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Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 31.º
(Princípio geral)

O médico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender 

um doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao seu 

alcance, agindo sempre com correcção e delicadeza, no exclu-

sivo intuito de promover ou restituir a saúde, conservar a vida 

e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente nos 

doentes sem esperança de cura ou em fase terminal, no pleno 

respeito pela dignidade do ser humano.
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que foi o futuro da geração que vos 
precedeu.
Hoje é um dia de festa. Vosso e das 
Vossas famílias.
Mas hoje também é o dia em que 
foi divulgada a notícia de que jovens 
gregos estão a desmaiar nas escolas 
por fome e desnutrição. O último 
caso foi o de um jovem com 13 anos 
e 3 irmãos, cuja família não comia há 
dois dias.
A fome é chocante em qualquer 
época ou localização. Mas já todos 
percebemos que, para Portugal, a 
Grécia é já ali…
Por isso, perdoem-me se, em vez de 
um discurso festivo, vou enveredar 
por uma abordagem mais realista e 
crua do fado que vos espera, fruto 
dos erros e fraudes irresponsáveis 
cometidos pelos governos das 
últimas duas décadas.
Esgotámos em fausto, em corrup-
ção e em festa as especiarias do 
Oriente, o ouro do Brasil, os 
subsídios da Comunidade Europeia. 
Hipotecámos o Vosso futuro e o 
futuro de Portugal. 
Por isso mesmo, o primeiro 
desafio que vos lanço é que sejam 
cidadãos de corpo inteiro. Activos, 
interventivos, exigentes e honestos. 

* texto elaborado com base nas 
intervenções do Juramento de 
Hipócrates de 2011

Caros jovens Colegas,

Hoje o dia, melhor diria, a noite é 
Vossa.
Bem-vindos à mais complexa, 
sensível, difícil e gratificante pro-
fissão do mundo. 
Bem-vindos à profissão que, segundo 
os estudos do sociólogo Villaverde 
Cabral, mais respeitada e considerada 
é pelos portugueses.
A profissão que, sem desrespeitar 
ou procurar invadir as competências 
de outros ramos da ciência ou 
da teologia, mais holisticamente 
procura equilibrar o corpo, o 
espírito e até um pouco da alma do 
Ser Humano.
Hoje terminam um percurso que 
foi exigente e laborioso, onde 
empenharam e viveram parte da 
vossa juventude. Se estão aqui foi 
porque mereceram o êxito e são 
jovens de trabalho, de sacrifício, de 
mérito e de sucesso.
A partir de agora também vão poder 
sentir no coração o agradecimento e 
o reconhecimento daqueles a quem 
fizerem bem, a maior gratificação 
que um Médico pode ter.
Mas o amanhã que vos espera vai ser 
muito difícil. Muito mais árduo do 

Para onde vamos? *
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financeira, ainda se criou, em Aveiro, 
com três cursos de Medicina a 50 
Km, o nono curso de Medicina em 
Portugal! Inacreditável e criminoso. 
Em Aveiro, Portugal vai dar 
gratuitamente um segundo curso 
a jovens licenciados, curso esse 
que apenas representará mais uma 
solução de emigração.
É tempo de Portugal fazer planea-
mento e adequar o numerus clausus 
em medicina às necessidades 
do país! Médicos a menos criam 
dificuldades de acesso e Médicos 
a mais diminuem a qualidade dos 
cuidados de saúde e mercantilizam 
os doentes.
Por isso, em nome do país e dos 
doentes, temos apelado para o 
encerramento do curso de Medicina 
de Aveiro e à redistribuição dos 
jovens que nele entraram pelas 
outras faculdades de medicina.
Exportar médicos, técnicos com 
uma formação caríssima e altamente 
especializada, é empobrecer Portu-
gal e beneficiar as economias de 
outros países.
Lembram-se das críticas ao anterior 
regime, de que não dava condições 
aos portugueses para terem 
qualidade de vida no seu país?!...
É inaceitável que, quando afirma 
que não tem dinheiro para 
tratar doentes e comparticipar 
terapêuticas inovadoras, quando 
asfixia financeiramente as Uni-
versidades, quando apela e impõe 
a concentração de instituições 
na Saúde e no Ensino, o Governo 
insista em manter um curso carí-
ssimo, de qualidade duvidosa, sem 
estrutura suficiente, que apenas 
serve interesses políticos e vaidades 
paroquianas.
Apelamos ao bom senso e 
pragmatismo deste Governo. Não 
admitiremos que nos digam que não 
há dinheiro para os doentes mas 
que há para formar médicos para 
exportação!!!
Também para o ano podereis 
ser confrontados com uma nova 
realidade, o excesso de candidatos 
para o número de vagas na 
especialidade. É possível que alguns 

