Delgado, em 1958, foi 
arguido no processo resultante 
da carta dos católicos a António 
de Oliveira Salazar, em 1959, e 
candidato à Assembleia Nacional, 
pela Comissão Democrática 
Eleitoral, no Círculo de Coimbra, 
nas eleições legislativas de 1969.
Militante da Acção Socialista 
Portuguesa desde 1965, foi co-
fundador do Partido Socialista, 
em 1973, na cidade alemã de 
Bad Münstereifel, tendo sido seu 
dirigente até 1983.
Exerceu diversos cargos na 
Ordem dos Advogados. Em 
1995 fundou a Associação 
Portuguesa de Escritores Juris-
tas, de que foi presidente. Foi 
vogal do Conselho Superior da 
Magistratura.
Após o 25 de Abril de 1974, 
desempenhou vários cargos 
políticos:  Presidente da Comi-
ssão Administrativa da Câmara 
Municipal de Penela; Deputado 
à Assembleia Constituinte; 
Deputado na Assembleia da 
República, de que chegou a ser 
Vice-Presidente; Fez parte do II 
Governo Constitucional, 1978, 
liderado por Mário Soares, 
como Ministro dos Assuntos 
Sociais.
Ao seu nome ficou ligada a 
criação do Serviço Nacional 
de Saúde, sobre que reflectira 
em obra assinada também por 
Mário Mendes e Miller Guerra.



para a Organização Mundial do 
Comércio, retirando-a do âmbito da 
OMS, não lembrava ao Diabo. Mas 
parece que o Diabo é hoje o grande 
patrão dos grupos financeiros que 
arrastaram o mundo para a beira do 
abismo…

ROM - A que se refere quando 
fala do “Serviço Nacional de 
Saúde para os coitadinhos”?

AA - Quem usou essa expressão 
foi a então Ministra Ana Jorge. Eu 
estou de acordo com ela, pois 
significa que a descaracterização 
do SNS e a consequente perda de 
qualidade, implicaria uma medicina 
de segunda para os pobres e outra 
de primeira para os que puderem 
pagar. Não podemos regredir nos 
direitos conquistados, sobretudo 
tratando-se de direitos fundamentais. 
Se a igualdade de direitos é um 
valor civilizacional, a igualdade na 
doença, ou seja, quando as pessoas 
se encontram numa situação de 
fragilidade, deve ser inquestionável.

ROM - Um país que não tem 
em conta a sua História não 
tem futuro... E um país que 
não tem em conta a história 
de sucesso dos seus serviços 
públicos?

AA - A liberdade e o SNS são das 
poucas conquistas que restam do 
sonho de Abril. Todos os democratas 
e patriotas têm o dever de defendê-
las. O Estado Social significa a 
realização da democracia política, 
económica, social e cultural. Se 
faltar alguma destas vertentes a 
democracia ficará amputada. É isso 
que pretendem certos grupos para 
quem a liberdade é apenas o direito 
de realizarem as suas obscenas 
especulações financeiras. São esses 
que querem o Estado mínimo, ou 
Estado exíguo, como lhe chama 
Adriano Moreira.

ROM - O Bastonário da OM de 
Cabo Verde fala do primeiro 

AA - Estou de acordo. Um imposto 
“inteligente” seria o que atrás sugeri. 
Mas é também necessário fazer a 
pedagogia dos custos. Alguns utentes 
não sabem que o SNS é pago pelos 
que podem para os que precisam. 
Essa cadeia de solidariedade é a 
verdadeira filosofia do SNS. O direito 
à protecção da saúde, em condições 
de igualdade para todos, mais do que 
um imperativo constitucional, é um 
imperativo ético, de justiça social.

ROM - Concorda que a única 
forma do Estado regular a 
Saúde é mantendo um SNS 
forte, rigoroso, bem organizado 
e com capacidade de resposta?

AA - O Estado tem a obrigação 
constitucional de manter e 
aperfeiçoar um SNS geral, universal 
e tendencialmente gratuito (e não 
tendencialmente pago). E deve, nos 
termos do art.º 64 da Constituição 
“disciplinar e fiscalizar as formas 
empresariais e privadas da medicina, 
articulando-as com o serviço nacional 
de saúde”. É claro que o SNS tem 
de ser forte, eficaz e de qualidade. 
A medicina privada tem um papel 
importante, mas complementar.

ROM - Como analisa a 
proletarização dos Médicos e 
a mercantilização dos Doentes 
que parecem ser o caminho 
escolhido pelos sucessivos 
governos?

AA - A proletarização dos médicos, 
que há muito denunciei, decorre 
da extinção das carreiras e da sua 
substituição por contratos individuais 
de trabalho, e ainda da existência 
de “agências” de contratualização. 
Felizmente há muitos médicos que 
não se deixam proletarizar, E há 
também muitos políticos e cidadãos 
que não consideram a saúde como 
uma mercadoria e estão dispostos a 
lutar por esta grande conquista social. 
A ideia, há muitos anos defendida 
pela corrente ultra-capitalista, de 
transferir as actividades de saúde 
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O SNS é 
unanimemente 

considerado, até 
pelos mais cépticos, 

como Medina 
Carreira e António 
Barreto, o melhor 

serviço público 
português.

A extinção das 
carreiras públicas 
representa, pois, 

um retrocesso 
civilizacional, devido 

à mentalidade 
neoliberal que varre 

o mundo.



grande desafio no seu país 
como sendo a sustentabilidade 
do Serviço Nacional de 
Saúde. Considera natural que 
estejamos no mesmo ponto em 
que se encontra Cabo Verde?

AA - Conheço Cabo-Verde e 
tenho lá muitos amigos. Sei que 
desejam sinceramente melhorar 
as condições de vida e de acesso a 
cuidados de saúde da população. 
Também sei da limitação dos seus 
recursos. O desafio que enfrentam 
é fazer o melhor que puderem com 
os meios de que dispuserem. Quem 
faz o que pode, faz o que deve. É 
isso que também tem de ser feito 
em Portugal, tendo em conta que o 
direito à saúde é um bem público 
e respeita à própria dignidade dos 
cidadãos. É preciso ultrapassar 
definitivamente a visão caritativa 
e assistencialista do Estado Novo 
para realizar os valores da cidadania 
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e da solidariedade do Estado Social, 
traçado na Constituição da República.

ROM - Como vê o futuro do 
SNS?

AA - O futuro do SNS está 
ancorado no seu passado. E o seu 
passado fala por si. Pelos frutos 
se conhece a árvore. Por isso, 
apesar das dificuldades presentes, 
estou confiante no futuro. O SNS 
é unanimemente considerado, até 
pelos mais cépticos, como Medina 
Carreira e António Barreto, o 
melhor serviço público português. 
Seria uma verdadeira traição ao 
povo arrancar ou mutilar essa 
árvore generosa, que a todos 
protegem sem distinção da sua 
condição social ou económica. 
Espero que o governo tenha 
consciência da sua responsabilidade 
perante o futuro. O futuro não paga 
a traidores.

Em último recurso 
poderá lançar-se um 
imposto especial 
consignado ao SNS 
sobre produtos 
nocivos à saúde e 
sobre rendimentos 
altos, como venho 
defendendo há 
quase 20 anos.

32 anos do SNS
José Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Médicos, 
esteve presente nas comemorações do 32º aniversá-
rio do SNS que tiveram lugar em Coimbra no pas-
sado dia 15 de Setembro. Simbolicamente foi visitada 
uma oliveira, plantada no Parque Verde do Mondego, 
por altura do aniversário dos 30 anos do SNS, e que, 
este ano, foi regada por todos os presentes, preten-
dendo simbolizar a vontade de todos em manter 
vivo o SNS. Nessa ocasião, a presidente da Liga dos 
Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
(LAHUC), Isabel de Carvalho Garcia, manifestou a 
sua expectativa de que a pequena árvore, símbolo 

da Paz, tivesse uma longevidade idêntica à do serviço preconizado por António Arnaut, em 1979, enquanto 
ministro dos Assuntos Sociais.
Na sessão solene que teve lugar este ano, todos os oradores (bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva, vice-presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros, Jacinto Oliveira - em representação 
da bastonária-, presidente da LAHUC, Isabel de Carvalho Garcia, representante da Direcção da Liga dos Ami-
gos do Hospital dos Covões, Antonino Antunes, António Arnaut e o presidente da Administração Regional de 
Saúde do Centro, João Pimentel, em representação do ministro da Saúde) elogiaram as virtudes do SNS, con-
cordando que se trata do serviço público português que consegue melhores resultados, quando avaliado por 
entidades externas. Concordaram, também, em que é determinante que as pessoas percebam a importância 
deste serviço e se unam na sua defesa.



Ao pensarmos nos sistemas de 
triagem nas urgências, não podemos 
deixar de recordar Galileu e o 
confronto com as verdades oficiais 
indiscutíveis. A chamada Triagem 
de Manchester, que há dez anos se 
vulgarizou nas nossas urgências, 
constitui uma dessas verdades até 
agora sem discussão. No entanto, ela 
interessa a todos os cidadãos que um 
dia, sem opção, tenham que recorrer 
à urgência hospitalar, o que só por 
si justifica a sua discussão. Para além 
disso, esta verdade cuja validade 
até agora tem sido indiscutível, é 
geradora de ineficiências, como 
iremos demonstrar.  
Não é possível falar de triagem no 
contexto da urgência sem tentarmos 
fazer o enquadramento político da 
sua necessidade.

INTRODUÇÃO - A necessidade 
da triagem surge no quadro de 
urgências hospitalares com grande 
volume de acesso, características 
dos regimes de acesso universal aos 
cuidados hospitalares. 
Foi nos regimes de Estado-
Providência que o acesso universal 
se vulgarizou. O Estado-Providência 
atingiu o seu esplendor máximo 
nos países com governação social-
democrata, mas foi igualmente 
acarinhado e posto em prática por 
Bismark na Alemanha, pelo liberal 
William Beveridge no Reino Unido 
ou pelos conservadores Gaullistas 

em França. Mesmo nos E U A, 
Franklin Roosevelt e depois Lyndon 
Johnson nos anos 60, lançaram 
legislação com vista à criação de 
estruturas de Estado Social, embora 
com pouco êxito. Também na época 
Clinton foram feitos anúncios de 
profunda intervenção social na área 
da saúde, mas que não passaram da 
fase de discurso.
Todos se preocuparam genuinamente 
com o sistema de saúde, embora com 
soluções e resultados diferentes.
Ainda que no discurso político dos 
últimos anos as expressões “social-
democracia” e “estado-providência” 
quase tenham desaparecido, e as 
figuras referenciais como Willi Brandt 
ou Olaff Palm sejam desconhecidas 
das gerações mais jovens, devemos 
recordar o alerta de Jacques Delors 
quando, no início da crise dos 
Estados-Providência, acentuava que 
sem estado social a crise europeia 
seria mais profunda.
A política comunitária tem tido 
como alvo principal a economia, 
embora o Tratado da União Europeia 
de Maastricht, apresentado em 1991, 
já faça referência a objectivos de 
política social comunitária. 
Segundo Arnaldo Gonçalves (“A 
Europa à procura do futuro” – 2007), 
o Tratado de Amsterdão de 1997 
inclui a preocupação comunitária pela 
política social e a Convenção para a 
elaboração do texto constitucional 
comunitário, em 2003, criou o Grupo 

Estado Providência, 
gestão da crise, 
urgência e triagem
No esforço pela sustentabilidade do SNS é impor-
tante identificar zonas de ineficiência e desperdício, 
mesmo que isso implique por em causa a verdade 
oficial.

Caldeira Fradique
Ex-Director do Serviço de Urgência 

do H.S.José - CHLC
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de Trabalho para a Europa Social, que 
incluiu no texto os objectivos de um 
elevado nível de saúde pública e de 
serviços sociais.
No entanto, segundo Medina 
Carreira, o modelo social europeu 
não existe (“Portugal Que Futuro” – 
2009). A Europa foi assim apanhada 
desprevenida do ponto de vista 
de estruturas de política social 
comunitária com o desencadear da 
actual crise. 
Os temas da social-democracia e do 
Estado-Providência e da sua relação 
com a grave crise internacional de 
2008 e suas actuais consequências, 
foram recentemente repostos na 
actualidade de forma brilhante 
por Tony Judt na sua obra “Um 
Tratado Sobre os Nossos Actuais 
Descontentamentos”  (2010) em que 
afirma “Os sociais-democratas de 
hoje pedem desculpa e estão à defesa. 
E contudo o Estado-providência 
mantém a popularidade de sempre 
junto dos seus beneficiários… a 
política social que agora nos incitam 
a desmantelar em nome da eficiência. 
Nós entrámos numa era de 
insegurança económica, insegurança 
física, insegurança política”
A actual onda de contestação social 
violenta que se espalha da Grécia ao 
Reino Unido, confirma a análise de 
Judt.
Os sistemas de saúde, em particular 
na vertente de assistência à doença, 
constituem um aspecto crítico e 
sensível em épocas de dificuldade. 
Dificilmente poderemos imaginar 
uma Europa, ou os Estados-Nação 
que a compõem, privados de 
estruturas de Estado-Providência, 
em particular no referente à saúde, 
ou teremos que pagar os custos da 
desagregação social.  
Sendo assim, os sistemas universais, 
independentemente de poderem 
admitir sub-sistemas com diferentes 
matizes de financiamento e prestação 
de cuidados, continuarão a ser a 
nossa referência de raciocínio.
No entanto, a escassez de recursos 
ditada pela crise económico-
financeira actual impõe novas 
reflexões. De acordo com Medina 

Carreira, na obra já citada atrás “O 
Estado social não é uma dávida de 
Deus … Portugal não poderá manter, 
no seu todo, os regimes públicos de 
educação, de saúde …”. 
Ou seja, para que o fim do Estado 
Social não seja uma inevitabilidade, 
em particular no que respeita à 
saúde, é necessário que cada um de 
nós, cada instituição e os decisores 
centrais façam as escolhas correctas 
e necessárias com vista à sua 
sustentabilidade. 
Impõem-se assim opções na 
aplicação dos recursos. O somatório 
dos pequenos contributos de cada 
um poderá ser factor de manutenção 
de um modelo a que nos adaptámos.  
Tentaremos dar algumas pistas em 
relação às urgências hospitalares.

A NECESSIDADE DA TRIAGEM 
- Os sistemas de saúde europeus 
inspiraram-se predominantemente 
em dois modelos diversos: os 
sistemas ditos bismarkianos e os 
sistemas ditos beveridgianos.
Como exemplo dos múltiplos 
sistemas de inspiração bismarkiana 
suportados pelo seguro social 
público obrigatório, que, depois 
do alemão, criado em 1886, se 
difundiram pela Europa continental, 
podemos centrar-nos no sistema 
francês, que foi considerado pela 
OMS como o melhor a nível mundial. 
Para além de serem os mais antigos e 
estáveis e com menos crises, acresce 
que os estudos da OCDE há vinte 
anos que identificam estes modelos 
como sendo os preferidos pelas 
populações e com a melhor relação 
custo/satisfação (“L´Observateur de 
l´OCDE”, Janeiro de 1993).
Significativamente, depois da tentativa 
falhada há 20 anos por Arlindo de 
Carvalho de instituir o Seguro Social 
Alternativo, baseado em seguros 
privados, o autor do “Plano Mateus” 
veio agora em Outubro de 2011 
propor o Seguro Social Obrigatório, 
à maneira Bismarkiana, para resolver 
a crise do nosso sistema.
Como paradigma de sistema 
beveridgiano, suportado pelas 
receitas gerais dos impostos, temos 
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praticadas a maioria das intervenções 
cirúrgicas, sem custos significativos 
para o cidadão. Como resultado, 
diminui ainda mais a pressão sobre 
os serviços de urgência públicos e a 
necessidade de triagens.
Em consequência desta estrutura 
convencionada de acesso universal, 
a clínica privada pura, custeada 
directamente pelo cidadão, tem uma 
expressão reduzida e portanto com 
escassa influência nos serviços de 
urgência.
Pelo inverso, nos sistemas 
beveridgianos, como em geral nos 
sistemas fechados como o nosso, 
tendo  o Estado como doutrinador, 
financiador e prestador, o acesso 
directo a um médico de confiança 
pessoal é restrito e condicionado 
por uma pesada máquina burocrato-
administrativa. Em consequência, os 
serviços de urgência hospitalar 
são “inundados” com pequenos 
problemas, que se misturam com 
a grande urgência hospitalar e 
dificultam a sua correcta identificação 
e assistência. Para fazer face a esta 
situação, nasceu no Reino Unido a 
triagem nos serviços de urgência - 
Triagem de Manchester. 
Temos assim que os sistemas de 
triagem nasceram nos modelos 
beveridgianos e carecem de 
importância nos modelos de 
inspiração bismarkiana.
Portugal, pelas características 
burocratizantes do seu sistema de 
saúde, cujo desenho se iniciou em 
1971 com Marcelo Caetano (Dec. 
Lei 413/71) e se concretizou como 
direito universal no pós- 25 de Abril 
sob a liderança de António Arnaud 

o modelo original, que é o britânico, 
baseado no relatório de William 
Beveridge de 1942, e que desde há 
décadas sofre crises sucessivas (The 
experience of the private finance 
initiative – NHS – Agosto-2009) . 
Nos sistemas de inspiração bis-
markiana co-existem harmoniosa-
mente, articulando-se entre si, 
o sector liberal convencionado 
(individual ou associativo), o sector 
liberal puro, o sector empresarial 
privado e o sector público. 
No sector liberal convencionado, 
custeado pelo sistema, os 
médicos praticam uma medicina 
de proximidade, em contacto 
directo com o cidadão, que tem o 
direito de livre escolha e livre 
acesso em relação ao médico 
em quem confia, o qual lhe 
resolve os problemas de rotina 
e as situações de pequena 
urgência que não carecem 
de cuidados hospitalares. Em 
consequência deste modelo baseado 
na relação directa médico-doente, 
sem interposição de estruturas 
burocráticas condicionantes, o 
número de doentes que afluem à 
urgência hospitalar é reduzido, o que 
retira importância a qualquer tipo de 
triagem.
O sector público detém a reserva 
estratégica constituída pelos 
hospitais e instituições de referência, 
quer do ponto de vista clínico quer 
de investigação.
O sector empresarial privado 
convencionado com o sistema, 
que se torna assim o seu principal 
financiador, detém as clínicas 
e hospitais privados onde são 
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(Lei 56/79), também teve necessidade 
de criar estruturas de triagem.
As dificuldades que a actual evolução 
sócio-política e económica está, 
infelizmente, a criar nas estruturas do 
estado social poderão obrigar a re-
enquadrar os modelos de sistemas 
de saúde e repensar também os 
modelos de urgências e de triagem. 
Saliente-se que os sistemas de 
saúde iniciais, com origem nas duas 
matrizes referidas atrás, sofreram 
algumas aproximações e partilham 
actualmente algumas características
CUSTOS - A situação económica 
e financeira obrigam a repensar os 
custos no sistema de saúde, sem 
perder a eficiência e a qualidade. É o 
que tentamos enquadrar em relação 
à triagem na urgência, com base em 
experiências vividas.
Não podendo resolver as causas 
que estão a montante da urgência 
hospitalar, a triagem surge como 
instrumento organizativo, que 
permite estratificar e ordenar as 
prioridades no acesso aos cuidados 
médicos urgentes. Ou seja, um 
mal necessário dentro do modelo 
vigente.
Identificada atrás a origem da 
necessidade de triagem, em função da 
opção de sistema de saúde, podemos 
reflectir sobre possíveis modelos 
organizativos.
Como nota prévia, consideremos 
que as já referidas dificuldades 
económicas que o país atravessa 
obriga a que o peso dos custos seja 
considerado em todas as nossas 
opções na área da saúde. Quando se 
fala em custos na saúde, o discurso 
oficial, absorvido pelo senso comum, 
refere habitualmente os custos 
associados ao acto médico, aos seus 
envolventes ou consequentes – 
medicação, exames, internamento.
É sobre estas vertentes que até agora 
recaem os esforços de contenção de 
custos. E na verdade muito se pode 
fazer nesta área. No entanto, até 
agora ainda não se iniciou a discussão 
dos custos administrativos e 
de estrutura do sistema, que 
representam uma boa fatia das 
despesas. Nesta área é crucial a 