Não permitam que Portugal seja 
destruído.
Com o Vosso esforço e com o Vosso 
exemplo, ajudem a salvar Portugal.
Ireis enfrentar um turbulento rio 
de inundações e dificuldades, mas 
também de paisagens deslumbrantes 
e de néctar doce e agradável. Nunca 
desistam de lutar. Haverá sempre 
espaço para os melhores.
Num encontro realizado este mês 
numa Universidade privada do Porto, 
em que se discutiram os novos 
fluxos migratórios, o conselheiro 
da embaixada de Portugal no 
Luxemburgo afirmou que “agora 
temos pedidos de jovens licenciados 
em medicina ou economia”. 
Há sites especializados a recrutarem 
médicos portugueses para o estran-
geiro, particularmente Europa, com 
condições muito superiores às 
oferecidas em Portugal. O que 
não é difícil, porque a contratação 
de médicos está suspensa desde 
Setembro.
O Ministro da Saúde afirmou 
recentemente que há mil especia-
listas médicos a mais nos Hospitais, 
situação que poderá resultar da 
reorganização do SNS, com 
concentração de alguns Serviços 
excedentários e desemprego mé-
dico imediato.
Nos CSP, a falta de especialistas em 
Medicina Geral e Familiar é apenas 
relativa, pois deve-se essencialmente 
ao facto de termos 12 milhões de 
utentes inscritos nos Centros de 
Saúde quando somos um país apenas 
com 10,5 milhões de habitantes. 
Ou seja, a simples limpeza das listas, 
com pequenas medidas adicionais, 
permitirá rapidamente atribuir um 
Médico de Família a cada cidadão 
português.
Significa isto que Portugal está 
a tornar-se rapidamente um 
país exportador de Médicos. É 
inacreditável que Portugal não tenha 
uma política de recursos humanos 
adaptada às suas necessidades, para 
evitar desperdícios de recursos e de 
cérebros.
Num país completamente falido 
e com as Universidades em asfixia 
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de vós não consigam uma vaga de 
especialidade. Estamos no limite da 
qualidade e quantidade da formação. 
Com a concentração do SNS, 
por força do encerramento de 
alguns Serviços e Hospitais, e a 
decapitação das Carreiras Médicas, 
pela ausência de concursos e com 
as reformas precoces, conduzindo 
ao desaparecimento do topo da 
hierarquia médica, os assistentes 
graduados seniores, não vai ser 
possível continuar a aumentar as 
vagas de especialidade. Até porque 
o Governo quer impor redução 
de custos. Em nome dos Doentes, 
a Ordem não pode abdicar da 
Qualidade.
Por isso mesmo encaramos com 
profunda preocupação a constituição, 
este mês, de uma Comissão para 
revisão do regime do Internato 
Médico. O preâmbulo e a presença 
dos Sindicatos e das Universidades, 
que naturalmente saudamos, signi-
ficam que se vai querer introduzir 
profundas modificações nas condi-
ções laborais do Internato Médico.
Daqui decorre o segundo grande 
desafio que vos trago. Em defesa 
da qualidade da formação médica, 
da vossa formação, e da qualidade 
da medicina praticada em Portugal, 
mantenham-se unidos em redor das 
organizações profissionais que vos 
representam, Ordem e Sindicatos. 
Não tenham dúvidas, vocês vão ter 
de lutar activa e encarniçadamente 
pelos vossos direitos e pelos 
direitos dos doentes! Vamos ter de 
nos manter unidos, atentos, fortes, 
críticos e enérgicos.
Mais do que nunca, o vosso futuro 
está na vossa determinação!
É em defesa da Qualidade que a 
Ordem dos Médicos encetou uma 
ligação à Direcção Geral da Saúde 
para a elaboração de Normas de 
Orientação Clínica e a realização de 
auditorias Clínicas.
As NOCs constituem uma verda-
deira revolução no “sistema”. 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 

E d i t o r i a L

acordo com a leges artis dos recursos 
em Saúde. Esta é uma obrigação da 
Ordem dos Médicos e representa um 
grande salto qualitativo no panorama 
da Saúde em Portugal.
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 trans-
parência, na defesa do rigor e dos 
Doentes. 
Para trabalhar pela Qualidade e pelo 
Rigor Técnico, o Governo, qualquer 
Governo poderá contar com esta 
Ordem dos Médicos.
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, espe-
cificidades e limitações de cada 
Doente, num processo de decisão 
temperado pela imensa mais-valia da 
experiência clínica. É dentro deste 
triângulo que o Médico toma a sua 
decisão. Não mais será possível cada 
um fazer o que lhe apetece e basear 
as suas decisões em exclusivas 
opiniões/opções pessoais.
Com as NOCs e a Prescrição 
Electrónica, que permite ao Ministério 
da Saúde conhecer ao pormenor o 
perfil de prescrição de cada médico, 
vocês também estão a entrar na 
profissão mais regulada e escrutinada 
do mundo. E ainda bem que assim 
é, para que nenhum doente tenha 
dúvidas da qualidade e honestidade 
dos médicos portugueses!
Temos entre mãos uma missão 
inovadora e muito importante para 
a preservação da Qualidade do 
SNS, missão para a qual contamos 
convosco.
Sim, o que está em causa é mesmo 
salvar o SNS, o melhor serviço 
público português, responsável 
pelos extraordinários indicadores 
de Saúde de que Portugal se pode e 
deve orgulhar, que atravessa grandes 
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constrangimentos impostos pelos 
cortes no seu financiamento.
Alguns Colegas e comentadores 
políticos não entendem e criticam o 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
por se pronunciar sobre questões 
que extravasam as fronteiras da saúde. 
Isso só significa que nada entendem 
sobre o que se está a passar nesta 
nossa pátria e no nosso planeta.
A globalização, conduzida como foi 
pelo poder financeiro, veio fazer 
com que o espirro da Europa seja 
um maremoto para o mundo. Hoje 
não há países estanques e o que 
se passa nesta aldeia global afecta 
todas as ruas da aldeia. Também na 
Economia não há sectores estanques.
A Saúde está a sofrer graves 
constrangimentos económicos que 
decorrem de decisões e condi-
cionantes económicas, políticas e 
sociais. Hoje não é possível falar 
de Saúde sem falar de política, de 
economia, de justiça, de segurança 
social, de financiamento, de demo-
grafia, de tudo!
Se queremos defender o SNS 
temos de falar de financiamento, de 
governação, de opções, de política, 
de estratégia. Se queremos criticar 
os aumentos das taxas moderadoras 
e das listas de espera cirúrgicas e 
os cortes cegos em saúde e nas 
condições de trabalho, temos a 
obrigação de apontar soluções 
alternativas para o país.
Como Bastonário da Ordem dos 
Médicos e Provedor dos Doentes, 
essa intervenção global, mais do que 
uma necessidade, é uma obrigação.
Por todas estas razões, continua-
remos a falar da saúde do País,  
porque dela depende a saúde da 
Saúde, dos Doentes e dos Médicos. 
Porque o que está em causa, caros 
Colegas, não é verdadeiramente 
a sustentabilidade do SNS, é a 
sustentabilidade do Portugal!
De facto, sobretudo na última 
década, o País foi conduzido à 
desgraça por um conjunto de maus 
políticos que permitiu que Portugal 
fosse delapidado pela fraude, pela 
corrupção, pelo facilitismo, pelas 
decisões despesistas, contra critérios 

técnicos, que levaram a um aumento 
assustador e insustentável da dívida 
pública e nos colocaram sob a canga 
da agiotagem internacional.
Lembram-se de como foram cantadas 
as maravilhas das autoestradas 
SCUT e dos Hospitais em parceria 
público privada, verdadeiros hospitais 
SCUT? Logo nessa altura eu e 
outros escrevemos artigos contra 
a metodologia SCUT, mas claro, o 
poder do dinheiro fez-se ouvir mais 
alto. Pois bem, aqui estamos todos, 
hoje, a pagar amargamente a factura. 
Lamentavelmente, foi preciso a Troika 
vir-nos dizer para pararmos com as 
SCUTs e as PPPs.
Múltiplos outros exemplos pode-
ríamos dar, porque são infindáveis.
Mas Vocês, Caros Colegas, são o 
futuro, pelo que não vou continuar a 
falar do passado.
Mas não deixem que se repitam os 
erros do passado. 
Ultrapassem o passado e construam 
um novo futuro.
A Qualidade do SNS e as nossas 
condições laborais estão ser 
colocadas em causa. Vamos ter de as 
defender. Não responsabilizo por isso 
o Ministro da Saúde, obrigado a gerir 
o orçamento que lhe dispensam, mas 
todo o Governo.
Para isso, não podemos criticar 
apenas. Temos de apontar caminhos.
E que caminhos são esses?
Julgar os Governantes da última 
década, porque os crimes anteriores 
já devem ter prescrito... Para 
condenar os corruptos e ilibar os 
justos. Mas sobretudo para transmitir 
a mensagem da responsabilidade e 
responsabilização. Não é tolerável 
que alguém conduza o país à 
bancarrota e não seja, no mínimo, 
julgado por crime económico.
Reorganizar a Justiça, para que 
sejamos um estado de Direito e para 
se lutar de forma eficiente contra a 
fraude e a corrupção.
Distribuir proporcionalmente a carga 
fiscal. Não é admissível aumentar 
os impostos sempre aos mesmos. 
É necessário que a economia 
paralela pague impostos. Só isso 
seria suficiente para equilibrar o 
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Caros Amigos, a globalização da 
economia conduz ao fenómeno 
estatístico da regressão para a média. 
Se não formos inteligentes, firmes 
e rigorosos, o nosso nível de vida 
irá regredir inexoravelmente para 
a média mundial. A melhor forma 
de reduzir essa queda é comprar 
português e investir em Portugal!

Colegas,
Vamos viver tempos de grave crise. 
A responsabilidade é de todos nós, 
porque todos somos portugueses.
Mesmo que atravessem grandes 
dificuldades, não esqueçam nunca a 
Ética Médica e respeitem sempre os 
princípios de Hipocrates, a que vão 
jurar fidelidade.
Trabalhem muito.
Sejam bons Médicos.
Sejam humanos e assumam-se como 
provedores dos doentes.
Lutem pela Qualidade do SNS e pelos 
vossos direitos como Médicos.
Não se deixem enganar pelos maus 
políticos.
Sejam cidadãos de corpo inteiro, 
participativos e muito exigentes.
Acredito em vós para recuperarmos 
o futuro de Portugal.
Parabéns e obrigado a todos!

NOTIFICAR, NOTIFICAR, 
NOTIFICAR
Apesar da campanha de desinforma-
ção que foi promovida contra 
a Ordem, e não foi só por far-
macêuticos, conseguimos demons-
trar as nossas razões e a sua 
inatacável fundamentação. Somos 
favoráveis à prescrição de genéricos, 
mas contra as abusivas substituições 
nas farmácias, porque estas são 
potencialmente prejudicais aos 
Doentes.
Reconhecendo a pertinência das 
posições e princípios da Ordem 
dos Médicos, o Governo aceitou as 
propostas da Ordem sobre pres-
crição por DCI, conforme o próprio 
Ministro comunicou na Assembleia da 
República. Das reuniões que tivemos 
com os Grupos Parlamentares, pare-
ce-nos haver um amplo consenso 
relativamente à mais-valia para os 
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Criámos um canal 
informático 

específico, 
que anunciámos 

no editorial 
de Março mas que 

tem sido pouco 
utilizado, o 

ordemdosmedicos@
omcne.pt

Notificar, notificar, 
notificar, deve ser 

agora uma das 
nossas palavras de 
ordem. É uma das 
melhores formas 

dos Colegas 
colaborarem com a 

Ordem e de 
defendermos o SNS, 

os Doentes e os 
Médicos.

Orçamento do Estado. Se o Ministro 
das Finanças não sabe como fazê-lo, 
que dê o lugar a quem saiba, porque 
não é difícil taxar a economia paralela.
Transformar Portugal no Porto 
atlântico da Europa e definir uma 
estratégia lusófona, criando um grande 
espaço lusófono com livre circulação 
de pessoas e bens. 
Instituir impostos inteligentes sobre 
todos os componentes da fast food, 
para financiar o SNS, tal como já 
existe para o tabaco, uma iniciativa 
que é uma corrente europeia e que há 
muitos anos é discutida e aconselhada 
nas revistas científicas, pelos benefícios 
em Saúde que permite atingir.
Estimular a economia. Sem economia 
nunca conseguiremos pagar os 
nossos compromissos. Dou um 
exemplo. O absurdo aumento do IVA 
da restauração de 13 para 23%; vai 
afugentar pessoas dos restaurantes, 
vai aumentar as falências, vai aumentar 
o desemprego, vai estimular a 
fuga aos impostos. É uma decisão 
completamente estúpida.
Se fosse eu, baixava o IVA da 
restauração de 13 para 6% mas 
instituía medidas que obrigassem 
todos a pagarem, tornando obriga-
tória a emissão espontânea de recibos 
e penalizando os eventuais incum-
pridores com o fecho na hora das suas 
casas. E isto generalizar-se-ia a todos 
os negócios, combatendo a fuga aos 
impostos da economia paralela sem 
penalizar a economia e sem aumentar 
os subsídios de desemprego.
Porque me estou a alongar demasiado, 
acrescentarei apenas que é essencial 
investir na Educação e na Investigação, 
pilares essenciais para o futuro de 
qualquer país.
Uma última sugestão para todos: 
comprem português, em primeiro 
lugar, europeu, em alternativa.
Se quisermos manter a nosso nível de 
vida temos de o proteger.
A globalização da economia premeia 
o capital e favorece as economias mais 
fortes, mas dificulta e prejudica os 
mais fracos. Em que Europa vivemos 
quando a Alemanha pede dinheiro 
emprestado a 1% para o emprestar a 
Portugal a 5%?! 
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A este propósito, 
solicitámos ao Cen-
tro de Conferência 
de Facturas que, nas 
receitas electrónicas 
de Julho, verificasse 
que percentagem de 
receitas alteradas 
nas farmácias foram 
para marcas mais 
baratas ou marcas 
mais caras. Passadas 
seis semanas, ainda 
estamos à espera da 
resposta…