identificação de fontes de ineficiência.
A estrutura da triagem também tem 
que ser analisada neste prisma, com 
maior premência no momento actual.
Mas, mais importante ainda, a triagem 
tem que ser analisada em função dos 
conceitos e dos resultados.
Na viragem do século iniciaram-se 
em Portugal as primeiras experiências 
de triagem na urgência, recorrendo à 
triagem de Manchester. Nesta fase, a 
triagem de Manchester incluía apenas 
a definição do grau de prioridade, 
sem referência à especialidade de 
destino.
Em 2001, no Serviço de Urgência 
do H.S.José, a excessiva afluência de 
doentes (que ultrapassava os 600 por 
dia) e o exagerado tempo de espera 
para atendimento no balcão geral, 
originando situações críticas nas salas 
de espera, levaram a que a direcção 
da urgência, em articulação com a 
direcção clínica e a administração 
do hospital instituíssem um 
sistema de triagem original, 
baseado numa avaliação clínica 
sumária, à chegada ao serviço, 
precedendo ainda qualquer 
acto administrativo.
Esta avaliação era feita, em regime 
rotativo, por um médico destacado 
do balcão geral e limitava-se, nesta 
fase inicial, a separar os doentes, à 
entrada, pelas especialidades de 
destino.
Tal bastou para retirar do 
balcão geral 42% dos 
doentes e, assim, encurtar 
em várias horas o tempo de 
atendimento para todos os 
doentes, independentemente do 
nível de gravidade. Tratou-se, muito 
simplesmente, de evitar a duplicação 
de circuito do doente, acabando com 
a passagem obrigatória de todos os 
doentes pelo balcão geral.
Este conceito foi depois também 
absorvido pela Triagem de 
Manchester.
Após estabilizada esta fase, 
adicionou-se a estratificação por 
níveis de prioridade, em relação 
a cada especialidade. A definição de 
prioridade era também feita com 
base numa avaliação clínica sumária 

e rápida, tendo dois minutos 
como tempo-alvo de duração.
A avaliação e definição de 
prioridade era igualmente feita 
por um médico destacado 
do balcão geral, apoiado num 
guião clínico simplificado 
(cerca de meia página para 
cada especialidade) elaborado 
por cada especialidade para 
os seus doentes. Os doentes 
eram classificados em quatro 
níveis de prioridade (graus I, II, 
III e IV) e só então se dirigiam 
ao sector administrativo onde 
eram registados e de onde 
era emitida para o balcão de 
cada especialidade a “vinheta” 
electrónica já tradicional, mas 
incluindo agora o nível de 
prioridade, que determinava 
a ordem pela qual os doentes 
eram atendidos.
A excepção respeitava aos 
doentes em grau I, os mais 
graves, que eram imediatamente 
encaminhados para o SO, onde 
os serviços administrativos iam 
recolher os dados. 
Quanto aos traumatizados, 
dispunham de estrutura 
própria, com acesso directo 
e independente, com 
atendimento imediato, sem 
qualquer triagem formal e 
sem tempo de espera. Esta 
estrutura de trauma foi 
pioneira e durante bastantes 
anos a única organizada no 
país. Nos últimos anos contava 
com o apoio de tele-medicina, 
mais uma medida pioneira que 
permitia melhoria de actuação 
clínica e de poupança de 
recursos.
Atendendo a que existem horas 
nocturnas de escassa afluência 
na urgência, em que a triagem 
se torna supérflua e representa 
apenas mais uma complicação 
e consumo de recursos, que 
atrasa a assistência ao doente 
que chega, competia ao chefe 
de equipa, de acordo com as 
condições de cada dia e cada 
hora, definir em que períodos 



a triagem devia funcionar. Nos 
restantes períodos, encerrava-
se e assim poupava-se uma 
estrutura desnecessária de 
momento.
Quanto aos custos materiais, 
limitaram-se ao escasso 
mobiliário da sala do médico 
triador e da sala de acesso dos 
doentes, a uma porta automática 
de vidro que permitia ao médico 
ter controlo visual sobre as 
situações que entravam na sala 
de acesso e a uma impressora 
de vinhetas em cada balcão, 
para onde era remetida a 
identificação do doente e 
a classificação de grau de 
prioridade. Não foi necessário 
pagar nenhum programa 
informático específico, visto que 
foi utilizado o que já existia, com 
a simples adaptação de incluir a 
indicação da especialidade e do 
grau de prioridade e poder ser 
remetido para o balcão por via 
informática.  
Quanto aos custos humanos, 
não foi necessário pagar nem 
uma hora extraordinária 
nem contratar mais ninguém. 
Pelo contrário, coincidiu com 
uma redução significativa dos 
efectivos nas equipas médicas.
Na prática, podemos considerar 
que a triagem clínica foi 
implementada a custo próximo 
do zero.
Pelo contrário, a implementação 
da triagem de Manchester 
implica custos significativos 
– programas informáticos 
pesados e consumidores de 
tempo, formação, estrutura 
arquitectónica, pessoal.
Implementada com base numa 
decisão política ministerial, 
apoiada num grupo de 
“peritos” que, tanto quanto é 
possível saber, nunca estudaram 
o exemplo da triagem da 
urgência do H.S.José, a Triagem 
de Manchester foi instalada 
não só em hospitais centrais 
sobrecarregados, mas também 
em hospitais de menor 

considerada um acto médico e como 
tal executado com o máximo de 
conhecimentos médicos.
Se considerarmos que muitos 
doentes têm assistência médica extra-
hospitalar, teremos que reconhecer 
que o doente idoso a quem o 
médico de família diagnosticou uma 
pneumonia grave, ou o doente a 
quem o cardiologista diagnosticou 
um enfarto do miocárdio, ou 
ainda o doente a quem o cirurgião 
diagnosticou uma peritonite, nenhum 
deles nem a organização da urgência 
beneficiam em que sejam submetidos 
à “via-sacra” do fluxograma 
informático de Manchester, que 
nada poderá acrescentar à avaliação 
médica prévia.
Na altura da fase de generalização 
da triagem de Manchester, algumas 
vozes levantaram dúvidas, como foi 
o caso do actual Bastonário, então 
presidente da Secção Regional do 
Centro, assim como alguns sectores 
da Clínica Geral.  
RESULTADOS -Analisemos agora 
a terceira noção a considerar: valor 
dos resultados obtidos.
O impacto da generalização 
da Triagem de Manchester foi 
evidenciado por  Villaverde Cabral 
e P. Silva (“O Estado da Saúde 
em Portugal” -2009), quando 
compararam a situação de 2001 
(anterior à triagem) com a de 2008 
(em plena triagem).
Após a implementação da Triagem de 
Manchester o atendimento médico 
imediato piorou, passando para 
menos de metade, de 25,5% para 
10,6%. Mas o atendimento melhorou 
na primeira meia hora de 39,5% para 
46,7%. No entanto, piorou bastante 
a percentagem de doentes sujeitos a 
esperas mais demoradas, superiores 
a duas horas, que duplicou passando 
de 7,7% para 16,6%. 
Após a implementação da Triagem de 
Manchester, constata-se que 74,3% 
dos doentes foram atendidos na 
primeira hora.
No que respeita ao grau de satisfação 
manifestado pelos doentes, mantém 
valores semelhantes nos dois 
períodos: a percentagem de doentes 
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dimensão e sem grande pressão de 
afluência à urgência. Tornou-se assim 
uma fonte de despesa generalizada. 
Podemos afirmar que a triagem de 
Manchester se enquadrou muito 
bem na onda despesista dos últimos 
anos.
Assim, é possível extrair desde já 
uma primeira noção: – a triagem 
clínica que vigorou na urgência 
do H.S.José (hoje CHLC) envolvia 
custos extremamente reduzidos 
quando comparados com a triagem 
de Manchester.
ENQUADRAMENTO ÉTICO 
- A segunda noção que queremos 
analisar prende-se com o respeito 
pelos conceitos correctos de 
funcionamento.
Na triagem clínica do H.S. José, 
imediatamente à entrada da 
urgência, um médico fazia uma 
rápida análise clínica do grau de 
prioridade, baseada no senso clínico 
e num guião elaborado pelos seus 
colegas das várias especialidades da 
urgência e comunicava o resultado 
aos seus colegas dos balcões das 
várias especialidades. A avaliação 
previamente feita pelo médico 
assistente no exterior (Centro de 
Saúde ou privado) era tomada em 
consideração.
Verificava-se total respeito pelas 
boas práticas da medicina.
Na triagem de Manchester a avaliação 
é feita exclusivamente com base num 
programa informático, que pode ser 
posto em prática por mais que um 
tipo de profissional.
Não existe qualquer avaliação clínica.
O doente é classificado em graus 
de prioridade de acordo com um 
código de cores.
Independentemente da qualidade 
e preparação do profissional que 
põe em prática o fluxograma 
informático, verificam-se erros 
grosseiros, inerentes às limitações 
e impossibilidade de conter todos 
os conceitos de urgência médico-
cirúrgica num fluxograma de 
execução rápida.
Põe-se a questão de saber se a 
avaliação da gravidade da situação 
de um doente deve ou não ser 
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que se consideraram satisfeitos ou 
muito satisfeitos subiu de 70,8% 
para 73,3%, mas pelo contrário a 
percentagem dos doentes que se 
consideram insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos subiu de 12,1% para 
15,6%. 
Dificilmente se justifica a magnitude 
do investimento com estes 
resultados modestos e até negativos 
nalguns parâmetros, que põem em 
causa este modelo de triagem.
Após a implementação da triagem 
clínica, o serviço de urgência do 
Hospital de São José foi submetido 
a avaliação externa com base na 
apreciação de 972 doentes.
Apurou-se que 73,4% dos doentes 
foram atendidos na primeira hora, 
dos quais 30,5% com atendimento 
imediato. No outro extremo, 6,3% 
dos doentes tiveram de esperar mais 
do que duas horas.
No que respeita ao grau de satisfação, 
apurou-se que 75% dos doentes se 
consideravam satisfeitos ou muito 
satisfeitos e apenas 9,4% dos doentes 
se consideravam insatisfeitos ou 
muito insatisfeitos.
Por outro lado, 85,15% dos doentes 
sentiram-se bem no serviço de 
urgência e 85,2% dos doentes 
recomendavam este serviço de 
urgência aos familiares e amigos e 
apenas 8,6% não o faziam. 
Registe-se ainda que 60% dos 
doentes permaneceram na urgência 
menos do que 3 horas, o tempo 
suficiente para a admissão, triagem, 
observação, pedido de exames, 
execução de exames, reobservação, 
medicação e alta.
Comparando, verificamos que a 
percentagem de doentes atendidos 
na primeira hora é muito próxima 
com os dois sistemas – 73,4% 

(Hospital de São 
José) versus 74,3% 
(Triagem de Man-
chester). 
Mas o atendi-
mento imediato 
à chegada, que é 
a situação ideal, 
foi o triplo com a 
triagem clínica – 
30,5% (H.S. José) 
versus 10,6% (T. de Manchester).
Pelo contrário, as esperas prolon-
gadas, superiores a duas horas, foram 
quase o triplo com a Triagem de 
Manchester – 6,3% (H.S. José) versus 
16,6% (T. de Manchester).
Quanto ao grau de satisfação, é 
superior na urgência do Hospital de 
São José, com triagem clínica, com 
75% a 85,2% de satisfeitos (em função 
dos parâmetros considerados) , versus 
73,3% com a Triagem de Manchester.

Os resultados demonstrados põem 
em causa a Triagem de Manchester 
face à triagem clínica, em todos os 
parâmetros avaliados - quer em 
relação aos resultados, quer em 
relação aos custos, quer em relação 
aos conceitos, quer em relação à 
satisfação dos doentes. 
De salientar ainda que a triagem no 
Hospital de São José imprimiu uma 
dinâmica ao serviço de urgência 
que funcionou como catalisador 
para outras transformações, apesar 
do excesso de afluência e da 
precariedade e degradação das suas 
instalações. Além do encurtamento 
do tempo de espera para todos 
os doentes e da estratificação das 
prioridades, foi possível, apesar 
de todas as resistências, impor o 
limite máximo de 24 horas 
para permanência no SO, mas 
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                                     RESUMO DOS RESULTADOS GLOBAIS

 Atendimento 
  imediato

  Atendimento 
tardio> 2 horas

Atendimento na 
primeira hora

  Doentes 
 satisfeitos

  Doentes 
insatisfeitos

Custos

Nacional anterior à triagem 25,5% 7,7% 81,9% 70,8% 12,1% N ã o 
aplicável

Nacional com Triagem de 
Manchester.

10,6% 16,6% 74,3% 73,3% 15,6% P a r a 
calcular

H. de S. José com triagem clínica 30,5% 6,3% 73,4% 75%   a 
85,2%

8,6% a 9,4%

TRIAGEM DE MANCHESTER

COR SITUAÇÃO

Vermelho EMERGENTE
Laranja MUITO URGENTE

Amarelo URGENTE
Verde POUCO URGENTE
Azul NÃO URGENTE



obtendo-se uma demora média 
de cerca de 12 horas, numa época 
em que até então, com frequência, 
os doentes permaneciam naquele 
serviço vários dias e até semanas, 
com o seu estado a degradar-se. 
Para este sucesso contribuiu a 
criação da figura de chefe de equipa-
coordenador, cirurgião geral ou 
internista, com função de orientação 
de toda a urgência.
As acções desenvolvidas serviram de 
fundamento para a candidatura, com 
êxito, a fundos comunitários para 
obras de requalificação.
Durante este período o serviço de 
urgência do H.S.José foi a estrutura 
de primeira linha na cobertura de 
todos os grandes eventos com 
potencial risco que ocorreram na 
capital do país.
O modelo do H.S. José durou apenas 
um ciclo directivo, mas foi o suficiente 
para mostrar a sua vantagem. Pode 
ser aplicado em qualquer altura e em 
qualquer hospital, sem custos. 
Dez anos volvidos após a 

implementação da Triagem de 
Manchester, tanto quanto é possível 
saber, ainda não foram divulgados 
resultados semelhantes. 
Como tal, vale a pena re-discutir 
a triagem e recuperar o conceito 
da triagem clínica, ou é demasiado 
incómodo e perigoso questionar a 
verdade oficial?
 “-Pois não é evidente Galileo?
…parecia impossível que um 
homem da tua idade e condição
 se tivesse tornado um perigo.
…E tu foste dizendo a tudo que 
sim, que sim senhor” (António 
Gedeão . “Poema para Galileo”)
E no entanto ela move-se… 
(Galileu)
 “Um círculo fechado de 
opiniões ou ideias onde 
nunca são permitidos o 
descontentamento ou a 
oposição perde a sua capacidade 
de responder com energia ou 
imaginação a desafios novos…”  
(Tony  Judt – 2010)
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Medicina Tropical 
e Pediátrica ensinada 
em África
uma aprendizagem local para uma formação 
global

“Short Course in Tropical Medicine”

Alexandra Vasconcelos
Interna de Pediatria - 5º ano

Hospital Prof. Doutor Fernando 
Fonseca, Amadora

O internato de pediatria muitas 
vezes não nos permite debruçar 
sobre as doenças tropicais 
pediátricas. No entanto, a mudança 
do nosso quotidiano assistencial 
faz-nos confrontar, cada vez mais, 
com estas patologias principalmente 
devido à mobilidade geográfica 
crescente entre povos. Assiste-
se anualmente em Portugal a um 
aumento de imigrantes de países 
em vias de desenvolvimento aliado 
a uma procura exponencial pelos 
portugueses destes países como 
destinos de férias. Segundo o 
relatório da DGS relativo às Doenças 
de Declaração Obrigatória, entre os 
anos 2002 e 2006 foram notificados 
em Portugal, a título de exemplo, 272 
casos de malária, 32 de Lepra1 entre 
outros, dados que vêm de encontro 
à actual tendência de sublinhar 
que as doenças também viajam ou 
têm a oportunidade de reaparecer 
nos países socioeconomicamente 
desenvolvidos. 
No meu caso, a realização de um 
estágio em São Tomé aguçou a 
minha curiosidade na área tropical 
e fez com que procurasse uma pós-
graduação que se embrenhasse na 
realidade africana com todas as suas 
particularidades e contingências. 
Assim, fez-me candidatar ao primeiro 

“East African Short Course in Tropical 
Medicine” organizado pela London 
School of Hygine and Tropical Medicine 
(LSHTM) com a colaboração da Johns 
Hopkins University e da University of 
Washington, a ser realizado pelos 
professores da LSHTM mas fora do 
Reino Unido - destino Tanzânia e 
Uganda. Duração total de 6 semanas, 
primeira metade na Tanzânia e a 
segunda no Uganda.
A descrição desta experiência vem 
no sentido de partilhar um pouco do 
que me foi dado a conhecer sobre 
a medicina tropical e pediátrica 
para além do equador: a realidade 
local, novidades e recentes práticas 
clínicas. 

Tanzânia
A 3 de Outubro de 2010 cheguei 
ao Kilimanjaro Christian Medical 
College (KCMC), hospital 
universitário de referência para 11 
milhões de habitantes e orientado 
para a investigação da malária, 
tuberculose e HIV, atendendo que 
é um dos membros do East African 
Consortium for Clinical Research 
(EACCR), em estreita colaboração 
com centros científicos na Europa.
A introdução ao curso pôs em 
discussão a definição de doença 
tropical atendendo a que cada 
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vez mais é difícil categorizá-la. 
Actualmente reconhece-se que estas 
doenças não são só dependentes do 
clima e da distribuição geográfica 
pois nesta equação há que ter 
especial atenção ao denominador 
pobreza. O combate às doenças ditas 
tropicais está, portanto, intimamente 
relacionado com a implementação 
de estratégias de saúde pública e 
erradicação da pobreza, o que foi 
sempre tido em consideração.

1ª semana: 
Malária e Epidemiologia
A primeira semana foi principalmente 
dedicada à malária. A abordagem 
prática e observação dos doentes 
foram feitas diariamente com 
rotação pelas enfermarias, urgência 
e centro de saúde da periferia, 
tendo-me sido dada a possibilidade 
de dedicação exclusiva aos doentes 
pediátricos. 
A abordagem da criança africana 
gravemente doente teve especial 
discussão: a prática clínica e 
recomendações em vigor contra-
indicam a realização da expansão 
com soro fisiológico por receio 
que condicione um agravamento 
neurológico das crianças com 
malária. Desta forma, a alta taxa de 
mortalidade infantil nesta região foi 
alvo de análise através do ensaio 
clínico pediátrico FEAST TRIAL 
- Fluid Expansion As a Supportive 
Therapy – A randomised trial of fluid 
resuscitation strategies in African 
children with severe febrile illness and 
clinical evidence of impaired perfusion2- 
ensaio clínico randomizado, 
controlado e multicêntrico 
(Uganda, Tanzânia e Quénia). Os 
investigadores, têm como principal 
objectivo demonstrar uma diferença 
significativa da sobrevivência da 
criança que recebe expansão 
imediata com fluidos ou com 
colóides comparativamente com 
as que recebem o tratamento 
recomendado (antimaláricos e 
antibióticos). Foram incluídas um 
total de 3 600 crianças e os 24 
meses de estudo terminaram em 
Dezembro de 2010 aguardando-

se, nesta fase, os resultados finais 
que vão condicionar ou não uma 
mudança de atitude prática e uma 
diminuição da taxa de mortalidade 
infantil.

2ª semana: 
Vectores e Laboratório
Entre hospedeiros, parasitas e 
vectores, as doenças tropicais 
contam com a participação de 
vários intervenientes. Assim, a 2ª 
semana foi dedicada aos vectores: 
Anopheles, Culex e Aedes - sua 
identificação, comportamento e 
formas de eliminação. A crescente 
preocupação com a emergência 
de resistências aos insecticidas fez 
com que visitássemos o trabalho 
da Gates Foundation em Low Moshi 
onde vários insecticidas para uso 
intra-domiciliário são estudados 
(eficácia/segurança) de acordo com 
o material de construção da casa 
(madeira vs barro vs cimento). A 
restante semana foi dedicada ao 
laboratório. Após revisão dos ciclos 
de vida dos vários parasitas, cada um 
com o seu microscópio visualizava o 
universo da parasitologia. Definir o 
que se vê não é tarefa simples!

3ª semana: 
Dermatologia, Oftalmologia, ISTs 
e Pediatria
Pés descalços em África e há 
a equacionar a larva migrans 

Crianças do campo de refugiados de 
Nakivale-Ugan
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cutânea, micetoma, tungíase, 
ancilostosomíase, estrongiloidíase. 
Banhos em águas paradas e há 
que ter em mente a dermatite 
pruriginosa causada pelas 
cercárias entre outras. Em suma, 
a dermatologia neste continente 
é muito diversificada e tivemos a 
oportunidade de passar pelo centro 
de referência da OMS - WHO 
collaborating Regional Dermatology 
Training Center for East Africa. Com 
direito a uma maratona de casos 
clínicos: lepra, sarcoma de Kaposy 
endémico, manifestações cutâneas 
da SIDA, síndroma de reconstituição 
imune relacionada com os anti-
retrovirais e uma criança com 
Xeroderma pigmentosa.  
O dia dedicado à Oftalmologia no 
Centre for Community Ophthalmology 
(KCCO) foi destinado à luta contra 
as 3 principais causas de cegueira em 
África: catarata, glaucoma e doenças 

da córnea. Na luta contra 
o tracoma, infecção 

frequente na 
idade pediátrica 

e responsável 
por 3% da 

cegueira mundial, 
foi-nos apresentada 

a estratégia SAFE3, 
acrónimo para cirurgia 

(S-surgery da triquíase), 
antibiótico (A-antibiotic), 

lavagem da face, (F-facial 

cleanliness) e melhoria das condições 
do meio ambiente (E-environmental 
improvement) com resultados muito 
positivos nas áreas em que foi 
implementada.

O dia relativo às IST (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis) foi-
nos leccionado pelo Professor 
David Mabey (LSHTM- Director 
do centro de prevenção de IST 
em colaboração com a OMS). É 
chocante a realidade de que morrem 
mais recém-nascidos em África com 
sífilis congénita do que com outra 
infecção neonatal. A sífilis só em 
2010 foi responsável pela morte de 
750.000 a 1 milhão de bebés4, pelo 
aumento da transmissão mãe-filho 
do HIV e é totalmente evitável a um 
custo inferior a 2 euros com uma 
única administração de penicilina- 
todos estes excelentes argumentos 
para travar a sífilis. Foram debatidas 
estratégias para solucionar esta 
situação.

Os últimos dois dias da semana 
foram dedicados à Pediatria. O Dr. 
Mike English ensinou os algoritmos 
de actuação para a reanimação da 
criança gravemente doente num 
contexto sem recursos e focou 
quais são os sinais semiológicos e os 
dados da anamnese que permitem 
proceder a um correcto diagnóstico 
mesmo na impossibilidade de 
recorrer a exames complementares.

A Tanzânia recentemente 
reconheceu que a principal razão 
para a alta taxa de insucesso no 
cumprimento de tratamentos e 
atrasos no diagnóstico prendiam-se 
com a faceta cultural do seu povo 
em recorrer preferencialmente ao 
curandeiro da tribo. Após décadas 
de atitude passiva, o governo decidiu 
implementar uma estratégia curiosa 
e com bom impacto até à data pela 
articulação que permitiu estabelecer 
entre médicos e curandeiros. A 
mudança do paradigma esteve 
na aceitação da influência dos 
curandeiros no seio do povo tribal; 
o reconhecimento do seu papel 

Centro de nutrição infantil 
do Hospital Mbarara – 

Uganda e o “Plumpy Nut”
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incentivou-os a trabalhar lado a lado 
com os médicos. Todos ganham: 
1) o curandeiro engrandece o seu 
prestígio dentro da comunidade já 
que passa a receber formações básicas 
de saúde e por ter mais sucesso já 
que o doente acaba por receber o 
tratamento adequado à sua patologia; 
2) o médico recebe atempadamente 
os doentes e tem maior adesão 
terapêutica e 3) o doente por 
que mantém a sua fidelização 
tribal e concomitantemente é 
adequadamente tratado.

Após 3 semanas intensas que 
voaram num ápice chegou a altura 
de partir rumo ao Uganda.

Uganda
4ª semana: Campo de refugiados
Separados em vários grupos, a 4ª 
semana de terreno foi passada no 
interior do Uganda - Mbarara, no 
módulo intitulado Rural and Migrant 
Healthcare. Uma oportunidade única 
para pôr o pé e entender a dinâmica 
dos campos de refugiados, neste 
caso o do Nakivale Refugee Camp 
(Figura 1) e a luta contra as suas 
principais ameaças: o sarampo e a 
cólera. Inesquecível o momento em 
que entrei numa tenda do Nakivale 
Refugee Camp em que viviam os 
refugiados do antigo Zaire e que, 
em fracções de segundos, me vi 
rodeada de centenas de crianças 
que saltitantes e aos risos tentavam 
desesperadamente aproximarem-se 
de mim apenas para me tocarem (a 
pele branca e os cabelos compridos 
eram-lhes desconhecidos) - 
traduzindo o seu olhar brilhante 
uma curiosidade esmagadora. 

Village Health Team
Nesta semana tive também a 
oportunidade de acompanhar uma 
ONGD Canadiana, a Healthy Child 
Uganda (HCU). Numa carrinha 
chegámos à remota aldeia de 
Ruhunga Bwizibwera onde os 
elementos da Village Health Team 
(VHT) se reuniam para a sua 
formação mensal. São cidadãos 

comuns provenientes de diferentes 
comunidades da região que se 
voluntariam para este prestigiante 
papel, assim reconhecido por cada 
tribo. A missão da HCU é capacitar 
cada membro a desempenhar a 
missão de agente de saúde na 
comunidade a que pertencem, 
atendendo a que se tratam de 
regiões em que nem um enfermeiro 
existe. Nestas formações são-
lhes ensinadas as técnicas para 
realizarem o mapeamento sanitário 
das aldeias; os cuidados básicos de 
feridas, queimaduras e as manobras 
de suporte básico de vida; aprendem 
a identificar os sinais de alarme da 
grávida, do recém-nascido e da 
criança assim como quando e como 
referenciar para a unidade hospitalar; 
é-lhes também ensinado como 
administrar medicação, incluindo 
os anti-retrovirias. A metodologia 
utilizada pela HCU incentiva o 
uso da música, de canções e de 
representações teatrais para ensinar 
os conteúdos formais. Nada melhor, 
para lembrar as listas dos sinais de 
alarme do recém-nascido, do que 
as decorar sob a forma de canções. 
Inesquecível o som produzido 
por todos os elementos a cantar 
com entusiasmo e grande adesão. 
De facto, em povos de tradição 
oral, as canções são os melhores 
instrumentos de comunicação.

Mbarara Hospital - Centro de 
nutrição pediátrico: o milagre 
chamado “Plumpy Nut”
Na enfermaria de pediatria do 
Mbarara Hospital para além de 
acompanhar a actividade clínica 
da pediatra inglesa, conheci o 
centro de nutrição pediátrico 
onde as crianças desnutridas são 
internadas e seguidas. As cozinheiras 
ensinaram-nos a preparar a receita 
caseira equivalente à fórmula 
F100 da OMS assim como outros 
purés calóricos. Descrito como a 
descoberta do século no combate 
à desnutrição, compreendi como 
o pacote nutricional denominado 
“Plumpy Nut” (Figura 2) é 
idolatrado. Uma simples pasta de 
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amendoim pronta a consumir com 
elevado teor proteico e energético 
(92 g por pacote equivalem a 500 
kcal), contendo também vitaminas A, 
complexo B, C, D, E e K e os minerais 
como cálcio, fósforo, potássio, 
magnésio, zinco, cobre, ferro, iodo, 
sódio e selénio5; é uma bomba 
que em 2-3 semanas faz com que 
crianças desnutridas rapidamente 
recuperem. Provavelmente, uma 
opção saborosa e economicamente 
viável para as crianças portuguesas 
com desnutrição secundária devido 
a doença oncológica entre outras.

“Tip-Tap” - Engenho para a 
lavagem das mãos e face
Por toda a zona rural encontra-se 
o “Tip-Tap” (Figura 3): solução bem 
engendrada e de baixo custo que 
permite a lavagem das mãos e da 
face, mesmo em locais remotos sem 
acesso a água corrente. É frequente 

encontrá-los à entrada das escolas, 
postos de saúde ou perto das 
latrinas. A criança pressiona o pedal 
com o pé, condicionando o fio que 
une o bidão a tombá-lo, a força da 
gravidade obriga a água a correr 
através do furo feito na tampa, 
permitindo a lavagem das mãos. 
As mãos em nada tocam. Engenho 
simples e eficaz que respeita na 
perfeição as condições de assepsia 
e que incentiva todos a usarem-no 
pela sua acessibilidade e facilidade. 

5ª e 6ª semana: HIV e Tuberculose
De regresso a Kampala, a capital do 
Uganda, as duas últimas semanas 
do curso foram orientadas para as 
recentes investigações na área do 
HIV e da Tuberculose. 

A colina de Mulago é o palco de uma 
diversidade de contrastes a nível de 
unidades hospitalares. O comprido 
gradeamento limita as fronteiras 
da vasta área onde se edificam 
vários centros: os antigos como o 
Mulago National Referral Hospital 
(centro hospitalar de 1500 camas), a 
Makerere University College of Health 
Sciences, a School of Public Health e, 
por outro lado, os ultra-modernos 
e tecnológicos como o Infectious 
Diseases Institute (IDI) e a Baylor 
College of Medicine-Bristol-Myers 
Squibb Children’s Hospital-Clinical 
Centre of Excellence.

Estes centros servem de berço ao 
desenvolvimento de investigações 
farmacológicas e vacinas. Foi-nos 
dada a possibilidade de conhecer 
o centro de investigação da 
Tuberculose onde a AERAS-Global 
TB Vaccine Foundation ensaia uma 
nova vacina. A BCG é, desde 
1921, a única vacina disponível 
contra a Tuberculose. Embora seja 
eficaz na prevenção das formas 
de tuberculose graves da idade 
pediátrica, não protege o adulto de 
forma eficaz, sendo fulcral a aposta 
numa nova vacina que o faça6.

Relativamente ao HIV, muito foi 
discutido, desde os primórdios do 

Engenho denominado “Tip-Tap”: 
água para a lavagem das mãos  

o p i n i ã o



61  Novembro | 2011 |

HIV/SIDA em 1982 até à era pós 
introdução dos anti-retrovirais 
em África. Actualmente, a aposta 
do Ministério da Saúde do Uganda 
está na promoção de programas 
nacionais de circuncisão masculina 
como método de prevenção da 
transmissão do HIV, já que os estudos 
apresentam esta medida como 60% 
eficaz7. Infelizmente, as novidades 
quanto ao desenvolvimento de uma 
vacina eficaz contra o HIV não são 
animadoras.

Baylor Children’s Hospital-
Clinical Centre
O Baylor Children’s Clinical Centre 
inaugurado em 2008 é um marco 
no paradigma da abordagem à 
criança com HIV/SIDA. Aliando uma 
estrutura moderna e confortável 
é fundado numa dinâmica “child-
friendly”. A criança não espera nem 
desespera. Chega e, de acordo 
com a sua idade, é entregue a 
uma terapeuta ocupacional que se 
encarrega de a entreter e a ensinar 
durante os tempos de espera entre 
consultas. A abordagem é sempre 
multidisciplinar e no mesmo dia 
em que a criança vai à sua consulta 
clínica, tem também programada 
a passagem pelo laboratório, 
farmácia, centro de nutrição e 
psicológico. Impressionante o 
eco das gargalhadas das crianças 
por todo o centro, facilmente 
confundido com um pátio escolar. 
Todas as manhãs, durante uma 
semana, assisti às consultas do Dr. 
Israel Kalyesubula e aos desafios que 
confrontava desde o estadiamento 
da doença, à prevenção das 
infecções oportunistas, terapêuticas 
e destruição do estigma nestas 
crianças. No Baylor são observadas, 
em média, 200 crianças por dia. 
Mensalmente são admitidos 66 
novos casos e cerca de 45 crianças 
por mês iniciam o esquema anti-
retroviral. O Baylor Uganda faz 
parte de um dos núcleos da Baylor 

International Pediatric AIDS Initiative 
(BIPAI) que desde 2001 tem criado 
centros de excelência no tratamento 
pediátrico do HIV/SIDA por todo o 
continente africano.

Em suma:
A passagem por este curso 
corroborou a minha noção de que 
a actividade clínica em África passa 
por normas, algoritmos e atitudes 
terapêuticas muito especiais e 
direccionadas ao país em questão. 
Como várias vezes repetido neste 
curso, África não é um País, mas sim 
54 realidades muito diferentes com 
particularidades específicas. 
Considerando que actualmente 
o mundo tem aproximadamente 
1,82 biliões de crianças entre 0 e 
14 anos, a pediatria deveria ter já 
disponível um curso de medicina 
tropical exclusivamente pediátrico. 
No entanto, este curso permitiu-me 
vislumbrar o quotidiano da doença 
pediátrica no continente africano.
A todos que diariamente enfrentam 
a realidade clínica da 
pediatria portuguesa ca-
da vez mais multietnica, 
há sempre a possibilidade 
de encontrar um pouco 
deste mundo tropical 
em crianças com malária, 
lepra, tracoma, coléra, 
leishmania cutânea ou 
visceral, shistosomíase 
entre tantas outras 
que por cá chegam às 
urgências.
A todos aqueles que 
ambicionam passar um 
período profissional 
dedicado à medicina 
tropical, espero que a 
partilha desta minha ex-
periência vos incentive a 
partir com a noção de 
que se terão que munir 
de algoritmos e prácticas 
adaptados ao país de 
destino.

o p i n i ã o
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A minha postura habitual é de total 
neutralidade, vivendo a minha Or-
dem, ora discordando, ora aplaudin-
do intimamente mas sempre confian-
te nas decisões dos órgãos eleitos 
democraticamente. Porém, no caso 
presente, tenho de manifestar e fun-
damentar a minha total discordância.
Acredito no pluralismo da Instituição 
e estou em crer que, ao invés de po-
der criar polémica ou ferir suscepti-
bilidades, poderei levar a refletir me-
lhor no reverso da medalha.
As questões que ponho são conse-
quência de várias afirmações cons-
tantes do artigo, de que cito alguns 
exemplos:
«Figura do dia» «…José Manuel Silva 
– Ontem assumiu aquilo que o Go-
verno recusou.» (Jornal de Notícias 
reproduzido no editorial) «OM pre-
meia mérito escolar no Secundário» 
«Na sequência da polémica e incom-
preensível decisão do Ministério da 
Educação (ME) de suspender intem-
pestivamente a entrega dos prémios 
de mérito aos melhores dois alunos 
das 464 escolas secundárias do país, 
o CNE da OM decidiu responder 
positivamente ao apelo pungente dos 
Directores das Escolas e constituir-se 
como um dos mecenas da Sociedade 
Civil para substituir esta aberrante e 

contraproducente decisão do ME e 
Ciência.» (Editorial)
- Fará mesmo sentido a OM ter res-
pondido positivamente a esse apelo? 
Com uma divulgação assim, não apa-
recerão novas ondas de apelos pun-
gentes? Como pensa a OM reagir a 
esses pedidos? Nos anos vindouros, 
em conjunto com outros eventuais 
mecenas, como responderá aos ape-
los dos outros graus de ensino?
- Como é que, entregando 10 che-
ques de €500 aos alunos indicados, 
a OM substitui o ME? Futuramente, 
em situações semelhantes, também 
irá substituí-lo?
«Com o intuito de estimular os jo-
vens e agradecer o seu espírito de 
sacrifício…»
- Precisa a OM, entregando aqueles 
cheques, de estimular os jovens e 
agradecer o seu espírito de sacrifício 
e de dedicação ao estudo?
- Não será um bom estímulo o fac-
to de eles terem conseguido obter 
uma boa classificação, terem podido 
entrar nos cursos que desejam e 
chegarem a exercer uma profissão 
do seu gosto, gratificante e melhor 
remunerada? Não será ainda cedo 
para agradecer alguma coisa aos alu-
nos? A taça não é entregue no fim da 
‘corrida’?

Sr. Bastonário, desculpe 
mas não concordo
Li com a devida atenção o artigo «OM premeia 
mérito escolar no Secundário» da rubrica «Actua-
lidade» da revista da Ordem dos Médicos nº 122 
(Setembro 2011, pp.41 a 44) e, pela surpresa da notí-
cia algo estranha, refleti longo tempo e fui rabiscando 
as notas de que resultou a opinião adiante expressa 
com honestidade, tranquilidade, boa-fé, como todo o 
médico deve ter e sem qualquer intenção de afrontar 
os intervenientes no processo. Luís Aquino Menezes
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«…a mensagem clara que se preten-
de deixar é que ‘o mérito compen-
sa’.» (JMS)
«…não há dúvidas que com as difi-
culdades do país a todos os níveis, 
vocês só conseguirão sobreviver se 
continuarem a cultivar o mérito, o 
trabalho, o espírito de sacrifício e a 
dedicação.» (JMS)
Tudo bem, Sr. Bastonário, a mensa-
gem verbal. O prémio pecuniário 
ficará (talvez para daqui a 30 anos) 
quando o país levantar a cabeça ou 
os referidos alunos «com uma cons-
ciência mais arguta relativamente ao 
futuro», concluídos os cursos, exer-
cerem com empenhamento, assidui-
dade e produtividade a sua profissão. 
Dinheiros de bandeja são uma péssi-
ma mensagem.