Doentes que decorre das propostas 
da Ordem.
Para além das excepções que já 
estavam consideradas na proposta 
de Lei e que permitiam bloquear a 
substituição nas farmácias, foram 
aceites e confiamos que sejam 
introduzidos na Lei mais quatro 
pontos:
- A justificação de não substituição 
deve estar pré-definida nas receitas 
electrónicas, de acordo com o 
que está na Lei, pelo que não será 
necessária manuscrevê-la.
- A substituição de um medicamento 
genérico por outro medicamento 
genérico de um mesmo princípio 
activo só pode ter lugar com a 
autorização expressa do doente 
(assinando em local pré-definido a 
receita prescrita pelo médico);
- A eventual substituição nunca 
poderá ser feita por um medicamento 
de valor mais elevado;
- No sentido do empowerment do 
doente, no decurso do acto médico 
será concedida ao doente a liberdade 
de assinar a receita prescrita pelo 
médico, quando o médico entender 
sugeri-lo e explicá-lo, bloqueando a 
sua substituição na farmácia;
Além disso, insistimos para que a 
biodisponibilidade dos genéricos seja 
divulgada, pois não se compreende 
que seja uma espécie de segredo 
de Estado e pode constituir um 
importante factor de selecção.
Valeu a pena a luta determinada, 
sustentada e cientificamente rigorosa 
por parte da Ordem dos Médicos. 
Defenderam-se os Doentes e 
preservou-se a dignidade do Acto 
Médico. Continuaremos atentos e 
activos.
Talvez um dos mais importantes 
aspectos que ressaltou de todo este 
processo foi a exígua notificação 
de eventos adversos por parte 
dos Médicos, uma pecha da nossa 
profissão, embora com atenuantes, 
conforme já referimos no anterior 
editorial.
Por isso mesmo criámos no nosso 
Portal um campo próprio para 
notificações relacionadas com 
medicamentos. Podem ser notificadas 

reacções adversas clássicas, alterações 
de qualquer tipo secundárias à 
troca de medicamentos e ainda 
as substituições nas farmácias por 
marcas de valor mais elevado que as 
prescritas pelos Médicos.
Chamo a atenção para o facto de, depois 
do programa Prós e Contras, termos 
começado a receber notificações 
de substituições nas Farmácias por 
marcas de genéricos mais caras do 
que aquelas que foram efectivamente 
prescritas pelos Médicos. Daremos o 
devido encaminhamento a todas as 
notificações.
A este propósito, solicitámos ao 
Centro de Conferência de Facturas 
que, nas receitas electrónicas de 
Julho, verificasse que percentagem 
de receitas alteradas nas farmácias 
foram para marcas mais baratas ou 
marcas mais caras. Passadas seis 
semanas, ainda estamos à espera da 
resposta…
Pelas informações de que dispomos 
por parte de muitos Colegas, 
estamos convencidos que a maioria 
das alterações na Farmácia são para 
marcas mais caras.
Para além das notificações relativas a 
medicação e prescrição, os Médicos 
devem igualmente dar particular 
atenção a comunicarem à Ordem 
todas as situações em que a qualidade 
do funcionamento das instituições 
de saúde em que trabalham possa 
ser posta em causa, desde as 
falhas de material à exiguidade de 
pessoal da saúde, passando pelos 
constrangimentos financeiros e 
pela violação de critérios técnicos e 
orientações da Ordem dos Médicos.
Com esse objectivo criámos um 
canal informático específico, que 
anunciámos no editorial de Março 
mas que tem sido pouco utilizado, o 
ordemdosmedicos@omcne.pt 

Notificar, notificar, notificar, 
deve ser agora uma das nossas 
palavras de ordem. É uma das 
melhores formas dos Colegas 
colaborarem com a Ordem e de 
defendermos o SNS, os Doentes e 
os Médicos.
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Foi-nos solicitada a apreciação de diversas expo-
sições que têm vindo a ser apresentadas por par-
te de médicos relativamente à obrigatoriedade de 
emissão de recibos verdes electrónicos.

As questões focadas são as 
seguintes:
- Perda de privacidade por parte 
dos médicos que têm de facultar 
às assistentes de consultório a 
sua senha de acesso ao portal 
das Finanças para que emitam os 
recibos das quantias pagas pelos 
doentes;
- Perda de privacidade relativamente 
aos doentes, pois no recibo verde 
electrónico consta o seu domicílio 
pessoal, ao invés do profissional.
Pedem, por isso, que a Ordem 
interceda junto do Ministério das 
Finanças para que a legislação seja 
alterada.
Ora, no que concerne à primeira 
questão supra enunciada, cumpre 
sublinhar que os médicos não 
devem facultar as suas senhas de 
acesso às assistentes de consultório. 
Na verdade existem alternativas 
que a lei prevê para a emissão de 
recibos neste tipo de situações.
Assim, podem, antecipadamente, 
no Portal das Finanças, ser obtidos 
recibos sem preenchimento.
Estes recibos contêm a data 
de impressão e são numerados 
sequencialmente e devem ser 
recolhidos para o sistema até ao 
5.º dia útil seguinte ao da data 
de prestação do serviço. Trata-
se, igualmente, de recibos verdes 
electrónicos.
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Recibo verde 
electrónico

O sistema anula automaticamente 
todos os recibos emitidos sem 
preenchimento que não tenham 
sido recolhidos para o sistema até 
ao final do prazo para entrega da 
declaração de IRS.
Avenida Almirante Gago Coutinho, 
147, 1749-084 LISBOA
Tel.: 21 842 71 06 Fax: 21 842 71 98
Acresce que, tanto quanto é do 
nosso conhecimento, estão já 
disponíveis aplicações informáticas 
que podem ser descarregadas 
no Portal das Finanças e que 
permitem a emissão de recibos 
verdes electrónicos sem que exista 
uma ligação activa à Internet, que 
poderá também ser utilizada para 
estes fins.
No que respeita à segunda questão 
não vemos como ultrapassar a 
indicação do domicílio fiscal, já que 
a legislação em vigor não permite 
que nos recibos o mesmo não 
seja indicado ou que seja distinto 
daquele que está associado ao 
número de identificação fiscal.

Paula Quintas
A Consultora Jurídica

Departamento 
Jurídico

i n f o r m a ç ã o
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Anexamos o Despacho sobre utilizaçäo de vinhe-
tas médicas sem numeraçäo e actualização de da-
dos, o qual determina que a sua utilização poderá 
manter-se até dia 31 de Março de 2012. A partir 
dessa data, não serão aceites receitas em papel 
com vinhetas não numeradas.

Utilizaçäo de vinhetas 
médicas sem numeraçäo 

i n f o r m a ç ã o   
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De acordo com a comissão de 
organização do congresso, o 
objectivo primordial do CNEM 2011 
foi «contribuir para uma reflexão 
de fundo do estado do Ensino da 
Medicina em Portugal e dos ajustes 
necessários para que haja uma maior 
aproximação às necessidades actuais 
dos cuidados de saúde».
Pretendeu-se estimular o diálogo 
entre as diferentes escolas 
médicas, contribuindo para uma 
reflexão de fundo acerca do actual 
estado do Ensino da Medicina em 
Portugal. Perguntas como «quais 
as perspectivas de empregabilidade 
em Medicina nos próximos anos?», 
«a que alterações estará sujeita 
a Prova Nacional de Seriação?» 
ou «é possível usufruir de uma 
formação contínua de qualidade 
ao longo da vida profissional?» 
foram dando o mote aos diversos 
temas abordados. O congresso 
foi organizado pela Associação 
de Estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) em colaboração com a 

Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM). José Agostinho 
Marques, director da FMUP, afirmou 
na sessão de abertura que este 
congresso «reveste-se de particular 
relevância no panorama da Saúde em 
Portugal, numa perspectiva de futuro 
sustentado e devidamente planeado». 
«Num período em que o sector 
da Saúde se depara continuamente 
com aliciantes desafios e enfrenta 
uma dinâmica espiral de mudança, 
a Educação Médica assume especial 
importância como uma forma 
de responder devidamente às 
provações e oportunidades que o 
futuro nos reserva. Este congresso 
tem então por objectivo reacender a 
discussão sobre a Educação Médica, 
relegada nestes últimos anos para 
um plano mais local e carecendo da 
dimensão nacional e plural que a deve 
caracterizar», afirmou o director 
da FMUP sublinhando incondicional 
importância que a Educação Médica 
representa no quadro educativo 
nacional e internacional. Presentes 
na sessão de abertura estiveram 

Espaço de reflexão 
sobre Educação Médica
Realizou-se entre os dias 25 a 27 de Novembro, na 
Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto, o Congresso Nacional de Educação 
Médica 2011. Mais de 200 estudantes, médicos, aca-
démicos e intervenientes no processo de formação 
médica reuniram-se com o objectivo de discutir o 
estado do Ensino da Medicina em Portugal e os ajus-
tes necessários para que haja uma maior aproxima-
ção às necessidades actuais dos cuidados de saúde. O 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Leal da Costa, esteve presente neste encontro tendo 
defendido a recertificação e a necessidade de «versa-
tilidade» no início da carreira de um médico.
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igualmente José Luiz Amaral 
(Presidente da Associação Médica 
Mundial) e Maria Amélia Ferreira 
(Presidente da Sociedade Portuguesa 
de Educação Médica).
Neste momento de indefinição 
económica e social, o Sistema 
Nacional de Saúde português 
atravessa um período de importante 
evolução, com apostas crescentes nos 
cuidados de saúde primários e numa 
abordagem centrada no paciente. 
«Contudo, estas alterações devem 
ser acompanhadas de modificações 
no sistema de educação», conforme 
foi salientado pelos promotores do 
CNEM. Foi precisamente com esse 
objectivo que se juntaram neste 
evento representantes das várias 
escolas de Medicina portuguesas, 
presidentes das associações de 
Educação Médica de âmbito mundial, 
europeu e nacional, representantes 
da Ordem dos Médicos e do 
Ministério da Saúde.
Reorganização do Sistema Nacional, 
Empregabilidade em Medicina, 
Formação Contínua e Recertificação 
e Prova Nacional de Seriação foram 
alguns dos temas abordados e que 
mereceram destaque na intervenção 
de Fernando Leal da Costa, Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde.
Pilares estruturantes da formação 
pré-graduada em Medicina, os 
currículos médicos definem a 
formação de base fornecida aos 
estudantes de Medicina à entrada 
no internato médico e no contacto 
com os pacientes. As Escolas Médicas 
portuguesas, com planos de estudo 
substancialmente diferentes, desde 
os mais clássicos aos projectados 
mais recentemente, são prova da 
diversidade que se pode ter num 
currículo médico pré-graduado. 
Neste encontro tentou-se partilhar 
diferentes realidades curriculares, 
suas limitações e pontos fortes de 
forma a permitir o aperfeiçoamento 
dos planos curriculares em vigor 
em cada Escola Médica. Sobre esta 
questão específica, o Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde começou 
por relembrar que o Ministério 
da Saúde não tem qualquer 

responsabilidade na abertura 
de Faculdades de Medicina, 
embora gostasse de ter 
alguma intervenção. «Temos 
problemas no processo de 
selecção para o acesso às 
Faculdades de Medicina», 
admitiu. Sobre a qualidade 
afirmou não ter quaisquer 
reservas quanto à mesma 
no ensino das Faculdades 
de Medicina portuguesas 
«Estou absolutamente 
certo que o que as 
Faculdades vos ensinam 
é de grande qualidade», 
afirmou, dirigindo-se às 
mais de duas centenas de 
estudantes presentes. «Não tenho 
razão para desconfiar». Ainda assim, 
o representante da tutela admitiu a 
possibilidade de, em conjunto com 
a Ordem dos Médicos, discutir 
a necessidade de fazer exames 
suplementares no final dos cursos 
de Medicina. «É uma matéria que a 
Ordem dos Médicos poderá discutir 
connosco. Já existe um exame, que 
neste momento é de seriação mas 
que, no meu tempo, era eliminatório 
e que, em qualquer altura, poderá 
a ter um carácter selectivo e não 
meramente seriativo». 
Reconhecida como uma das áreas 
com maior empregabilidade no 
panorama nacional, os recém-
licenciados em Medicina enfrentam 
hoje novos desafios no mercado 
de trabalho, numa realidade 
substancialmente diferente daquela 
que durante longos anos pautou a 
carreira médica. A abertura de novos 
cursos de Medicina, bem como o 
aumento do Numerus Clausus nos 
cursos já existentes, ano após ano, faz 
com que saiam anualmente cerca de 
1600 novos Mestres em Medicina das 
universidades portuguesas. Sabendo-
se que poderá não existir capacidade 
no mercado de trabalho da Saúde 
para absorver a oferta destes novos 
médicos nos próximos anos, a 
reflexão sobre as implicações desta 
matéria na definição estratégica 
do acesso ao Ensino Superior na 
área da Medicina e o seu impacto 
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na qualidade dos futuros serviços 
de Saúde prestados às populações, 
foi um dos temas focados no 
encontro, e que não foi esquecido 
na intervenção de Leal da Costa: 
«com o papel crescente dos privados 
como empregadores é normal que 
vocês venham a encontrar sucessivos 
processos de selecção cada vez 
mais competitivos», um percurso 
que projectou como repleto de 
dificuldades e sem o vencimento que 
muitos almejam e deixou um aviso 
sobre o potencial de empregabilidade 
dos jovens médicos. «Quanto menos 
versáteis forem no início da carreira, 
maior a dificuldade em encontrarem 
um lugar no sistema».
A Prova Nacional de Seriação 
constitui-se como um processo de 
formação pós-graduada que tem 
como finalidade última conferir 
as habilitações necessárias para 
o exercício de uma especialidade 
médica. As idiossincrasias desta prova 
têm sido alvo de um intenso debate 
no seio da comunidade médica 
portuguesa. A respeito da prova 
de seriação, o Secretário de Estado 
Adjunto afirmou que «o Governo vai 
cumprir o que está estipulado na lei: 
a prova será efectuada nos moldes 
em que for possível efectuá-la em 
termos legais».
Relativamente aos actuais internatos, 