Sacrifícios
«…às vezes há acidente se decep-
ções – e nada é pior do que a de-
cepção de um jovem…» (Fernandes 
e Fernandes)
«…para conseguirem boas notas, 
provavelmente tiveram que prescin-
dir de outras actividades também 
próprias da juventude (…) ir menos 
a discotecas…» (JMS)
- Qual de nós médicos (e médicas) 
não teve que fazer toda a sorte de 
sacrifícios para poder ser admitido, 
frequentar, concluir o curso com 
uma boa média, fazer o internato ge-
ral, os longos bancos, o exame para 
a entrada na especialidade, concluí-la, 
etc.? Isto sem contar com os sacrifí-
cios da família.
- Qual de nós médicos não teve nes-
ses tempos que esquecer o cinema, a 
discoteca, o namoro, as férias, as fes-
tas, os feriados, os dias santos e sabe-
-se lá que mais?
Sei de muitos estudantes de medici-
na que durante os anos da faculda-
de andaram (por exemplo) a «lavar 
pratos», servir à mesa, varrer e lavar 
o chão… etc., na Cantina da sala de 
alunos do HSM.
- Será que para além dos respectivos 
diplomas e da almejada colocação, 
receberam algum Prémio Especial de 
Mérito ou enviaram um apelo pun-
gente a alguma entidade? Será que 
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por isso a deceção os marcou para o 
resto da vida? Pelo contrário! Apren-
deram a dar valor às companheiras 
e até são bons a cozinhar! Quantos 
dos ilustres médicos de hoje não fi-
zeram incríveis sacrifícios e ainda o 
fazem para manter a qualidade de 
vida com um mínimo de dignidade 
dentro da classe?

«Momento de Glória»
- O momento em que o jovem vê afi-
xada no Quadro de Honra ou no di-
ploma uma elevada classificação final 
e consegue um lugar cimeiro na lista 
de colocação na Faculdade, não será 
um verdadeiro e grande «momento 
de glória», um imenso estímulo para 
um cidadão exemplar prosseguir na 
senda do êxito?
- E as restantes centenas de exce-
lentes alunos (pais e professores) 
que não receberam um cheque, irão 
ajudar a piorar a dignidade e a in-
dependência do país? Não será 
que darão continuidade aos cur-
sos, trabalhando na mesma para 
melhorar essa dignidade e para a 
própria elevação?
Queiramos ou não aceitar, os ví-
cios e as opulências de décadas 
conduziram o país a esta dramá-
tica e humilhante situação e a su-
pressão de um prémio, instituído 
pelo ME com uma lógica muito 
discutível, será um ratinho compa-
rado com o elefante que está para 
vir. Não será isto uma lição ou aviso 
sério?

«Prémio de Mérito»
- Tenho muito respeito pelos dis-
tintos alunos contemplados e pelo 
esforço despendido. Mas como rea-
girão os outros alunos em condições 
sobreponíveis, perante esta intem-
pestiva generosidade da OM?
Não se pode perder de vista o pro-
blema dos dinheiros
- Qual a ligação desses alunos com 
a OM para merecerem esse prémio? 
Quando e com que fundamento re-
alista ficou instituído um Prémio de 
Mérito para pessoas ou entidades 
alheias à OM? O montante pecuni-
ário total de €5.000,00 não é mui-

Nota:

Consideramos a opinião de 
todos os médicos, pelo que 
publicamos este artigo sem 
grandes comentários. É uma 
opinião, aliás partilhada por 
outros Colegas, de tanto valor 
como aquelas, e foram muitas, 
que elogiaram a iniciativa da 
Ordem. 
Há quem prefira ver o reverso 
e o perverso, o que é respei-
tável e interessante, nós optá-
mos por valorizar o verso e a 
subtileza da medalha.
Esta iniciativa simbólica foi uma 
«pedrada no charco» que per-
mitiu conquistar espaço na co-
municação social para elogiar a 
dedicação ao trabalho e para 
falar de mérito, das iniquida-
des do ensino recorrente, da 
demografia médica, do exces-
so de cursos de Medicina, de 
Qualidade no ensino da Medi-
cina.
Quem entende de estratégia 
de comunicação e de afirma-
ção percebe facilmente a im-
portância e o impacto positivo 
da decisão da Ordem e as van-
tagens em estarmos atentos e 
termos intervenção em ques-
tões relevantes da Sociedade. E 
muito mais haveria para dizer.
Quanto a médicos em dificul-
dades, existe na Ordem o Fun-
do de Solidariedade que apoia 
várias dezenas de Colegas e 
que tem fundos próprios e um 
regulamento específico, divul-
gado nos meios de comunica-
ção da Ordem.
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to nem pouco, é apenas o total das 
quotizações anuais de 25 médicos à 
OM. Para mim é um inquietante pre-
cedente.
Pelos vistos a OM está à vontade 
com as contas (ainda) saudáveis e, 
pela lógica, poderá voltar a substituir 
o Estado ou algum Ministério noutra 
«aberrante e contraproducente de-
cisão». Por exemplo, quem é que va-
lerá a alguns pais desses e de outros 
alunos quando virem voar os 13º e 
14º meses nos anos vindouros?
- Este precedente não abrirá portas a 
outras iniciativas algo absurdas?
- Não será que, na altura em que ve-
mos afundar inúmeras embarcações 
e o grande navio do Governo, tere-
mos de resistir à tentação de alguns 
gastos? Será que a situação financeira 
da OM continuará sempre exuberan-
te e firme?

Situação dos médicos
- Perante a situação financeira algo 
difícil em que milhares de médicos se 
encontram, com a espada de Dámo-
cles suspensa sobre as suas cabeças 
(instabilidade laboral, aumento de 
impostos, espoliação de sucessivas 
fatias do ordenado ou das pensões, 
supressão parcial ou total dos meses 
extra, fim das habituais deduções no 
IRS, sucessivos aumentos do IVA, dos 
medicamentos, de outras despesas 
de saúde, etc.) e até da incerteza do 
recebimento do ordenado a horas… 
sem esquecer o satisfazer de com-
promissos que assumiram através de 
empréstimos para habitação e ou-
tros encargos, não irá a OM também 
justificar um aumento da quotização 
em vez de uma redução?
- Como é que a OM reagirá a um 

S.O.S. também pungente lança-
do por algum médico aflito que 
já esticou no máximo a corda 
dos seus rendimentos?
- Parecendo-me que a voca-
ção da OM não é fazer dona-
tivos pecuniários a outras ins-
tituições, não faria mais sentido 
que, muito excepcionalmente, 
o fizesse a alguma instituição 
relacionada com a Saúde? Nes-
te caso, um cheque semelhante 
não equivaleria a uma dádiva 
urgente e mais oportuna?
Exmo Bastonário, muito mais 
haveria para dizer.
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Esclarecimento

A propósito de um artigo de opinião da au-
toria de Eduardo Barroso publicado em Ou-
tubro na ROM, foi-nos solicitada a publicação 
do seguinte esclarecimento:

«Na sua edição de Outubro – ano 27 nº 123 – foi publicado 
um artigo de opinião da autoria do Dr. Eduardo Barroso, sob 
a rubrica “Opinião”, em que o meu nome é referido a pro-
pósito da transplantação hepática pediátrica. Está escrito “Se 
o tivermos que iniciar em Lisboa, e vamos ter que o fazer, 
com um projecto multi-hospitalar (Santa Maria, Estefânia e 
Curry-Cabral) tenho a garantia que posso contar na vertente 
cirúrgica, com o Dr. Emanuel Furtado, pois a sua experiência 
é fundamental.” No momento em que, creio, a tutela procura 
uma solução para o problema da transplantação hepática pe-
diátrica em Portugal, torna-se importante que a informação 
sobre o assunto, veiculada por qualquer meio, seja correcta 
e fiável, pelo que me vejo obrigado a garantir que não dei ao 
Dr. Eduardo Barroso qualquer garantia de vir a colaborar na 
vertente cirúrgica, ou em qualquer outra vertente, com um 
futuro, hipotético, programa de transplantação hepática pe-
diátrica por ele liderado ou chefiado. Garantia que só eu po-
deria dar, e que só daria, eventualmente, por algum projecto 
estruturado, completo, e concreto, com garantia de qualidade 
que, a existir, desconheço. 

Coimbra, 24 de Novembro de 2011

Emanuel Furtado
Médico

KEG
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1) Quando pensa o Dr Rosalvo de Al-
meida  que teve início a sua própria 
vida ? Não terá sido na junção do que, 
displicentemente, chama óvulo e es-
permatozóide, da sua mãe e do seu 
Pai?  
2)  Excluindo conceitos religiosos 
(que anatematiza ),  políticos, filosó-
ficos ou quaisquer outros, qual a sua 
dúvida científica sobre o começo da 
vida, desde que surgiu a FIV,  nascendo 
depois uma criança como qualquer 
outra?
3) Acha, ou não, que a vida é um todo 
continuo ( o que nunca vimos, até hoje, 
biologicamente, ninguém contestar )?                                         
4) Terá reparado, ou não, que as leis 
de interrupção da gravidez, variam 
de tempo de País para País, o que 
demonstra não haver qualquer funda-
mentação científica nessa decisão? 
5) Que significado  atribui realmen-
te ao  Direito à Vida consagrado na 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e na Constituição da Re-
pública  Portuguesa? Não será o seu 
respeito, desde o início até á morte 
natural? 
5) Entende o direito á autonomia e 

autodeterminação como superior ao 
direito e valor da vida ?  Concorda 
então com o suicídio?                             
6) Porque  confunde a autonomia que 
permite recusar uma terapêutica, com 
a reprovável obstinação terapêutica?
7) Concorda ou não com a Eutanásia?
8) Concorda ou não com a pena de 
morte?
9) Seria interessante saber se o Dr. 
Rosalvo de Almeida fez ou não o “Ju-
ramento de Hipócrites”, no fim do 
seu Curso de Medicina?  Será que 
acredita nos seus princípios?

Pessoalmente acreditamos no valor 
da vida desde o seu início até á morte 
natural: por isso tenho interesse em 
saber, isentamente,  sem manipulações 
ou argumentações capciosas, o que os 
Portugueses pensam.  
Para já, como disse, gostaria de co-
nhecer as respostas do Dr. Rosalvo de 
Almeida, já que se candidata a integrar 
um movimento cívico que se opo-
nha ao movimento cívico que deseja 
o Referendo  (certamente teremos 
conceitos diferentes do que é uma 
verdadeira democracia...) 

O valor Absoluto
Li no nº de Setembro da Revista da Ordem dos 
Médicos um artigo de opinião do Colega Rosalvo 
de Almeida, com o título “O Valor Absoluto”.
Como sou um dos subscritores do documento a 
que faz referência, não resisto à tentação de lhe 
fazer algumas perguntas, aguardando com muito 
interesse as suas respostas.

António Gentil Martins 
Médico
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Cumpre esclarecer e des-
mentir os pontos mais gra-
ves do artigo aqui publicado em 
Setembro (pág. 64) pelo Dig.mº 
Dr. Rosalvo Almeida.
1. Ao contrário do que afir-
ma o autor, o objectivo desta 
iniciativa de referendo não é 
«impedir a discussão da eu-
tanásia voluntária ativa» mas, 
pelo contrário, o de promo-
ver essa discussão pública. 
Pretendemos - coisa bem di-
ferente - impedir a sua apro-
vação, através de um debate 
democrático aberto e es-
clarecedor para os cidadãos 
que devem, em nosso enten-
der, reclamar dos senhores 

deputados a última palavra sobre 
matéria tão grave e acima do man-
dato legislativo.
2. Como diz o autor «o diabo está 
nos (seus) detalhes». E é precisa-
mente o “detalhe” da deliberada 
truncagem no seu texto da expres-
são «vida humana» que lhe permite 
confundir maliciosamente(?) com 
uma «vida humana», as formas de 
vida de um espermatozóide ou de    
um óvulo não fecundado. Repudia-
mos vivamente a desonestidade de 
um tal pseudo-argumento.
3. Sobre a possibilidade de esta 
iniciativa se tornar rastilho de 
“fundamentalismos cristãos” (ou 
outros, acrescentaríamos), embora 
não a atribuindo explicitamente no 

Ainda  sobre ‘o valor absoluto’
A Comissão Nacional pro Referendo-Vida solicitou-nos a publicação da 
seguinte resposta:

rol das nossas presumidas razões 
ocultas, devemos esclarecer ainda 
assim que este movimento é ani-
mado por uma base transversal de 
cidadãos, crentes e não-crentes, 
cristãos, muçulmanos, judeus, ag-
nósticos e possivelmente mesmo 
ateus, posto que não é necessá-
ria uma filiação religiosa para se 
reconhecer o valor absoluto da 
vida humana. Felizmente, basta 
essa base ética humanista que, no 
essencial, também se exprime no 
juramento de Hipócrates - que o 
Dr. Rosalvo de Almeida porventu-
ra recordará.

Guimarães, 21 de Novembro de 
2011

KEG
Rectangle



Na revista “Ordem dos Médi-
cos”, nº 118 de Abril de 2011 na 
secção Histórias da História vem 
publicado um artigo intitulado “Os 
microscópios da Faculdade de Me-
dicina de Coimbra”. Trata-se de 
um interessante artigo relativo ao 
valioso espólio existente na Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Coimbra (FMUC), da autoria 
de dois insignes Professores desta 
Faculdade, a quem gerações suces-
sivas de médicos, entre os quais 
me incluo, muito devem. A fim de 
contribuir para o enriquecimento 
do citado artigo e para que aos 
vindouros seja proporcionado o 
maior e melhor conhecimento do 
nosso património comum, deve 
ser referido que o primitivo mi-
croscópio electrónico JEOL (JEM-
-50B) adquirido em 1969 por in-
dicação do Prof. Tavares de Sousa 
(pag. 59) faz parte do acervo his-
tórico do Instituto de Histologia e 
Embriologia, onde se encontra em 

Os microscópios 
da Faculdade 
de Medicina de Coimbra
A propósito do artigo «Os microscópios da Fa-
culdade de Medicina de Coimbra» recebemos um 
contributo da autoria de Carlos Alberto Gonçal-
ves que passamos a publicar.

Carlos Alberto Gonçalves
Prof Associado c/ Agregação 

Encarregado de Regência 
das Disciplinas de Histologia 

e Embriologia da FMUC
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perfeito estado de conservação e 
que os microscópios electrónicos 
de transmissão (JEOL-JEM 100S) 
e de varrimento (JEOL T330), ins-
talados na FMUC, respectivamen-
te em 1982 e 1989, em perfeitas 
condições de operacionalidade, no 
presente a serem dotados de sis-
tema digital de captura de imagem, 
foram adquiridos por indicação do 
Prof Vasco Bairos, recentemente 
jubilado da Cátedra de Histololo-
gia e Embriologia da FMUC. 
Aproveito para vivamente felici-
tar os autores do referido artigo 
pelo importantíssimo trabalho de 
inventariação do património histó-
rico da FMUC e respectiva divul-
gação, sobretudo quando a nossa 
Faculdade se encontra em pleno 
período crítico de mudança de 
instalações.
 
Coimbra, 19 de Maio de 2011



humanos, mas não ainda totalmente 
assumido na actividade clínica.

O termo de consentimento livre 
e esclarecido TCLE, constitui 
um documento recomendado 
por declarações internacionais, 
códigos de ética, resoluções e leis, 
enumerando-se de seguida as mais 
amplamente divulgadas.

A obtenção do consentimento 
informado (CI) dos pacientes 
que serão submetidos a um 
procedimento médico é de 
particular importância para o 
médico, já que a não obtenção do 
mesmo, aumenta a probabilidade de 
processos litigiosos. 

Declaração Universal de 
Bioética e Direitos Humanos 
A última Conferência da UNESCO 
(19/10/2005) da Declaração 
Universal em Direitos Humanos e 
Bioética1, nos seus artigos 5º e 6 º, 
que enunciam a obrigatoriedade do 
respeito pela autonomia do sujeito 
e integridade pessoal, vem reafirmar 
o respeito pela Autonomia e 
Responsabilidade Individual (art.º5), 
bem como as características que 
devem prevalecer ao Consentimento 

Consentimento 
esclarecido – breves 
considerações 

O consentimento informado ou esclarecido, como 
expressão do respeito pelo princípio da autonomia 
do sujeito, é um dos temas da actualidade mais am-
plamente discutidos. 

Leonor Duarte de Almeida
Médica Oftalmologista

Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE 
(H Santa Maria)

Mestre em Bioética pela F. M. L.
Doutoranda em Bioética na UCP
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Os pacientes estão progressivamente 
mais conscientes dos seus direitos 
éticos e legais, sendo a obtenção 
do consentimento informado ou 
esclarecido um direito ao respeito 
pela sua liberdade, mais do que um 
dever de informação por parte do 
médico. 
                                                                                                        
Sendo uma questão recorrente 
nos últimos anos, fundamenta-se 
na informação adequada fornecida 
pelo médico ao seu doente e no 
consentimento esclarecido por 
parte deste. Pressupõe um conjunto 
de atitudes e procedimentos, 
com a avaliação das respectivas 
expectativas, dos riscos e dos 
benefícios. 

Pode ser definido em termos gerais, 
como a permissão voluntária e 
persistente do paciente, para se 
submeter a tratamento ou exames 
médicos, após a compreensão 
do tipo de procedimento, riscos 
associados, probabilidade de êxito e 
possibilidade de opções alternativas 
de tratamento.

Como exigência formal é um 
instrumento amplamente utilizado 
na investigação médica com seres 
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Informado (art.º 6) que se exprime 
no texto em epígrafe: 
 “Any preventive, diagnostic and 
therapeutic medical intervention is 
only to be carried out with the prior, 
free and informed consent of the 
persons concerned, based on adequate 
information. The consent should, where 
appropriate, be express and may be 
withdrawn by the person concerned at 
any time and for any reason without 
disadvantage or prejudice.”
O respeito pelo princípio da 
autonomia (art. 5º) da mesma 
Declaração) 1, determina que as 
complicações eventuais, alternativas, 
assim como as vantagens e 
inconvenientes dos mesmos, 
deverão ser igualmente informados 
aos indivíduos capazes, prevendo 
ainda os meios para proteger  e 
garantir o respeito pela autonomia 
dos incapazes ou seja dos mais 
vulneráveis. 
Convenção dos Direitos do 
Homem e Biomedicina  - A 
C.D.H.B. – C. Oviedo 1997, Cap. 
II art. 5º, que transitou para a 
Ordem Jurídica Portuguesa em 1/
Dezembro/2001, estabelece  que o 
consentimento informado, na prática 
clínica deve incluir os seguintes 
itens: Competência, Informação, 
Compreensão, Voluntariedade e 
finalmente Consentimento 2

Quando utilizado em Investigação 
humana, envolverá outros pressu-
postos, designadamente a Informação 
sobre o que será a investigação, 
objectivos, duração do processo, tipos 
de procedimento, (experimentais?), 
riscos e inconvenientes, benefícios 
e alternativas, confidencialidade, 
compensação de danos se os houver 
e voluntariedade2,3. 
O relatório explicativo da mesma 
Convenção, refere ainda que 
não existe um padrão rígido, na 
forma, podendo o consentimento 
ser verbal, escrito ou implícito 
(dependendo da natureza da 
intervenção) 2,3. Nos ensaios clínicos, 
transplante de órgãos ou procriação 
medicamente assistida, por exemplo 
é obrigatória a forma escrita.
No item Informação, esta pode 

ser oral ou escrita, tendo de ser 
suficiente e realizada em linguagem  
corrente. Os termos relevantes, 
serão os do Padrão do doente 
médio, isto é, de um individuo 
que em situação semelhante seria 
capaz de decidir do mesmo modo, 
com a informação fornecida, e os 
do Padrão subjectivo de doente 
quando aplicado a alguém com 
especificidades próprias. 

O dever de confirmar a 
compreensão da informação, estará 
naturalmente sempre presente e 
deve ser obtido. Se a informação 
for insuficiente o consentimento 
é nulo e o acto médico não 
autorizado, com as correspondentes 
consequências civis e penais. 

As normas legais foram cuida-
damente adequadas ao com-
promisso internacional assumido 
pelo Estado português e, desde 
então, o legislador nacional tem 
procurado respeitar as normas da 
Convenção, na sua legiferação. Para 
esse efeito tem recebido estímulo 
do Direito da União Europeia, cujas 
Directivas se têm sempre pautado 
por uma comunhão de regime com 
a C.D.H.B.

Por uma questão metodológica 
que subscrevemos e de acordo 
com Esperança Pina (2003), 4 o 
Consentimento poderá ser oral 
para entidades nosológicas simples, 
escrito, para a realização de ex. 
complementares e administração 
de terapêutica cirúrgica e escrito 
testemunhado, em caso de alto 
risco para o doente. As testemunhas 
quando necessárias, não poderão 
estar relacionadas com o doente. 

A recolha por escrito deve ainda 
aplicar-se aos doentes que recusem 
o tratamento proposto. 
Carta dos Direitos e Deveres 
do Doente - Também a C.D.D.5, 
vem reforçar a importância do 
consentimento informado, ao dar 
indicações não vinculativas, sobre 
os Direitos do Doente, a ser 
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informado dos serviços de 
saúde existentes, a obter 
uma segunda opinião, a 
ser informado sobre a sua 
situação de saúde, a recusar 
ou dar o seu consentimento 
antes de qualquer acto 
médico ou ensaio clínico 
e ainda ao respeito pelas 
convicções religiosas, culturais 
ou filosóficas entre outros. 

Inclui essa mesma Carta, os 
Deveres do Doente em zelar 
pelo seu estado de saúde e o 
da comunidade, respeitando as 
indicações dos profissionais de 
saúde, livremente assumidas e 
fornecendo as informações 
necessárias a um correcto 
diagnóstico/tratamento.
                                                              
Embora o princípio da 
autonomia se sobreponha 
hoje ao tradicional pater-
nalismo médico, existem 
excepções relevantes de 
que é exemplo o chamado 
privilégio terapêutico, 
ou o consentimento pre-
sumido.

Legislação Portuguesa 
- A omissão do médico, 
caracteriza um acto omissivo 
culposo. Do ponto de vista 
legal são vários os documentos 
que reafirmam a importância 
da obediência aos princípios 
do consentimento esclarecido:

1. A C.R.P. (Direito 
à integridade pessoal) que 
nos diz que no art. 1 que a 
integridade moral e física das 
pessoas é inviolável 6,7

2. O Código Penal, 
no art. 156º (Intervenções 
e tratamentos médico-
cirúrgicos arbitrários), afirma 
que as pessoas que, realizarem 
intervenções ou tratamentos 
sem consentimento do pa-
ciente são punidas com pena 
de prisão até 3 anos ou com 
pena de multa. Art.157º 
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efectuar, sendo a decisão partilhada 
tanto pelo médico como pelo do-
ente. O pessoal, que participe nos 
procedimentos, tanto como médico 
como não médico, deverá por seu 
turno ser devidamente identificado.
                                                                          
Existem excepções a estes 
princípios, em situações de urgência, 
nos doentes incapazes temporária 
ou definitivamente (coma, defi-
ciência mental, crianças) em que o 
consentimento terá de ser então 
efectuado pelos representantes 
legais. 10

Sem pretender transformar a 
obtenção do T.C.L.E, num mero 
cumprimento de um processo 
contratual, que poderá denegar a 
essência do acto médico, este é hoje 
um complemento indispensável da 
actuação médica, constituindo um 
estímulo para a comunicação entre 
o médico e o seu paciente e um 
reforço de uma relação de confiança. 

O doente deverá compreender 
efectivamente a escolha que está 
a fazer, e a sua decisão terá de 
ser livre de qualquer forma 
de coacção sendo os seus 
interesses reais protegidos. Pode 
ainda a qualquer momento anular o 
consentimento fornecido e mudar 
de opinião quanto a realizar ou não 
determinada intervenção, sem que 
dai lhe advenham consequências 
nefastas.

A afirmação da responsabilidade 
médica e o exercício de beneficência 
exigem hoje igualmente o respeito 
pela dignidade do doente e da 
sua autonomia, mas embora os 
doentes desejem que lhes seja dada 
informação sobre as várias opções 
diagnosticas e terapêuticas, não 
raras vezes deixam a decisão final 
ao seu médico. 

Direito a não ser esclarecido 
- O direito a não saber – C.D.H. 
Bio (art. 10.º, n.º 2) está previsto 
no respeito pelo princípio da 
autonomia do sujeito, pois embora 

o doente tenha o direito de não 
querer ser informado sobre a sua 
saúde, tal vontade que deve ser 
respeitada, não isenta o médico de 
obter um consentimento explícito e, 
para actos médicos mais complexos, 
um consentimento escrito. 2  

Prática clínica actual - O cenário 
dos dias de hoje, terá de considerar 
a cada vez menor assimetria do 
conhecimento, entre o médico e 
o doente, quer pela possibilidade 
da visualização da doença pela 
imagem, quer pelo acesso do 
doente ao relatório clínico e até 
pelo generalizado acesso à Internet. 
O aumento substancial do risco, da 
incerteza e a complexidade da 
decisão, em virtude da medicina 
ser cada vez mais especializada, 
e altamente tecnológica, e a 
natureza probabilística da infor-
mação transmitida …ex 1% de 
mortalidade…, cuja apreensão resul-
tante não se pode avaliar, devem ser 
considerados11. 
O médico consegue em palavra 
simples exemplificar o que significam 
essas percentagens, com exemplos 
compreensíveis.
Além disso em particular em 
instituições de saúde, com muitos 
médicos e outros profissionais 
de saúde, em graus diferentes de 
carreira, existe por vezes dificuldade 
em o doente identificar o seu médico 
e saber com quem pode estabelecer 
um diálogo esclarecedor, não só 
sobre um procedimento específico, 
mas sobre todo o processo da 
doença. 

Na verdade o que o doente 
realmente deseja saber, com cada 
vez com maior insistência, é qual 
a experiência profissional e os 
resultados do médico que se propõe 
tratá-lo.

Relação de confiança - O 
elemento básico da relação 
médico-doente continua a ser a 
confiança, que é também o principal 
fundamento moral da ética da 
responsabilidade. O consentimento 
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(Dever de esclarecimento)-O 
consentimento só é eficaz 
quando o paciente tiver sido 
devidamente esclarecido 
sobre o diagnóstico e a 
índole, alcance, envergadura 
e possíveis consequências da 
intervenção ou do tratamento 
(...) salvo disposição especial 
da lei. 6,7

3. O Código Civil 
- art. 70º - Tutela geral da 
personalidade afirma que 
a lei protege os indivíduos 
contra qualquer ofensa ilícita 
ou ameaça de ofensa à sua 
personalidade física ou moral. 
No art. 340º (Consentimento 
do lesado) afirma que o acto 
lesivo dos direitos de outrem 
é lícito, desde que este tenha 
consentido na lesão. 6,7

4. A Lei de Bases da 
Saúde, Base XIV (Estatuto 
dos utentes) 1, informa que 
os utentes têm direito a: b) 
Decidir receber ou recusar a 
prestação de cuidados que lhes 
é proposta, salvo disposição 
específica7,8

Segundo as leis portuguesas, 
não é necessário consen-
timento escrito. A Direcção 
Geral de Saúde9, na sua Circular 
Informativa n.º15/DSPCS, 
de 23-03-98, recomenda 
formulários escritos em 
intervenções de diagnóstico 
ou cirúrgicas, que impliquem 
risco para a vida ou saúde do 
doente. Se a Direcção Clínica 
do Hospital exigir formulários 
de C.I., o médico tem o dever 
de cumprir esta formalidade 
por força de uma ordem 
hierárquica. No âmbito da 
medicina privada, os médicos 
têm de cumprir as leis que 
excepcionalmente impõem, o 
consentimento escrito.

Desde que esclarecido, o do-
ente deverá dar o seu consen-
timento, oral ou escrito, para 
a atitude ou procedimento a 
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não é uma assinatura que a pessoa 
doente faz num impresso que lhe é 
apresentado antes de ir para a sala 
de operações, pois como prescreve 
o nosso Código Penal (art. 157º), 
o C.E., só é eficaz se o “paciente 
tiver sido devidamente esclarecido 
sobre o diagnóstico, índole, 
alcance, envergadura e possíveis 
consequências da intervenção ou 
tratamento O objectivo do T.C.L.E., 
não corresponde à defesa judicial 
mas sim ao reforço de uma relação 
de confiança. 

Medicina defensiva - O conceito 
de medicina defensiva, significa a 
prática médica que dentro dos 
limites da ética, procura evitar 
litígios judiciais promovidos pelo 
paciente13. Se for aplicada uma 
legislação, guiada pela necessidade 
de cumprir regras formais, a decisão 
poderá não ter valor para isentar 
legalmente o médico. 
Sem o consentimento do doente, o 
acto médico é uma ofensa corporal, 
punida pelo nosso Código Penal e 
só o consentimento anula a ilicitude 
de intervir sobre o corpo de outra 
pessoa. 6,7

Para prevenir tal situação, dever-se-á 
seguir um procedimento sistemático 
de boa prática biomédica. A sugestão 
será a de registar no processo 
clínico as informações fornecidas ao 
doente, seguindo sistematicamente 
um mesmo protocolo, adequado a 
cada patologia e cada doente. Mais 
do que a banalização do formulário, 
deve-se investir no cumprimento 
de outro dever legal: o de registo 
das informações clínicas e o bom 
preenchimento do dossier clínico. Este 
é a melhor meio de prova para os 
médicos.

Um T.C.L.E, para uma cirurgia 
de glaucoma será naturalmente 
diferente, do de catarata sem 
complicações associadas, tanto nos 
objectivos como nos prováveis 
resultados. 
Quando se opta pelos formulários, 
o seu conteúdo não é livre, sendo 

proibidas cláusulas que excluam 
ou limitem a responsabilidade 
por danos causados à integridade 
moral, física ou saúde das pessoas, 
que envolvam dolo/culpa grave em 
matéria de actuação médica, e que 
contenham um “consentimento 
em branco” 6,7Ex: Autorizo mais que 
me seja feito no decurso da operação 
que me foi indicada tudo o mais 
que o médico acima mencionado, o 
anestesista ou os assistentes de ambos, 
entendam tornar necessário
Metodologia - A forma 
correcta de obter o T.C.L.E. 
no quadro das disposições do 
Código Penal português, deve 
passar pelas seguintes fases12: 
1. Descrição do procedimento 
proposto, objectivos e 
maneira de o levará a cabo; 
2. Apresentação dos riscos, mal-
estar e efeitos secundários possíveis; 
3. Benefícios do procedimento 
a curto, médio e longo prazo; 
4. Procedimentos alternativos, 
com os riscos, mal-estar e efeitos 
secundários, com uma explicação 
dos critérios que orientaram 
o médico na sua decisão de 
recomendar o tratamento escolhido; 
5. Efeitos previsíveis da não 
realização de nenhum dos pro-
cedimentos possíveis;
6. Comunicação ao doente da 
disposição do médico para ampliar 
toda a informação, se o doente 
assim o desejar e a tentar esclarecer 
todas as dúvidas que surjam após 
a aplicação do procedimento; 
7. Comunicação ao doente da sua 
liberdade para reconsiderar, em 
qualquer momento, a decisão tomada; 
8. Informação sobre os custos 
económicos de todo o processo. 
9. O nome do médico que deterá 
a responsabilidade no processo 
deverá constar
Cabe ao médico estabelecer 
um diálogo claro, em linguagem 
simples e adequada ao grau cultural 
e intelectual do paciente, se 
necessário recorrendo a interprete 
de linguagem gestual ou falada. 
Na nossa legislação o art. 156º do 
código penal, revela que a realização 
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de intervenções ou tratamentos 
sem consentimento do paciente é 
punida com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa. 

Mesmo o texto das excepções à 
aplicação da pena, especifica que, nos 
casos em que o consentimento tiver 
sido dado para certa intervenção ou 
tratamento, tendo vindo a realizar-
se outro diferente, por se ter 
revelado imposto pelo estado dos 
conhecimentos e da experiência 
da medicina como meio para evitar 
um perigo para a vida, o corpo ou a 
saúde; esta só não é aplicada se não 
se verificarem circunstâncias que 
permitam concluir com segurança 
que o consentimento seria recusado.

Negligencia/ T.C.L.E - A 
assinatura do T.C.L.E., não implica 
desresponsabilização do profissional 
de saúde em relação a danos 
oriundos de má prática clínica, 
mas sim dos causados esperados 
e devidamente informados, desde 
que não sejam fruto de negligência 
médica. 13

Conclusão - Em síntese poder-
se-á afirmar que o Consentimento 
Esclarecido traduz uma escolha 
voluntária do paciente resultante 
de reflexão, o qual sendo possuidor 

dos instrumentos necessários para 
tal decisão, poderá em liberdade, 
pensar, decidir e agir de maneira 
autónoma. Compete ao médico 
instruí-lo, orientá-lo, sem coerção.  

O recurso a um documento 
com uma metodologia própria 
e organizada, poderá servir de 
base a um melhor entendimento, 
empatia e cumplicidade entre 
dois parceiros privilegiados, numa 
relação insubstituível que se quer de 
confiança, que é a relação médico-
doente. 

A obtenção do consentimento 
informado, constitui um significativo 
investimento na qualidade dos 
cuidados prestados, através da 
melhoria da cooperação entre 
o doente e a equipa médica, dos 
resultados finais e do grau de 
satisfação do paciente. 

Porque o médico moderno terá 
de saber estabelecer um diálogo 
pleno, que lhe permita ser capaz 
de ver para lá das aparências das 
coisas. Tal diálogo baseia-se na 
convicção de que a consciência 
dos processos narrativos, é 
crucial para as práticas médicas, 
complementando os métodos 
baseados na evidência. 
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Os hospitais são organizações 
muito complexas, onde os modelos 
económicos e financeiros habituais 
“esbarram” com dois obstáculos 
inultrapassáveis: os seus “clientes” 
internos são os médicos (são eles 
que prescrevem e criam a despesa); 
existe uma coerência humanista da 
prática clínica (que como alguém 
dizia “quando aplicada ao Homem, 
toda a técnica é antropotécnica, e é 
por isso uma técnica que se re veste 
de uma ética, de um quadro de valores 
que permite avaliar a licitude ou não, 
das intervenções ou das experiências 
que se es tão a praticar”) que introduz 
características específicas.
A saúde não tem preço, mas tem um 
custo que varia em ordem a alguns 
princípios de economia e de gestão, 
mas numa outra dimensão que 
respeita os valores culturais e éticos 
dos cidadãos, pela via humanista da 
prática mé dica. Não se respeitam 
estes princípios e valores, nem há 
Justiça social se o doente tiver que 
aguardar em desajustadas listas de 
espera o momento de ser tratado, 
se a qualidade da prestação não 
for a melhor e se acessibilidade 
geográfica for deficitária: estes são 
direitos inalienáveis, e concordantes 
com a vontade e a solidariedade 

de um Serviço Nacional de Saúde 
generoso e solidário.
Mas as modificações dos padrões de 
saúde e de doença, a introdução e a 
dependência de novas e dispendiosas 
tecnologias e as novas formas 
de solidariedade social, exigem, 
em nome da coesão nacional um 
esforço de todos os intervenientes 
para a gestão criteriosa dos cada 
vez mais onerosos meios colocados 
à sua disposição.
Os hospitais, como empresas 
prestadoras de serviços clínicos 
e tendo em atenção os valores 
e os princípios atrás enunciados, 
comportam-se como entidades 
transformadoras de recursos: 
utilizam recursos humanos, 
tecnológicos, científicos que detém 
ou contratualizam, para produzirem 
serviços de saúde, que por sua vez 
disponibilizam gratuitamente ou 
contra pagamento, aos cidadãos. 
Estes hospitais empresa, com 
estas características, produzem 
riqueza que pode ser medida pelo 
valor acrescentado que geram na 
sociedade. 
O valor acrescentado (ou a produção 
do valor) é mensurável pelos ganhos 
em saúde (indicadores de saúde), 
por cada unidade monetária gasta. 

Hospital 
Win Win

Para se poder compreender o importante papel 
da gestão financeira e económica na prestação 
dos cuidados de saúde, têm-se vindo a conceber 
e a estudar variadíssimos modelos de organização 
e de gestão, entre outros a contratualização, os 
contratos programa e até o outsourcing. Este últi-
mo, utilizado por norma como uma opção conjec-
tural e não como uma opção estratégica.

J. Martins Nunes
Director do Serviço 

de Anestesiologia, Bloco Operatório 
Central e Centro de Simulação 

Biomédica dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra. 