a opinião de Leal da Costa é muito 
crítica: «temos internatos que, quer 
na sua concepção, quer no modelo, 
estão profundamente errados. Nós 
estamos a seguir um modelos de 
hiperespecialização demasiado 
precoce», modelos esses que podem, 
em seu entendimento, dificultar o 
acesso ao mercado de trabalho. Mas 
isso não significa que o Governo 
tenha «qualquer intenção de ter 
médicos subespecializados ou não 
adequadamente diferenciados».
A respeito da formação contínua e da 
recertificação, Leal da Costa defendeu 
a necessidade de «encontrar um 
novo equilíbrio na forma como a 
certificação é feita. Se os médicos 
mais antigos passaram por um 
enorme número de concursos, não é 
menos verdade que há circunstâncias 
em que a proficiência se mantém 
com o número, nomeadamente em 
especialidades cirúrgicas». Aludindo à 
recertificação dos médicos, definiu-a, 
consequentemente, como uma 
questão de segurança e metaforizou 
da seguinte forma: “Não queiram 
cruzar o Atlântico com um piloto 
que não voa há dois anos porque é 
capaz de ser perigoso», exemplo que 
foi reforçado pelo conselho «não se 
deixem operar por um cirurgião que 
não opere um determinado número 
de doentes com uma determinada 

Temáticas abordadas no CNEM 2011

Empregabilidade em Medicina - Helena Peixoto (ImproveConsult, Lda.), Lucindo Ormonde (Presidente da Socieda-
de Portuguesa de Anestesiologia).
Formação Contínua e Recertificação - Miguel Guimarães (Presidente da Secção Regional Norte Ordem dos Médi-
cos), Fernando Leal da Costa (Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde), Maria de Belém Roseira (Minis-
tra da Saúde do XIII Governo Constitucional de Portugal).
Currículos Médicos - Maria Amélia Ferreira (Presidente do Conselho Pedagógico da FMUP), António Vaz Carneiro 
(Harvard Medical School – Portugal), Nuno Sousa (Director do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da Es-
cola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho), José Ponte (Director do Curso de Mestrado Integrado em 
Medicina da Universidade do Algarve).
Prova Nacional de Seriação - Peter Scoles (National Board of Medical Examiners), Nuno Sousa (Coordenador do 
Conselho das Escolas Médicas Portuguesas), João Sequeira (Presidente do júri da Prova Nacional de Seriação).
Formação Pós-graduada como estratégia de Cooperação no Ensino Superior - Agostinho Marques (Diretor da 
FMUP), Jorge Ferrão (Reitor da Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique; Presidente da Associação das Uni-
versidades de Língua Portuguesa), Mamudo Ismail (Director da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo 
Mondlane, Maputo, Moçambique), Mário Fresta (Diretor do CEDUMED – Faculdade de Medicina da Universidade 
Agostinho Neto, Luanda, Angola), José Luiz Amaral (Presidente da Associação Médica Mundial).
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patologia». Segundo o Secretário de 
Estado a forma de obviar a esses 
potenciais riscos é a recertificação: 
«É este tipo de segurança que está 
ligado à recertificação». 
O debate relativo à temática sobre 
formação contínua e recertificação 
contou com a participação do 
Presidente do Conselho Regional do 
Norte da OM, Miguel Guimarães, do 
Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, de Maria de Belém Roseira, ex-
Ministra da Saúde e actual Presidente 
do Partido Socialista, e de Pereira 
Coelho, presidente do Conselho 
Regional do Sul da OM.
Henrique Cabral, Presidente da 
Direcção da Associação Nacional 
de Estudantes de Medicina 
(ANEM/PorMSIC) faz um balanço 
muito positivo deste encontro: 
«O Congresso Nacional de 
Educação Médica tem um balanço 
extremamente positivo. O programa 
foi constituído de forma a abordar 
a Educação Médica de uma forma 

holística e integrada, discutindo-se 
assuntos da maior pertinência. Os 
convidados, desde o Presidente da 
Associação Médica Mundial, ao Dr. 
Peter Scoles, passando pelo Secretario 
de Estado Adjunto e da Saúde Dr. leal 
da Costa, eram de uma qualidade 
altíssima, o que realmente ajudou a 
tornar este congresso tão produtivo. 
Foi também interessante verificar 
que existiu interesse quer por parte 
de docentes e médicos, quer por 
parte dos estudantes, que cada vez 
mais se interessam pelo tema. Desde 
alterações à PNS, empregabilidade em 
Medicina, carreiras médicas e uma 
sessão acerca dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa, este 
congresso revestiu- se da maior 
importância e esperamos que tenha 
sido um ponto de partida para 
mudanças estruturantes necessárias.»
Publicaremos integralmente, na 
edição de Janeiro, a intervenção do 
Presidente do Conselho Regional do 
Norte da OM, Miguel Guimarães.

a C t u a L i d a d E    
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Fundamentos éticos 
nas prioridades em Saúde
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida (CNECV) organizou no dia 29 de Novembro 
uma conferência sobre os «Fundamentos éticos nas 
prioridades em Saúde». A restrição económica e a 
consequente necessidade de escolher prioridades 
em Saúde são questões de ordem económica, po-
lítica, filosófica e, acima de tudo, ética. Foram estas 
diversas abordagens que o Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida quis ver em debate 
neste dia. Miguel Oliveira da Silva, presidente do 
CNECV, referiu na abertura que além dos deveres 
dos profissionais «é chegado o tempo dos deveres 
dos doentes», pois «não será possível ter acesso a 
tudo».