Secretário de Estado da Saúde do XII 
Governo Constitucional
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Têm outras características mar-
cantes, tais como a stockagem 
obrigatória de conhecimento e 
tecnologia, que é consumida num 
momento posterior não previsível. 
O exemplo é o caso de um hospital 
ter que possuir conhecimentos, 
recursos humanos, estruturas, 
instalações e tecnologia para tratar 
doenças raras, ou eventos críticos 
raros.
O SNS é financiado pelos seus 
possíveis utilizadores através dos 
impostos, num contrato que é 
celebrado entre as partes. Um 
obriga-se a disponibilizar produtos 
(serviços de saúde) e o outro 
(cliente) compromete-se a pagar os 
serviços a disponibilizar. 
Contudo quem controla o preço do 
produto final (custo do serviço de 
saúde prestado) não é o cliente, nem 
está dependente da lei da oferta e 
da procura.
Na verdade e no limite do processo 
de gestão de bens e serviços de 
saúde, pode-se considerar esta 
actividade como um “mercado” 
especial.
O cliente tem no processo da 
composição do custo final um 
intermediário (médico) que usa 
critérios científicos, objectivos e 
pessoais para a despesa, na verdade 
substituindo-se ao cliente.
A lei da procura e da oferta na saúde, 
funciona com resultados diferentes 
aos dos mercados:
Na saúde, quanto maior é a oferta, 
maior é a procura e maior o custo 
geral da produção. Só numa fase 
muito tardia a procura estabiliza 
face à oferta.
Ao invés, nos mercados a quantidade 
da procura de um bem varia na razão 
inversa do respectivo preço. Isto é, 
quanto mais elevado for o preço, 
menor a quantidade procurada. Na 
saúde, o preço é “irrelevante” para o 
cliente, já que não é ele que o agrega 
nem o recomenda (escolhe).  
O tempo é de grandes incertezas e 
de grandes dificuldades financeiras. 
Todo o plano de estabilização 
macroeconómica assenta no 
memorando de entendimento 
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e aponta para o reajustamento 
financeiro do Serviço Nacional de 
Saúde em linha com a produção de 
riqueza nacional (PIB).
As reformas que estão a ser 
estudadas levarão certamente a 
ajustamentos no sistema hospitalar, 
de modo a garantir um SNS 
socialmente justo, solidário e 
empenhado na coesão nacional.
A pressão sobre os custos conduzirá 
a uma intensa competitividade 
e instabilidade no sector, o 
que poderá ser uma excelente 
oportunidade para que os hospitais, 
os profissionais e os fornecedores 
repensem as suas estratégias de 
modo a obterem ganhos de sinergia, 
nomeadamente na “alavancagem” 
de produtividade onde poderão ter 
lugar novos conceitos de gestão e de 
organização tais como o outsourcing 
e o crowdsourcing. Pode inculcar 
também a mentalidade de empresas 
Start-up. Contudo a grande 
oportunidade irá estar na qualidade 
e nas estratégias de relacionamento 
entre as partes.
A relação entre clientes e 
fornecedores, entre profissionais e 
entidade patronal e entre doentes e 
financiadores que tradicionalmente 
é a de uns obterem ganhos e outros 
perdas, terá na presente conjectura 
um efeito adverso, que é de todos 
perderem: é o efeito do tipo Lose Lose. 
Os fornecedores sobem os preços 
porque sabem que os hospitais 
demoram muito tempo a pagar, mas 
vendem menos. Os hospitais sem 
dinheiro pagam mais caro e perdem 
a capacidade de negociação. Os 
profissionais almejam um segundo 
emprego fora do hospital, porque 
são mal remunerados e os hospitais 
deixam de exigir maior “focagem” 
na instituição, porque sabem que 
não podem pagar melhor. Os 
doentes perdem oportunidade de 
tratamento por dificuldades no 
acesso, e os hospitais diminuem 
a oferta porque não conseguem 
financiamento para a produção 
acima da contratualizada. 
No presente, os hospitais 
teriam muitíssimo a ganhar se 
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implementassem rapidamente o 
pensamento WIN WIN: urge 
criar as condições objectivas que 
permitam e facilitem a criação deste 
modelo de relacionamento entre 
todos os parceiros e que segundo 
Monczeka (2002) e Covey (2004) se 
baseiam em 7 princípios3:
• “Perceber as necessidades e as 
expectativas das partes envolvidas – 
saber o que espera e ambiciona cada 
um das partes. Saber como especificar 
e medir o outcome desejado; 
• Definição de objectivos comuns – 
saber qual a orientação a seguir para 
alcançar os objectivos comuns; 
• Confiança mútua – para tal é 
necessário assumir uma postura 
diferente caracterizada pela 
integridade e honestidade entre as 
partes; 
• Comunicação aberta e precisa 
entre as partes – evitando lacunas de 
informação, dúvidas ou partes menos 
claras; 
• Respeito e ética nas relações entre 
as partes; 
• Motivação e empenho para trabalhar 
em equipa; 
• Partilha de informação.” 

Qualquer modelo económico que se 
queira aplicar, passará sempre pela 
vontade política de conservar o SNS 
como uma das mais importantes 
conquistas do 25 de Abril, pelos 
aspectos humanistas e personalistas 
que lhe estão subjacentes.
No actual quadro de emergência 
nacional e de extrema depen-

dência do financiamento para 
o SNS, através do exaurido 
OE, faz sentido aproveitar 
oportunidades que minimizem, 
de uma forma alargada e 
abrangente, o impacto negativo 
da difícil crise orçamental e 
financeira.
Os fornecedores parceiros, 
contribuindo para o acesso 
aos melhores produtos a preço 
justo, com ganhos de custo/
benefício e dando contributos 
para a instalação em Portugal 
de indústrias ligada à saúde. 
Os profissionais a participarem 
no aumento da produtividade 
e na qualidade dos serviços 
prestados, consumindo o mais 
ajustado da relação preço/
qualidade, reforçando a 
presença e a disponibilidade. 
Os doentes consumindo 
apenas os serviços necessários 
e utilizando-os regra-damente 
e atempadamente. O hospital 
fazendo participar nos ganhos 
de produtividade os seus 
profissionais e adoptando 
politicas de confiança; fazendo 
com que os profissionais 
deixem de ser funcionários para 
passarem a ser colaboradores 
e melhorando a acessibilidade, 
a humanização para os 
doentes, disponibilizando-
lhes atempadamente os meios 
adequados.
Todos os players podem dar 
um decisivo contributo ao 
HOSPITAL WIN WIN

KEG
Rectangle
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A grave crise financeira e a 
consequente recessão económica 
obrigam-nos a uma séria reflexão 
sobre a sustentabilidade do SNS.
Criado como a imagem de marca do 
Estado social, o SNS comprometia-
se com os cidadãos oferecendo-lhes, 
de maneira tendencialmente gratuita, 
todos os recursos nesta área, de 
modo a atingir os objectivos de mais 
vida e mais saúde.
Entretanto foram crescendo os 
encargos financeiros (envelhecimento 
da população, novas tecnologias, 
novas terapêuticas, maior exigência 
dos utentes nas áreas da prevenção, 
diagnóstico e vigilância…) enquanto se 
iam esgotando os recursos e ninguém 
se preocupava com despesismo ou 
melhor controlo dos gastos.
Sem um projecto coerente a 
médio/longo prazo, vítima de 
maquilhagens ao sabor de maiorias 
políticas dominantes, endividado e 
consequentemente na dependência 
de poderosos lobbies instalados, 
permitindo que a gestão financeira 
arrumasse em lugar secundário a 
direcção clínica, o SNS deixou-se 
fragilizar.
Tido ainda como o melhor serviço 
público, do mesmo, ouvimos dizer 
cada vez mais a miúdo que “já teve 
dias melhores”.
E o cidadão/utente, passado também 
a um plano secundário, num mundo 
capitalista neoliberal em que os 
números e as estatísticas contam mais 
que a realidade sócio económica, vê-se 
confrontado com a dura realidade: um 
milhão e setecentos mil portugueses 
não têm médico de família.
E é perante esta realidade e para as 

respostas que se devem encontrar 
na área dos Cuidados de Saúde 
Primários, que gostava de chamar a 
atenção para o relevante papel que 
poderá dar a medicina privada (só ou 
através de convenções com o SNS).
 Vão longe os tempos do PREC, quando 
a medicina privada ( elitista, classista, 
contra revolucionária) era diabolizada, 
porque o Estado se encarregava de 
tudo proporcionar: saúde, educação, 
habitação, transportes…
Hoje o médico, especialista de Medicina 
Geral e Familiar e reconhecido pela 
Ordem dos Médicos, exercendo no 
seu consultório, pode colaborar com 
o Estado tal como o fazem os colegas 
nos Centros de Saúde. Não é um 
clandestino: paga as quotas da Ordem, 
paga à ERS (Entidade Reguladora 
da Saúde), paga IRS, paga a um TOC 
(técnico oficial de contas), ajuda a 
manter trabalho (recepção, limpeza do 
consultório), colabora na economia 
do País. Teríamos então, na base do 
nosso sistema de saúde, um regime de 
prestação misto, consumindo menores 
recursos (porque ninguém duvida do 
despesismo estatal) e satisfazendo as 
necessidades dos cidadãos.
Enquanto não houver coragem para 
esta reformulação continuaremos a 
ouvir mais do mesmo: “dificuldades 
por imposição da Troika”, “lá estão os 
privados a chular o Estado”, “continua 
a mama”… como se estivéssemos 
condenados à eterna sujeição dos 
velhos do Restelo.
Entretanto quem, por princípio 
ou maior poder de compra, acede 
habitualmente aos consultórios 
privados, também não sobrecarrega o 
SNS, possibilitando a outros mais fácil 

Poupar 
investindo melhor...
ou os exames auxiliares de diagnóstico 
na medicina privada

Miguel Franco Pinto
MGFamiliar
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acesso às consultas dos Centros de 
Saúde e/ou urgências hospitalares.
Na actual situação e porque legislação 
recente vem proibir, por questões 
economicistas porque sempre 
tolerada, que os Médicos de Família, 
em exercício nos Centros de Saúde, 
passem/transcrevam os exames 
auxiliares de diagnóstico pedidos na 
medicina privada (aceita-se a medida 
em relação a consultas hospitalares 
dispondo de laboratório próprio, 
embora se possa questionar sobre a 
justiça  de obrigar um utente a ir de 
Peniche a Lisboa para uma ecografia e 
análises) só há uma possibilidade: dar 
ao médico de família a possibilidade 
de requisitar os exames, por via 
eletrónica e no seu consultório, tal 
como para o receituário.
Nunca houve coragem para resolver 
uma situação que entrava em conflito 
com a dignidade do exercício 
da medicina e com os direitos, 
constitucionais, dos cidadãos.
Seria (será) justo e ético exigir aos 
médicos de família do SNS, que 
ocupassem parte do seu tempo diário 
nos C. de Saúde a transcrever para os 
modelos desse mesmo SNS, agora por 
via eletrónica, requisições de exames 
auxiliares de diagnóstico, pedidos por 
si próprios ou por outros colegas nas 
consultas privadas?
Seria (será) justo pedir a quem pagou 
consulta privada, mas descongestionou 
a consulta do C. de Saúde (porque 
não a utilizou) que tenha que 
recorrer depois ao C. de Saúde (e às 
filas que começam sempre a horas 
impróprias na madrugada) para obter 
as credenciais que lhe são necessárias 
para complemento da sua consulta e 
eventual esclarecimento diagnóstico? 

O direito à comparticipação (pelo 
SNS, na medicação e nos MCDT) é 
do cidadão/utente ou é do Estado que 
o utiliza de maneira discricionária?
Estamos em tempo de vacas magras, 
o Estado falido reduz a sua função 
social, assistimos à implementação 
de medidas economicistas no SNS, o 
próximo OE prevê redução de 700 
milhões de €€ na Saúde; por isso há 
que fazer alguns ajustamentos, gastar 
menos e gastar melhor. Mas deixar 
cidadãos  de mão estendida, a recorrer 
às consultas de recurso do seu CS 
(como quem recorre à sopa dos 
pobres)  para obter  credenciais a que 
deveria ter acesso sem mais perdas 
de tempo nem desgaste psíquico, será 
mais condizente com um qualquer 
país terceiro-mundista do que com 
um país moderno, que se pretende 
afirmar numa União Europeia que 
defende valores como a cidadania.
Estará aqui o despesismo do SNS?
Assim, tal como foram facultadas as 
receitas deveriam ser as requisições 
de exames auxiliares de diagnóstico, 
conforme eventual protocolo a 
assinar entre o Ministério da Saúde 
e a Ordem dos Médicos, ouvidas as 
associações de classe e os colégios 
das especialidades. 
Para a Clínica Geral, por ex., 
poderiam estar disponibilizados os 
seguintes exames, tendo em conta 
as patologias mais prevalentes, a 
vigilância do hipertenso, do diabético 
e da grávida antes da referência à 
obstetricia, o rastreio dos cancros da 
mama, ginecológico, da próstata e do 
aparelho digestivo.
ANÁLISES – Hemograma, plaquetas, 
INR, VS, Glicemia, HG glic A1c, 
Microalbuminuria, Uricemia, Iono-

grama, Colesterol, HDL e 
LDL Colest., Triglicéridos, 
função HEPÁTICA,  RENAL e 
TIROIDEIA, PSA, serologia para 
RUBEOLA, TOXOPLASMOSE, 
HB, HVC, SIFILIS, HIV  e D. 
REUMÁTICA, Exs. Vaginal e 
Urocultura.
RX – Tórax, Crânio, SPNasais, 
Esqueleto (coluna, bacia e 
membros).
ECG SIMPLES e com 
PROVA DE ESFORÇO - 
ECOCARDIOGRAMA
ECOGRAFIA – Abdominal 
(HBPancreática), Renal, Vesical e 
Prostática TR. Ginecológica (2 
vias) e Obstétrica às 12, 21 e 32 
semanas.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
ALTA e COLONOSCOPIA.
IMAGIOLOGIA MAMÁRIA.
OSTEODENSITOMETRIA, 
conforme  Critérios da DGS – 
04/2008
Penso que, com esta medida, 
ganharíamos todos, médicos e 
cidadãos, utilizando com critério 
estes recursos. Para todos 
aqueles grandes gastadores/
esbanjadores …uma vigilância 
mais atenta da OM, MS e ERS ( e 
não só na medicina privada mas 
também e sobretudo no SNS).
Haja CORAGEM, porque se 
é um problema para alguns 
médicos, é sobretudo um direito 
do cidadão/utente, que o Estado 
não pode discriminar!

 Peniche, 01/11/2011



Lembro-me bem dos debates acesos 
havidos aquando da sua génese. Defen-
diam-se diferentes concepções e mod-
elos. Recordo-me, nomeadamente, da 
instituição dos princípios primordiais 
da sua fundação. Falava-se sobretudo 
da “Universalidade”, da “Gratuitidade” 
e da “Liberdade” (de escolha). Esgrim-
iam-se argumentos de exequibilidade. 
Debatia-se a sua organização e regu-
lamentação. Em defesa da Medicina 
Convencionada sobressaía a visão lú-
cida e (bem) fundamentada do Prof. 
António Gentil Martins. Não colheu 
todavia os apoios políticos suficientes 
que em nosso entender merecia.
Prevaleceu assim um modelo de 
franco predomínio estatal que, apesar 
de muitas dificuldades e vicissitudes, 
tem cumprido meritoriamente a sua 
missão proporcionando aos portugue-
ses cuidados de saúde de indesmentív-
el qualidade e eficiência. No entanto, 
em algumas valências assistenciais de 
dimensão e importância inquestion-
áveis, o sector convencionado prestou 
igualmente um inegável contributo 
para a saúde dos portugueses. Refiro-
me nomeadamente ao papel essencial 
das convenções nas áreas dos meios 
auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 
particularmente no ambulatório. Sem 
esta participação nunca seria possível 
uma resposta suficiente e atempada 
das estruturas estatais de Patologia 
Clínica, Radiologia / Imagiologia, Neu-
rofisiologia, Hemodiálise, Medicina 
Física e de Reabilitação, Medicina Nu-
clear, exames diagnósticos de Cardio-

logia, Pneumologia, Gastrenterologia 
ou de Patologia Vascular.
De uma forma global podemos eq-
uiparar o esforço do sector conven-
cionado como igualmente positivo (e 
nalguns casos decisivo) no contributo 
para uma boa cobertura de cuidados 
de saúde no nosso País. Muitas vezes 
sofrendo com tabelas remuneratórias 
desactualizadas e pagamentos muito 
atrasados, os prestadores de serviços 
convencionados mantiveram com 
maior ou menor dificuldade o seu 
regular funcionamento.
As últimas décadas proporcionaram 
um significativo avanço dos conheci-
mentos médicos e uma fantástica so-
fisticação das tecnologias utilizadas em 
Medicina. O progresso social trouxe 
felizmente uma muito maior cober-
tura sanitária das nossas populações, 
conseguindo-se objectivos de enorme 
alcance social ao fazer aceder a cuida-
dos de saúde camadas sociais anteri-
ormente desprotegidas. A Saúde como 
direito inalienável do cidadão impôs-se 
definitivamente. 
Esta dinâmica de progresso acarreta 
contudo um fenómeno de crescimen-
to quase exponencial do sector da 
saúde. Crescimento em necessidades 
assistenciais e crescimento em custos 
financeiros.
O modelo assistencial assente na in-
stituição estatal (hospital, centro de 
saúde) experimenta dificuldades de re-
sposta face aos números da procura e 
vê (naturalmente) surgirem crescentes 
listas de espera. Mais uma vez se con-

Universal 
e gratuito…e livre?
Na tradição filosófica idealista da Utopia, o nosso 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) nasceu consti-
tucionalmente definido como “Universal e Gra-
tuito”.

Pedro Cantista
Coordenador Nacional da Comissão 

de Medicina Livre da Ordem dos 
Médicos
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stata a necessidade de complementari-
dade do sector convencionado para 
uma resposta social de um sistema de 
saúde. Decorrentes dos custos, novas 
soluções são equacionadas para os 
modelos de financiamento da saúde. É 
este o cenário. É sobre isto que gos-
taríamos de reflectir na perspectiva de 
quem foi chamado pelos seus pares 
para assessorar o Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos na 
Comissão de Medicina Livre. E é pre-
cisamente pela ideia de “Liberdade” 
que gostaríamos de começar.
Como se referiu no inicio deste texto, 
o SNS nasceu sob o signo da Univer-
salidade e da Gratuitidade. Prometeu-
se também a Liberdade (de escolha) 
ao utente. Mas essa, temos que recon-
hecer, tem sido fortemente condicio-
nada. Ora, o exercício da liberdade de 
escolha por parte do utente pode até 
facilitar/melhorar o funcionamento do 
SNS.
Do ponto de vista político e social e 
enquanto cidadão solidário de uma 
sociedade progressiva e justa parece-
me que das ideias “Universalidade” e 
“Gratuitidade” a mais importante é 
sem dúvida a primeira. De facto, se o 
direito à saúde é “universal”, eu diria 
que nem sequer é necessário colocar-
se a questão da gratuitidade enquanto 
direito, igualmente. Se o SNS for “uni-
versal” abrange obrigatoriamente (e 
por definição) todos os cidadãos. In-
cluindo obviamente todos aqueles que 
não têm possibilidades de pagar. De 
outro modo não seria “Universal”...
Já o contrário pode colocar em risco 
esse mesmo direito social à saúde. A 
gratuitidade pode de facto comprom-
eter a sustentabilidade do SNS. Tanto 
assim que o texto inicial da constitu-
ição se modificou passando a adoptar-
se a redacção de “tendencialmente 
gratuito...”
E a liberdade?