guel Oliveira da Silva, defendeu que 
Portugal deve deixar de respeitar as 
patentes da indústria farmacêutica 
caso a falta de dinheiro comprometa 
o tratamento dos doentes e salien-
tou que subsistem muitos desperdí-
cios no nosso SNS, exemplificando 
com a prescrição de mamografias 
desnecessárias ou exames comple-
mentares de diagnóstico repetidos, 
que muitos médicos, incluindo ele 
próprio, praticaram. Esses desper-
dícios surgem porque se pratica 
uma «medicina defensiva» que visa 
evitar que um doente processe pos-
teriormente o médico por não ter 
realizado todos os exames possíveis, 
mas Miguel Oliveira da Silva não he-
sita em considerar que é «uma má 
prática médica». Reforçando que a 
conjuntura actual impossibilita que 
todos tenham acesso a tudo, o pre-
sidente do CNECV referiu que «é 
chegado o tempo dos deveres dos 
doentes».
Adalberto Campos Fernandes, que 
moderou as intervenções da ma-
nhã, numa breve nota introdutória 
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Na sessão de abertura da conferên-
cia «Fundamentos éticos nas priori-
dades em Saúde», Fernando Leal da 
Costa, Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde, falou sobre 
conflitos de interesses e alertou que 
essas situações não envolvem ape-
nas os profissionais: «é preciso lem-
brar que as associações de doentes 
podem ser capturadas por interes-
ses industriais». Defendendo que 
os políticos devem ter uma postura 
de ética de serviço e que têm que 
lutar pela «auto-responsabilização 
social», Leal da Costa salientou a im-
portância da implementação de po-
líticas de combate ao alcoolismo, ta-
bagismo, etc. Sobre as prioridades e 
critérios, o Secretário de Estado foi 
peremptório: «a prioridade é para 
o ético, depois o político e só por 
último o económico». «Podem estar 
certos que o Ministério da Saúde, e 
o Governo em geral, não vão deixar 
de olhar em primeiro lugar para o 
que é o dever ético».
O presidente do Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida, Mi-
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referiu ser fundamental aproveitar 
«o tempo de todas as dificuldades» 
para «nos comprometermos com 
políticas em que domine a transpa-
rência», imperativo ético inegável, o 
que «implica monitorização e con-
trolo». «Temos que ultrapassar a li-
mitação de sermos avessos a avalia-
ções», acrescentou. Num reforço da 
responsabilização individual e insti-
tucional, Adalberto Campos Fernan-
des concluiu: «não há financiamento 
gratuito. Todos nós, que decidimos 
sobre e gerimos dinheiros públicos, 
temos o dever de prestar contas».
Albert Weale, do Nuffield Council 
on Bioethics, proferiu a conferên-
cia de abertura sobre «ética das 
prioridades da saúde» começando 
por referir os três objectivos pri-
mordiais a ter em conta: «prestação 
de cuidados de saúde de alta qua-
lidade, abrangentes e sem barreiras 
financeiras no acesso». «Mas o que 
assistimos no mundo é a um com-
promisso entre estes objectivos», 
prosseguiu não deixando de refe-
rir que a conciliação nem sempre 
é fácil de fazer. Num contexto em 
que, «na Europa 10% do PIB é gas-
to com a Saúde» é preciso procurar 
soluções que podem, segundo este 
orador, passar por reduzir a procu-
ra de cuidados de saúde, como por 
exemplo políticas transversais que 
promovam estilos de vida saudáveis. 
Outra solução apresentada foi a 
possibilidade de restringir o acesso 
ou a cobertura - «racionar ou recu-
sar alguns tratamentos, assegurando 
aos doentes um ‘pacote básico’ de 
cuidados que tenha em conta a rela-
ção custo-eficácia», explicou. Outra 
solução proposta seria «aumentar 
a eficiência do prestador», uma es-
tratégia de gestão que apelidou de 
«eticamente relevante», com base 
no dever ético de não desperdiçar 
recursos. Tendo em conta a neces-
sidade de poupar dinheiro e de, ao 
mesmo tempo, melhorar a qualidade 
da prestação de cuidados, o orador 
defendeu que se deveria substituir 
pessoal menos qualificado por pes-
soal mais qualificado, sugerindo, por 
exemplo, a substituição de enfermei-

ros por médicos (embora 
tenha reconhecido que 
tal proposta poderia ser 
«problemática»). Albert 
Weale referiu igualmente 
a necessidade de transmi-
tir aos utentes a ideia de 
que os cuidados de saúde 
são ‘value-for-money’ pois 
as pessoas estão dispos-
tas a pagar para melhorar 
a sua saúde desde que «os 
resultados sejam reais».
Vitor Feytor Pinto, em re-
presentação da Pastoral 
da Saúde, começou por 
referir que o princípio éti-
co fundamental que tem 
que ser respeitado é «a 
atenção à dignidade huma-
na» e, mais à frente, referi-
ria a necessidade de res-
peitar as opções religiosas 
de cada um e a obrigato-
riedade do «respeito pela 
liberdade consciente do 
indivíduo em todas as si-
tuações», acrescentando 
que «o consentimento 
informado não pode ser 
apenas um papel assina-
do». Focando a sua inter-
venção numa abordagem 
humanista em que apelou 
a que «o exercício das 
ciências da saúde tenha 

Leal da Costa

Albert Weale

Vitor Feytor Pinto
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sempre em atenção o ser humano», 
não se referindo à pessoa em geral 
mas sim a uma atenção «à pessoa em 
concreto», salientou a necessidade 
de incluir nesta relação elementos 
como a tolerância activa («aceitar a 
diferença») e a abertura ao diálogo. 
«A evidência científica, por si só, não 
chega. É preciso ter em conta que 
existe um jogo de afectos». Outra 
preocupação expressa por Feytor 
Pinto foi o excesso de economi-
cismo e o pensamento redutor de 
que «tudo está centrado no factor 
económico» que parece imperar na 
actualidade. A este propósito relem-
brou que «a investigação, ensaios 
clínicos, experimentação de medica-
mentos, etc., tem que estar sempre 
ao serviço da pessoa e nunca de 
interesses económicos ou indus-
triais». Das prioridades éticas, surge 
na sua intervenção como prioridade 
absoluta a vida, seguida da qualidade 
não apenas dos cuidados prestados 
mas também a qualidade de vida o 
que inclui ter em atenção a espiri-
tualidade e, por fim, a competência 
profissional. «Na nossa relação com 
o doente não podemos ter a ten-
tação do ‘toca e foge’ porque o ser 
humano precisa de uma presença». 
«Um processo terapêutico tem que 
ter carga científica e humana». Pres-