Temos a opinião que o exercício da 
livre opção do doente, sujeito natu-
ralmente às possibilidades realísticas 
do sistema, pode contribuir para a 
sua eficácia. Se o SNS contemplar a 
possibilidade de em condições bem 
definidas, planeadas e regulamentadas, 
financiar ou co-financiar directamente 
os cidadãos de modo realista e com 
custos controlados em alternativa ao 
financiamento quase exclusivo aos 
hospitais pode permitir uma mais rá-
pida resposta assistencial, uma sã con-
corrência (conducente a uma melhor 
qualidade de cuidados) e contribuir 
decisivamente para uma racionaliza-
ção de custos.
Uma política pragmática, assente numa 
estratégia bem delineada, vai por certo 
encontrar muitas situações em que 
esta opção é seguramente vantajosa. 
Estamos absolutamente convictos 
disso. 
Como ver injustiça social nesta 
prática? 
Ela pode aliviar listas de espera, dar 
mais espaço e qualidade ao serviço es-
tatizado, proporcionar racionalização 
dos equipamentos existentes, permitir 
que alguns cidadãos optem livremente 
por pagar parte dos seus cuidados 
de saúde (directamente ou através 
de complementaridade de seguros 
de saúde) e acrescentar qualidade 
democrática à nossa vivência quotidi-
ana através do exercício de uma dos 
seus pilares fundamentais: a Liberdade!
Na altura histórica que vivemos pens-
amos sinceramente que a designada 
“Medicina Livre” pode contribuir para 
a viabilização, consolidação e desen-
volvimento do nosso sistema de saúde. 
Sejamos pois realistas e pragmáticos. 
Isso em nada colide com a essência 
primeira da missão do SNS: tratar to-
dos o melhor possível. 
Pela Liberdade poderemos cumprir a 
Universalidade...



A teoria do homúnculo via a criança 
como uma miniatura do Homem 
e não como objecto de estudo 
especial. Desconhecendo-se a sua 
psicologia, impossível seria ter 
algum interesse científico pela sua 
psicopatologia.
O conhecimento existente sobre 
crianças mentalmente perturbadas 
provinha apenas de observações 
médicas e de professores que as 
olhavam sem solução, considerando-
as simplesmente como ‘anormais’, 
por terem em comum a incapacidade 
de adaptação às normas sociais e 
pedagógicas vigentes.
A Medicina pouco mais fazia 
que aceitar passivamente essas 
crianças, estigmatizadas para uma 
vida improdutiva e dramática. Os 
Pedagogos procuravam com afinco 
os métodos educativos mais eficazes 
para permitirem, pelo menos a 
algumas delas, uma melhor inserção 
na sociedade.
As crianças ditas ‘anormais’ 
constituíram durante anos um 
conjunto indiviso de patologias 
diferentes entre si, que não eram 
susceptíveis de destrinçar por falta 
de conhecimentos sobre a própria 
criança, seu desenvolvimento, fases 
evolutivas, sobre a etiopatogenia de 
cada perturbação.
Muitas eram rejeitadas pelos 
próprios pais, pelos professores, pela 

sociedade. Nos casos de sociedades 
mais tolerantes cresciam como 
marginais, como figuras típicas, alvo 
de troças e chistes humilhantes.
Só com o advento da Psicologia 
Genética ou Evolutiva, com Gesell, 
Wallon e Piaget, se penetrou no 
conhecimento da mente infantil, 
ao dar-nos a apreciação global e 
seriada do seu desenvolvimento, 
por fenómenos progressivos de 
maturação neurofisiológica sob a 
influência de factores provenientes 
do meio. 
A curiosidade pelas perturbações 
da mente infantil cresce pro-
gressivamente.
A investigação subsequente vai 
extraindo do saco imenso de 
‘crianças anormais’, os surdos, os 
‘atrasados mentais’, por exemplo. A 
Psicometria mede os seus ‘atrasos’ 
e cataloga-os com designações 
específicas, qualquer delas esti-
gmatizante (o idiota, o imbecil, o 
débil mental).
Desenha-se aos poucos um 
esboço da psicopatologia infantil 
que se iria enriquecendo com as 
achegas provenientes de outras 
especialidades (obstetrícia, pedia-
tria, neurologia, neurofisiologia, 
anátomo-patologia, bioquímica, 
genética, psiquiatria). 
A psicanálise aplicada à criança 
(escola francesa e americana) vem 

A Psiquiatria 
da Infância
Itinerário para a História 

de uma Especialidade Médica

Enquanto que as origens da Psiquiatria remontam 
à Antiguidade Clássica, a Psiquiatria orientada para 
a criança, apenas se esboça a partir do século XVIII. 

Manuela de Mendonça
Psiquiatra e Neuropsiquiatra Infantil

Directora Hospitalar
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contribuir para o alargamento da 
fundamentação da psicopatologia 
infantil, para além dos dados 
orgânicos e constitucionais, tor-
nando-a mais dinâmica, mais 
adaptada à compreensão do ser 
em devir; ao desenvolvimento e à 
patologia própria de cada grupo 
etário anterior à adultícia.
Generaliza-se o entusiasmo pela 
pesquisa psicanalítica e durante 
o século XX acumula-se uma 
vastíssima  literatura sobre dados de 
observação analítica, intervenções 
experimentais psicoterapêuticas. 
Organizam-se os primeiros Con-
gressos de Psiquiatria Infantil: o 
primeiro em Paris (1937), em que 
foi reconhecida, pela primeira vez 
a especialidade. Veio a subir a uma 
Cátedra Universitária com George 
Heuyer.
Os Congressos de Psiquiatria 
incluem comunicações sobre 
a incipiente especialidade, não 
universalmente aceite. Discutem-se 
resultados, aventam-se hipóteses. O 
corpo doutrinário da Psiquiatria da 
Infância crescia desordenadamente, 
dividido entre duas correntes 
extremas: as que se apoiavam na 
organicidade e as de base psica-
nalítica.
No nosso país, as origens foram 
idênticas. E os nomes relevantes 
que impulsionaram a Especialidade, 
em nada ficam atrás dos mais 
conhecidos de outros países. Nem 
na qualidade nem nas datas em que 
iniciaram os seus trabalhos.
Também os professores e os médicos 
deram o seu alerta contra a rejeição 
e os asilos, para a necessidade de 
fazer algo pelas crianças ‘anormais’.
Assim, antes de J. Itard (1774-1838), 
o português Jacob Rodrigues Pereira 
(1715-1780) foi considerado em 
França como o primeiro pedagogo 
que se dedicou inteiramente à 
procura de métodos adequados 
para o ensino de crianças ditas 
‘anormais’. No seu caso, centrou-se 
sobre a pedagogia dos surdo-mudos, 
destacados dos perturbados da 
mente. 
A Medicina e a Pedagogia andaram 

a par, conjugando esforços para 
uma Médico-Pedagogia, na procura 
denodada dos métodos mais 
adequados. 
O pioneiro dessa médico-pedagogia 
- António Aurélio da Costa Ferreira 
(1874-1922) -  realizou uma acção 
notável no âmbito da assistência e 
ensino das crianças ‘anormais’.
Foi médico, de vasta cultura nas 
áreas da filosofia, antropologia e 
pedagogia, que, como director da 
Casa Pia de Lisboa, defendeu sempre 
esse modelo médico- pedagógico. 
Foi utilizado em crianças ‘atrasadas’ 
na Colónia Agrícola de S. Bernardino 
(Peniche) e posteriormente (1916) 
em Lisboa, no Instituto Médico-
Pedagógico da Casa Pia, sob sua 
direcção.  
O modelo persistiu para além das 
vicissitudes sofridas pelo próprio 
Instituto, após o falecimento de 
Costa Ferreira. E, pela mão do seu 
discípulo Vítor Fontes (1935), sofre 
enorme remodelação e passa a 
designar-se, em homenagem ao 
mestre, Instituto António Aurélio 
da Costa Ferreira. Reabre em 
1942 como instituição estatal – a 
primeira das instituições estatais 
portuguesas reunindo funções 
médico-pedagógicas e assistenciais.
Vítor Fontes, médico, anátomo-
patologista, investigador e discípulo 
de A.A Costa Ferreira, guindou o 
Instituto ao mais alto expoente 
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dos outros institutos médico-
pedagógicos existentes no país 
(Instituto Adolfo Coelho para 
rapazes, Instituto Condessa de 
Rilvas para raparigas, ambos 
na dependência da Casa Pia de 
Lisboa; e Instituto Dias de Almeida, 
dependente da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto); mas também 
torná-lo um exemplo internacional 
de investigação, formação e prática 
científica da médico-pedagogia, 
numa visão organicista, médica. 
Nele criou laboratórios, uma 
biblioteca excelente, criou revistas 
para divulgação e permuta, uma das 
quais – A Criança Portuguesa – saiu 
regularmente durante os 28 anos de 
sua Direcção.
Na Escola criada por Vítor Fontes se 
prepararam os primeiros candidatos 
portugueses a neuropsiquiatras da 
infância, cujos nomes devem ser 
recordados: Alice de Melo Tavares, 
Schneeberger de Athayde, Rosa 
Alvim-Costa, João Augusto dos 
Santos e, noutra geração, Maria de 
Lourdes Carvalho Santos. Aí se fazia o 
estudo clínico e laboratorial de cada 
criança, procurando essencialmente 
as causas orgânicas, neurológicas, 
endócrinas, tóxicas, infecciosas, 
visando o tratamento médico. Nos 
casos de impossibilidade, havia o 
‘ensino especial’.
Assim, foi também alfobre de 
técnicos de educação, competindo-
lhe por lei, a formação de professores 
destinados ao Magistério Especial 
para ‘anormais’ (designação ainda 
usada por Vítor Fontes), bem como a 
criação e organização das chamadas 
Classes Especiais.
Em 1942 é inaugurado o Hospital de 
Júlio de Matos. Pela primeira vez em 
Portugal, num Hospital Psiquiátrico 
foram construídas instalações 
destinadas para asilar crianças. 
João dos Santos, psiquiatra que 
trabalhara ainda com Sobral Cid, 
ocupou um lugar de assistente 
neste hospital. O primeiro director 
- António Flores – dado o seu 
interesse pela criança e o ter 
sido discípulo de Vítor Fontes, 
encarregou-o do Pavilhão Infantil 
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Sugestões de Leituras Históricas

Sobre psiquiatria da criança:
Tratados e Manuais clássicos da Psiquiatria, nos respectivos capítulos, por exemplo 
Psiquiatria Clínica de Mayer- Gross, Psiquiatria Geral e Especial de Reichardt, Manual de 
Psiquiatria de Kleist.
Primeiros tratados de Psiquiatria da criança, como Psiquiatria Infantil de Léon 
Michaux, Neurpsychiatrie Infantile de Marcel Eck, Psychopathologie Juvenile de Michel Lemay, 
Psiquiatria Infantil de Léo Kanner.
Sobre Psicanálise da criança:
FREUD, Anna (1946) –The Psycho-Analytical Treatment of Children. London: Imago.
WININNICOTT, D. W. (1983) – o ambiente e os processos de maturação – estudos sobre a 
teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artes Médicas.
Sobre Saúde Mental Infantil:
BOWLBy, J. (1954) – Soins Maternels et Santé Mentale. Génève: OMS.
BUCKLE, D.; Lebovici, S. (1958) – Les Centres de Guidance Infantile. Génève: OMS

Autores Portugueses contemporâneos:
ATHAyDE, Schneeberger de (1977) – Elementos de Psiquiatria da Criança e do Adolescente. 
Lisboa : IAP
BARROS, Eulália (1999) – Andar na Escola com João dos Santos – A Pedagogia Terapêutica. 
Lisboa: Editorial Caminho.
(Sobre definição do conceito de Pedagogia Terapêutica, p.87).
FONTES, VITOR (1933) - Crianças Anormais. Lisboa:Livraria Ferin, Editora.
(Sobre história, p.11; o Anormal, p. 27-36).
FONTES, Vítor (1962) – Vinte e oito anos na Direcção do Instituto António Aurélio da 
Costa Ferreira, A Criança Portuguesa. Lisboa, 21, p. 7-30.
FONTES, Vítor (1962) – La Collaboration de A Criança Portuguesa, A Criança Portuguesa. 
Lisboa, 21, p.31-35.
MENDONÇA, Maria Manuela de (1969)- Orientação Preventiva em Psiquiatria Infantil, 
Jornal do Médico. Porto, 70:1392, p. 91-98.
(Sobre conjugação entre teoria pedopsiquiátrica e técnica de saúde pública; esquemas de 
actuação).
MENDONÇA, Maria Manuela; Matos, António A. P. ; Costa Motta, A (1978) – Consumo de 
Drogas pelos Estudantes do Ensino Secundário, O Médico, Porto,1384, p.476-482.
(Sobre o 1º Inquérito Nacional, partido da Unidade de Apoio Médico-pedagógica de 
Coimbra).
MENDONÇA, M. Manuela de (2003) – João dos Santos e a Saúde Mental Infantil, Interacções, 
Coimbra, 5. p.91-111. (Sobre biografia, motivação e ensino dados inicialmente por João dos 
Santos).
MENDONÇA, Manuela de (2002) – Mais vale Prevenir – Memórias de uma Época e de um 
Contributo para a Saúde Mental Infantil. Coimbra: MinervaCoimbra.
(Sobre implantação em Coimbra das bases formativas da população e técnicos de saúde e 
de educação, anterior à abertura de serviços de Saúde Mental Infantil: Parte II, Capítulo 3).
MENDONÇA, M. Manuela de (2006) – Hospital Sobral Cid – das Origens ao Cinquentenário. 
Coimbra: MinervaCoimbra.
(Sobre História das instituições psiquiátricas em Portugal, in p. 31 – Introdução; p. 55, 78, 
95, 231.)
MOURA, Elysio de (1966) – Anorexia Mental Juvenil e Estados Afins. Braga: Oficinas Gráficas 
da Livraria Cruz.
SANTOS, João dos (1982) – A Caminho de uma Utopia… Um Instituto da Criança. Lisboa: 
Livros Horizonte.
(Sobre experiência e criações pioneiras com os grupos de voluntários nos anos 50:as  
iniciativas com eles criadas – base que lhe permitiu ‘viver as experiências enriquecedoras 
de lançar e ver crescer instituições e serviços’ (pp.15-25).
SANTOS, João dos (1988) – A Casa da Praia – O Psicanalista na Escola. Lisboa:Livros 
Horizonte.
(Sobre conclusões, p.101-103). 
VIDIGAL, Maria José (1999) – Memórias de Utopias-Elementos para a História da Saúde 
Mental Infantil em Portugal. Lisboa: ISPA.
(Sobre o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa – p.109-149; entrevistas com 
Margarida Roque Gameiro Mendo, p.190-197; com Artur Pistacchini Galvão, p.197-208; 
Rosélia Ramos, p.187-190; sobre os primeiros passos da Saúde Mental Infantil dados em 
Coimbra, p.154).
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Masculino, inaugurado em 1944. Sem 
quaisquer apoios, João dos Santos 
nada podia fazer pelas crianças ali 
rejeitadas, asiladas.
Razões privadas conduziram-no a 
Paris onde fez contactos preciosos 
com o mundo parisiense da 
psiquiatria infantil, psicopedagogia, 
psicologia genética, psicanálise 
infantil, novas formas de trabalhar 
a criança perturbada.  De regresso 
a Portugal, retomou os Pavilhões 
Infantis do HJM e neles se empenhou. 
Barahona Fernandes, já Director, 
apresentava-o encomiasticamente 
como psiquiatra da infância. Por seu 
intermédio conheceu em 1951 a sua 
primeira colaboradora – Margarida 
Roque Gameiro Mendo. Orientou-a 
na sua tese de concurso para médica 
escolar e, de tal forma a motivou que 
passou a ser colaboradora de João 
dos Santos até ao seu falecimento.
Pistacchini Galvão – psiquiatra 
e também assistente do HJM – 
especializara-se em Saúde Pública 
na Universidade de Harvard, onde 
obteve o grau de ‘Master’ em Saúde 
Mental; foi outro dos seus primeiros 
colaboradores, estabelecendo com 
ele uma parceria semelhante ao 
trabalho realizado em Paris sobre 
Child Guidance, pelo sanitarista  D. 
Buckle e o psiquiatra e psicanalista 
de infância Serge Lebovici. Em 
toda a sua futura obra em prol da 
Saúde Mental Infantil, bem como 
no modelo seguido da psiquiatria 
de sector francesa, se nota essa 
influência. João dos Santos sabia 
motivar. Em 1956, a convite do 
Professor de Psiquiatria (Barahona 
Fernandes) deu uma aula aos alunos 
sobre psiquiatria da criança, como 
campo aberto aos jovens. Assim 
motivou um grupo de alunas desse 
ano, que quiseram trabalhar com ele. 
Duas delas decidiram fazer a tese 
de licenciatura sob sua orientação 
– Suzana Teiga (sobre anorexia 
infantil), Manuela Reis (enurese 
nocturna) e com ele continuaram a 
trabalhar.
Terminado o curso, como não 
havia em Portugal especialidade 
reconhecida, nem carreira de 

psiquiatra da infância, quem na 
verdade se interessava pela matéria 
tinha que o fazer como voluntária. A 
melhor solução consistia em seguir 
a carreira hospitalar de psiquiatria e 
acumulá-la  com o voluntariado.
Assim procedeu esse primeiro 
grupo de jovens médicas: Suzana 
Teiga, Maria Manuela Reis, Maria 
Lucília Mello, Maria Manuela de 
Mendonça, a que se juntaram 
Fernanda Valle e, mais tarde, Celeste 
Malpique, do Porto.
Foi um grupo excepcionalmente 
privilegiado no contacto directo, 
diário e disponibilidade para o 
ensino ombro-a-ombro, de J. Santos. 
Com ele partiu para a descoberta 
de novos horizontes na psiquiatria 
da infância e de iniciativas pioneiras 
no nosso país, em esquemas de 
prevenção adaptados a cada grupo 
etário infantil.
Os Pavilhões Infantis constituíram 
um riquíssimo manancial de ensino 
de apuramento diagnóstico e 
de treino de relação; com estas 
primeiras colaboradoras, 
os Pavilhões Infantis 
acabaram por ser liber-
tados da Secção Asilar 
e transformados em 
Clínicas Infantis (1957) 
sob a responsabilidade 
de Margarida Mendo, 
com internamento e 
seguimento de doentes 
agudos. A este grupo 
pioneiro e entusiasta, 
muitos outros colegas 
se somaram, alguns pro-
venientes do Instituto 
Costa Ferreira, uns vindo 
a trabalhar futuramente 
em psiquiatria da infân-
cia, outros não. Do 
grupo inicial vieram a 
ser psiquiatras infantis 
a tempo inteiro, além 
de Margarida Mendo,  
Fernanda Valle e Celeste 
Malpique, ambas psica-
nalistas; também Maria 
de Lourdes Carvalho 
Santos, todas com obra 
meritória de pioneiras 
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psicoterapia infantis. O entusiasmo 
pela psicanálise conduziu a maioria 
dos futuros discípulos a segui-
la, menosprezando os aspectos 
orgânicos.
Em 1958 acontece em Lisboa o 
IV Congresso Internacional de 
Psiquiatria. Vítor Fontes foi seu 
Presidente. Ficou bem patente 
a inconsistência científica dos 
conhecimentos cruzados: a linguagem 
usada dificultava o entendimento, 
não havia uma metodologia, 
faltava a conceptualização, a 
sistematização de conceitos, a 
definição de objectivos e limites, a 
impossibilidade de consenso entre 
organicidade e psicanálise.
Investigadores portugueses de 
ambas as escolas apresentaram 
comunicações, reiterando o esfor-
ço realizado no país. Graças ao 
prestígio de Vítor Fontes, no 
ano seguinte- 1959 – a Ordem 
dos Médicos reconhecia entre 
nós, uma nova especialidade 
médica – a Neuropsiquiatria 
Infantil. Com ela nascem os 
primeiros neuropsiquiatras infantis, 
reconhecidos pela Ordem, mediante 
documentação comprovativa da sua 
experiência e capacidades humanas 
para a prática desta especialidade.
A designação viria a ser alterada, para 
Psiquiatria Infantil, depois Psiquiatria 
da Infância, Pedopsiquiatria, mais 
tarde Psiquiatria da Infância e 
Adolescência.
O primeiro doutorado português 
em Psiquiatria da Infância foi 
Schneeberger de Athayde. Depois, 
Celeste Malpique.
Não se constituiu cátedra na Univer-
sidade.
A Sociedade Portuguesa de 
Neurologia e Psiquiatria premiou, 
pela primeira vez, um trabalho de 
investigação em Psiquiatria Infantil 
(Prémio Sandoz de Psiquiatria 1971, 
atribuído a João dos Santos e Natália 
Caldas, com o trabalho ‘O Sintoma 
Encoprose’). No concurso seguinte 
(1972) a mesma Sociedade atribui 
o mesmo Prémio à investigação de 
Manuela de Mendonça e Henriqueta 
Frazão: ‘Contribuição para o Estudo 

Pedopsiquiátrico da Descendência do 
Alcoólico’.
A prática da especialidade 
continuava a ser difícil, por falta de 
Serviços organizados e formadores 
suficientes. Além das instituições 
descritas, haviam sido criados três 
Dispensários de Higiene Mental em 
Lisboa, Porto e Coimbra (Lei 2006, 
da Assistência Psiquiátrica, em 1945), 
onde abriram Dispensário Infantis. 
Só tinham ambulatório.
 Restavam os estágios no estrangeiro, 
com regresso penoso, pelo contraste 
chocante. A situação assim se 
manteve após a criação do Instituto 
de Assistência Psiquiátrica (IAP) em 
1958, com as suas Delegações no 
Porto e em Coimbra.
Em 1962 abre a primeira consulta 
de Psiquiatria Infantil num Hospital 
Geral (de Santa Maria), por iniciativa 
de Barahona Fernandes. Era tão 
mal vista a Psiquiatria num hospital 
não psiquiátrico que a permissão 
só foi possível com a condição de 
se designar ‘Consulta de Neuroses 
Infantis’. E as crianças entravam 
para a consulta, no rés-do-chão, 
por uma porta lateral, longe da 
fachada. Manuela de Mendonça foi 
encarregada da sua organização e 
primeiros tempos de funcionamento. 
Suceder-lhe-ia Fernanda Valle.
Em 1963, a Lei da Assistência 
Psiquiátrica foi substituída pela 
‘Lei da Saúde Mental’ (Lei 2118), 
procurando abrir caminhos para 
a viragem que se pretendia, da 
psiquiatria hospitalar para a 
psiquiatria comunitária. O modelo 
escolhido para Portugal foi o da 
Psiquiatria de Sector, praticado 
em Paris por Paumelle (adultos) e 
Lebovici (crianças).
Ao abrigo desta lei se criaram, no 
âmbito do IAP, os Centro de Saúde 
Mental para adultos, nas capitais de 
distrito, e três Centros de Saúde 
Mental Infantil (Lisboa, Porto e 
Coimbra). Iriam englobar todas 
as estruturas infantis existentes 
na sua Zona, devendo cobrir com 
assistência toda a área territorial 
correspondente.
Estes três Centros deveriam 

organizadoras. As restantes 
optaram pela psiquiatria de 
adultos. Manuela de Mendonça 
seguiu trajectória diferente: 
completou o Internato Geral 
dos Hospitais Civis de Lisboa 
e só depois se dedicou a 
tempo inteiro à carreira 
hospitalar psiquiátrica. Foi a 
única que sempre conciliou 
entre si as duas especialidades, 
numa abertura abrangente 
das formas do adoecer, o que 
lhe proporcionou uma visão 
eclética, muito enriquecedora 
na sua actuação e obra 
realizada em ambas.
A fama e prestígio de J 
Santos rapidamente atraíram 
colaboradores voluntários 
de outras formações que 
muito contribuíram para 
novas pesquisas e iniciativas 
sucessivas.
A partir desta experiência, 
J. Santos passou a ser o 
lieder da psiquiatria Infantil 
– o psicanalista que tratava 
crianças. Desde o início 
introduziu no ensino a 
formação analítica para a 
prática do diagnóstico e 
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assumir a formação em Psiquiatria 
Infantil, embora a respectiva 
carreira não estivesse delineada. 
A formação dependeria apenas do 
formador indigitado e dos recursos 
existentes em cada Centro, o que 
deu origem a grandes assimetrias 
no saber e prática dos candidatos à 
especialidade.
O Internato Complementar de 
Psiquiatria Infantil surge no âmbito 
da nova definição e organização das 
Carreiras Médicas e, segundo M.J. 
Vidigal, em 1983.
João do Santos planificou e dirigiu 
o CSMI de Lisboa  (criado em 
1965), onde conseguiu reunir num  
Quadro alargado, um conjunto de 
psiquiatras, psicólogos e variados 
terapeutas, assistentes sociais, 
enfermeiros, professores do ensino 
especial, educadoras, reeducadores 
da psicomotricidade. Foi um 
importante centro de formação 
de técnicos e do trabalho em 
equipa, num modelo dinâmico de 
compreensão de comportamentos 
de pacientes e técnicos. Desses 
primeiros tempos viriam a destacar-
se os pedopsiquiatras Coimbra de 
Matos, Maria José Vidigal, Teresa 
Ferreira, Natália Caldas, Maria José 
Dias Cordeiro, todos psicanalistas, 
e muitos outros se lhes seguiram. 
Trabalhavam integrados em equi-
pas polivalentes, complexas e 
onerosas com extrema dificuldade/
impossibilidade de inserir este 
modelo no nosso contexto nacional, 
sem qualquer aceitação do poder, 
nem recursos financeiros suficientes.
Em Coimbra, o CSMI (criado em 
1969), abriu sem apoios, com pessoal 
exíguo e dificuldades extremas, sob 
a direcção de Maria de Lourdes 
Carvalho Santos.
O CSMI do Porto (criado em 1976) 
deveu a sua organização e eficácia,  
assistencial e formativa, a Celeste 
Malpique, com o apoio do psiquiatra 
Pimentel Neves – Delegado da Zona 
Norte - o grande impulsionador da 
Psiquiatria de Sector em Portugal.
A partir de 1971 a Ordem dos 
Médicos organiza júris para os 
exames da especialidade de 

Neuropsiquiatria Infantil. Repetem-
se os nomes nesses primeiros júris, 
dada a escassez  de especialistas 
inscritos na Ordem. Cria nesse 
ano a Comissão de Especialistas de 
Neuropsiquiatria Infantil.
Em 1973 é criado o Colégio 
de Pedopsiquiatras, visando o 
estudo dos Curricula, parâmetros 
necessários à especialização, es-
colha e nomeação de júris de 
exames. Foi seu primeiro Presidente 
Schneeberger de Athayde, seguindo-
se-lhe em 1981 Manuela de 
Mendonça. Punha-se o problema 
premente da idoneidade dos serviços 
para a formação, dado que os 
estágios eram predominantemente 
feitos em serviços ambulatórios.
Os Centros de Saúde Mental Infantil 
teriam vindo colmatar de certa 
forma as dificuldades, assumindo-se 
como local de formação. Mas mesmo 
no modelo de João dos Santos a 
formação foi sempre diferente da 
fornecida aos pioneiros voluntários, 
obrigando à dispersão dos técnicos 
na procura tentacular de iniciativas 
comunitárias, porque, segundo 
escreveu o próprio, ‘nos organismos 
estatizados se perde rapidamente a 
capacidade criativa; as pessoas são 
cilindradas…( pela necessidade de 
assistir e tratar) não deixam espaço 
para a fantasia…’
Em 1992 todos os Centros de 
Saúde Mental foram extintos e os 
serviços  de Psiquiatria integrados 
nos Hospitais Distritais como 
Departamentos. Os de Saúde 

Mental Infantil passaram a 
Departamentos dos Hospitais 
Pediátricos das respectivas 
cidades. 
Passados mais de 50 anos, a 
especialidade continua a ser 
empírica e sem identidade 
definida.
Enquanto as outras especia-
lidades avançaram, se 
diferenciaram de forma pro-
digiosa, a psiquiatria da infância 
confunde os seus limites com 
especialidades que deixou 
para trás, como a neurologia, 
procura competir com o 
crescimento avassalador da 
psicologia clínica, não possui 
locais de formação idóneos 
para construir o seu corpo de 
saber através da investigação 
em novas áreas que a 
definam e enriqueçam como 
especialidade médica.
Como é possível que hoje 
os candidatos atinjam o nível 
de rigor e exigência que 
caracterizam os Exames de 
Especialistas consignados no 
Estatuto e Regulamentos da 
Ordem dos Médicos?

Que futuro a espera?
Subespecialidade?
 Da Psiquiatria? Da Pediatria? 
Da Saúde Pública?
 Competência em…?

Cabe à Ordem dos Médicos 
repensar e decidir.  
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n o t Í c i a SnConcursos SOPEAM

Artº 1º - Os prémios SOPEAM destinam-se a distinguir obras inéditas ou publicadas 
após o último concurso da modalidade, de Escritores Médicos, sócios desta Sociedade 
ou estudantes de Medicina ao abrigo do Artº 4º dos Estatutos da SOPEAM, concorrendo 
como Sócios Cooperadores de nacionalidade portuguesa.
Artº 2º - Estes Prémios são bienais, alternando com os de Poesia e Teatro.
Artº 3º - Os Prémios consistem nos Troféus SERPIS e Diplomas.
Artº 4º - Os Prémios serão atribuídos por um júri escolhido pela direcção da SOPEAM 
constituído por três pessoas de reconhecida competência, duas das quais da área ou da 
escrita literárias e uma terceira escolhida entre os componentes da Direcção que presi-
dirá, mas que terá, apenas, voto de desempate.
Artº 5º - Os Prémios podem não ser atribuídos se o júri entender que nenhuma das 
obras apresentadas a concurso possui valor literário suficiente para ser distinguida.
Artº 6º - Não é permitida atribuição de prémios ex-quo, podendo ser atribuído Menções 
Honrosas.
Artº 7º - Nenhum autor poderá voltar a ser premiado nos três anos fiscais seguintes na 
mesma modalidade.
Artº 8º - Os concorrentes entregarão quatro exemplares da obra em concurso até ao 
dia 29 de Fevereiro de 2012, na sede da Ordem dos Médicos, na Avenida Gago Coutinho, 
151, 1749-084, em Lisboa e ao cuidado da SOPEAM, com a indicação do prémio a que 
concorrem.
 Artº 9º - Das decisões do júri não cabe qualquer reclamação.
Artº 10º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da SOPEAM.
Artº 11º - A entrega dos Prémios será feita em sessão solene na Ordem dos Médicos, 
em data a anunciar.

REGULAMENTO DO PRÉMIO DE FOTOGRAFIA – 2011

Artº 1º - O concurso de Fotografia Dr. Jorge Silva Araújo é aberto a todos os 
Médicos sócios da SOPEAM e estudantes de Medicina ao abrigo do Artigo 4º dos 
Estatutos da SOPEAM concorrendo como Sócios Cooperadores.
Artº 2º - O tema é livre.
Cada concorrente só poderá apresentar um máximo de três obras.
Artº 3º - As obras a concurso deverão ser de origem claramente fotográfico, sem 
distinção entre as várias  técnicas de obtenção de imagens (cores, preto e branco, 
negativo, diapositivo e digital).
Artº 4º - As fotografias deverão ser impressas em papel fotográfico e ter as dimen-
sões de 20x30 cm, sem margens.
Artº 5º - As fotografias deverão conter no seu verso, uma etiqueta preenchida de 

Estão abertos os concursos da Sociedade Portu-
guesa de Escritores
e Artistas Médicos referentes ao ano de 2011, cujos 
regulamentos divulgamos de seguida.
A entrega de trabalhos deverá ser feita até dia 29 
de Fevereiro 2012, na sede da SOPEAM (Av. Gago 
Coutinho, 151 - 1749-084 Lisboa)

REGULAMENTO DOS PRÉMIOS LITERÁRIOS 2011 
- PRÉMIO FIALHO DE ALMEIDA – FICÇÃO

- PRÉMIO ABEL SALAZAR – ENSAIO

- PRÉMIO REVELAÇÃO – FICÇÃO E ENSAIO
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forma legível, em que conste: nome do autor, título da obra, nº de sócio da 
SOPEAM, telemóvel e e-mail.
Artº 6º - Os trabalhos, devidamente acondicionados, poderão ser entregues em 
mão na Ordem dos Médicos ou enviados pelos CTT para : SOPEAM – Concur-
so de Fotografia Dr. Jorge Silva Araújo, Av. Gago Coutinho, 151, 1749-084 Lisboa, 
até ao dia 29 de Fevereiro de 2012.
Artº 7º - O júri será constituído por cinco elementos, de reconhecida sensibili-
dade artística, que avaliará a admissão e a classificação dos trabalhos, sendo um 
destes, membro da direcção da SOPEAM. Da decisão do júri não haverá apelo.
Artº 8º - O júri poderá não atribuir qualquer prémio, se o nível dos trabalhos 
não for dele merecedor.
Artº 9º - O júri poderá atribuir menções honrosas se alguns dos trabalhos as 
justificarem.
Artº 10º - Nenhum dos elementos do júri ou da direcção da SOPEAM poderá 
participar no concurso.
Artº 11º - A organização terá o maior cuidado na preservação dos trabalhos, 
embora não se responsabilize por quaisquer danos ou extravios.
Artº 12º - Os trabalhos premiados ficarão propriedade da SOPEAM, que lhe 
poderá dar o uso que entender, mencionando sempre o nome do autor.
Artº 13º - Todos os concorrentes seleccionados receberão um certificado de 
participação.
Artº 14º - A participação do concurso implica a aceitação deste regulamento.

REGULAMENTOS DOS PRÉMIOS ARTÍSTICOS – 2011

PRÉMIO MÁRIO BOTAS – PINTURA
PRÉMIO REVELAÇÃO

Artº 1º - O prémio Mário Botas destina-se a distinguir obras de Pintura inéditas 
e com data que não seja anterior ao ano do concurso e da autoria de médicos 
sócios da SOPEAM ou estudantes de medicina na qualidade de Sócios Coo-
peradores ao abrigo do Artº 4º dos Estatutos da SOPEAM de nacionalidade 
portuguesa e sócios da SOPEAM.
Artº 2º - O Prémio é atribuído de dois em dois anos, alternando com o Prémio 
Celestino Gomes de Escultura.
Artº 3º - O Prémio consiste no Troféu SERPIS e em diploma.
Artº 4º - O Prémio é atribuído por um júri escolhido pela Direcção da SOPEAM 
e será constituído por críticos ou pintores de reconhecida competência e por 
um membro da Direcção da SOPEAM que terá apenas voto de desempate.
Artº 5º - Cada concorrente só pode apresentar um trabalho a concurso.
Artº 6º - Da decisão do júri não cabe recurso.
Artº 7º - O Prémio poderá não ser atribuído se o júri entender que nenhuma 
das obras apresentadas a concurso merece tal distinção.
Artº 8º - Não é permitida a atribuição de prémios ex-quo mas podem ser atri-
buídas duas menções honrosas.
Artº 9º - Nenhum artista poderá ser premiado nos três anos fiscais seguintes 
na mesma modalidade.
Artº 10º - O Concurso está aberto até 29 de Fevereiro de 2012 e a apresenta-
ção da candidatura deverá ser feita na Ordem dos Médicos, Av. Gago Coutinho, 
151, 1749-084 em Lisboa e ao cuidado da SOPEAM, com apresentação de fo-
tografias das obras a concurso. Posteriormente serão avisados da data em que 
deverão fazer entrega das obras a concurso, para apreciação do júri e posterior 
exposição.
Artº 11º - Os Prémios serão entregues em Cerimónia Solene, na Ordem dos 
Médicos, em data a marcar e conjuntamente e com a entrega dos Prémios Li-
terários.
Artº 12º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da SOPEAM 
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Organigrama Funcional / Executivo

PLENÁRIO CR´s

Gabinete   Secretariado

CNE PRESIDENTE CNE
CFN

Secretariado
‐Mª João Barbosa

CND
Secretariado
‐ Lídia Martins

Gabinete   Secretariado
‐Rosa Soares
‐ Lídia Martins

Departamento
Jurídico

‐ Paulo Sancho ‐Avença

‐Dr. José Mário Martins
‐ Rosa Soares         
‐Manuela Saraiva
‐Carlos Oliveira

Conselho
Tesoureiros

Dra M. Prazeres Francisco
Secretariado

‐Mª João Barbosa

Fundo  Solidariedade
Dr. J. Yglésias Oliveira

‐Clara Amorim
‐Inês Cardoso – Assist.

Social ‐ Avença

Departamentos
Conselho
Secretários

Dra Lurdes Gandra
Secretariado

‐Patrícia Pessoa

Conselhos Nacionais
Consultivos

Prof. José M. Silva
Secretariado
‐Patrícia Pessoa
Vânia Relvas

Colégios
Especialidade

Prof. José M. Silva
‐ Patrícia Pessoa
‐António Pinheiro
Mª C i ti SSocial  Avença 

Contabilidade / Finanças
Dra M. Prazeres Francisco

‐Cândida Portugal
‐André Costa

‐Mª João Barbosa

‐Mª Céu Costa

Internacional
Dr. Fernando Gomes

‐Vânia Relvas
‐Cristina Gomes
‐Corália Marques

‐Mª Cristina Sousa
‐Lurdes Nogueira
‐Lurdes Antunes
‐Cristina Gomes
‐Corália Marques
‐Mª Céu CostaM  João Barbosa

Património
‐Lídia Martins

Dr. Fernando Gomes
‐ Ana Rita Martinho

Formação   Profissional /Publicações
Prof. A. Pereira Coelho

‐Paula FortunatoOutros
‐Miguel Reis

‐Carla de Sousa
‐António Cruz ‐ Avença

Informática/Documental
Dr Miguel Guimarães

Prof. José M. Silva
‐Rui Farlens ‐Motorista

‐Luísa Soares – Emp. Limpeza
‐Manuel Brito ‐ Contínuo

‐João Pestana – Sanoseguros/SRS
‐Carlos Pimenta – Sanoseguros/SRC Dr. Miguel Guimarães

‐A. Roxo Neves
‐Paulo Vaz

‐Joaquim Henriques
‐Pedro Dourado

Carlos Pimenta  Sanoseguros/SRC
‐Maria Lurdes – Sanoseguros/SRN

Recursos Humanos
Prof. José M. Silva
‐ Orlando Leite

Organigrama funcional /
executivo do CNE
O Conselho Nacional Executivo aprovou o novo 
organigrama dos funcionários afectos a esse órgão 
que passamos a divulgar.