tando a sua homenagem ao Serviço 
Nacional de Saúde, «que é essencia-
líssimo especialmente para os mais 
pobres», frisou que esse é um dos 
motivos geradores do dever ético 
de encontrar meios para a sustenta-
bilidade deste serviço.
Pedro Pita Barros, professor da Fa-
culdade de Economia da Universi-
dade Nova de Lisboa, focou a sua 
intervenção nas restrições orça-
mentais e nos custos. O problema 
das restrições impostas pela Troika 
e pela falta real de recursos sufi-
cientes, tem várias soluções possí-
veis, segundo este economista: «Ou 
os doentes pagam mais, ou consu-
mimos menos ou esmagamos os 
preços». A situação revela-se mais 
melindrosa no ambiente hospitalar, 
pois «o consumo hospitalar não tem 
qualquer tendência de descida» e é 
aí que terão que fazer-se escolhas 
mais difíceis em áreas como a on-
cológica. «Gastamos 300 mil euros 
para prolongar a vida duas semanas 
ou usamos esse dinheiro noutra 
área?». «Dar tudo a todos é algo que 
não é possível» e temos de pensar 
como organizar o processo de es-
colha e definir critérios. O processo 
de definição de prioridades é difícil 
especialmente se for para ser feito 
de forma justa, transparente e ade-

José Vítor MalheirosPedro Pita Barros
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quada. O economista alertou que «é 
crucial este processo ser entendido 
e adquirido pela sociedade como 
sendo parte da sua escolha» e falou 
de uma visão utilitarista em que se 
procurem as máximas mais valias 
pelo menor custo. A definição de 
prioridades é crucial num momento 
de restrição orçamental como o ac-
tual para evitar um «racionamento 
aleatório», explicou.
Um dos problemas mais importan-
tes quando se fala em prioridades e 
escolhas éticas é «um certo pater-
nalismo» de quem está nos lugares 
de decisão que, por vezes, considera 
que a sua ética se sobrepõe à dos 
outros e que assume «que as suas 
preferências e valores representam 
toda a nossa sociedade». Exemplifi-
cando esta problemática, Pedro Pita 
Barros referiu um estudo norueguês 
sobre doenças raras em que foi 
perguntado aos cidadãos se estes 
doentes devem ter o direito a ace-
der a todos os cuidados de saúde, 
independentemente de serem mais 
caros. Os resultados foram um es-
magador «Sim, claro». Reformulada 
a questão e questionando se para 
dar esse tratamento às pessoas com 
doenças raras fosse preciso tirar 
o tratamento às doenças comuns, 
«não há uma preferência clara pe-

las pessoas com doenças raras». Ou 
seja, «quando incorporo a restrição 
de recursos, não há essa evidência 
de preferência social», evidenciou. 
«Os mecanismos éticos de escolha 
devem reportar às prioridades so-
ciais pois se não fizermos escolhas, 
alguém vai escolher por nós», aler-
tou. Referindo-se ao nosso sistema 
de comparticipação como «centra-
do no medicamento e não na ade-
quação do medicamento às neces-
sidades terapêuticas», denominou-o 
como sendo «cego em termos de 
prioridades da Saúde». «A informa-
ção disponível a quando do pedido 
de comparticipação é pouco mais do 
que a existente para o fornecimen-
to da Autorização de Introdução no 
Mercado» e «não há para a maioria 
dos medicamentos comparação de 
estudos de cada fármaco versus pla-
cebo garantindo homogeneidade da 
população estudada», referiu, subli-
nhando que é fundamental divulgar 
as avaliações que sejam feitas. Além 
disso, «os novos estudos não são 
incorporados nas reavaliações das 
comparticipações». Considerando 
que «o consumo e utilização de me-
dicamentos é um óptimo indicador 
do sistema de saúde», o economista 
defendeu que «comparticipar impli-
ca avaliar antes, durante e depois» 

Gilbert Hottois

No final deste encontro representantes dos principais partidos políticos falaram 
de prioridades em saúde (ver páginas seguintes)
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pois a comparticipação representa 
um contrato do estado com os ci-
dadãos e é o interesse destes que 
deve estar subjacente às opções 
da Tutela e não os interesses da 
indústria.
José Vítor Malheiros, especialista em 
comunicação de ciência, falou sobre 
a percepção pública das prioridades 
na saúde, referindo que as socieda-
des modernas se caracterizam pela 
conjugação de interesses, «quere-
mos tudo», e que a resposta depen-
derá sempre do circunstancialismo 
pessoal. «Na Europa Ocidental as 
primeiras preocupações referidas 
são: poluição, drogas, crime, terro-

rismo e corrupção. A saúde não apa-
rece porque as necessidades estão 
garantidas e o acesso aos serviços 
de saúde só se torna importante 
quando é posto em causa». Sobre 
a vasta informação disponível em 
termos de estilos de vida saudáveis 
e a ausência de alterações de com-
portamento como consequência da 
disseminação dessa informação, José 
Vítor Malheiros explicou que mais 
importante do que uma notícia são 
as histórias que cada um conhece: 
«Uma narrativa, ou uma história, 
como uma novela, pode ter maior 
repercussão do que uma notícia. 
(…) Não são os dados concretos 
que mudam o nosso comportamen-
to mas sim as histórias. Uma grande 
parte da minha maneira de avaliar o 
sistema de saúde tem a ver com as 
histórias que conheço», em que há 
uma narrativa relacional e emocio-
nal. José Vítor Malheiros exemplifi-
cou referindo uma notícia em que 
o título reporte, por exemplo, o nú-
mero de casos de violência domésti-
ca em Portugal versus uma narrativa 
em que ‘Maria’ é agredida por ‘João’. 
A notícia terá menos impacto no 
leitor que a história que permitirá 
que a pessoa que a ouve se relacio-
ne com os factos.
A segunda parte da conferência 
começou com a intervenção de 
Gilbert Hottois, da Faculté de Phi-

Maria do Céu Machado 

Isabel Vaz
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losophie et Lettres da Universidade 
de Bruxelas. O dilema entre Estado 
social e incapacidade financeira é 
talvez a questão mais importante 
que a sociedade moderna enfrenta, 
razão pela qual é tão difícil conju-
gar as expressões ética e economia 
na mesma frase. Como referiu o fi-
lósofo francês «entre os ideais, os 
valores e as normas éticas, por um 
lado, e as nossas práticas, por outro, 
interpõe-se o real, que resiste. Este 
real assumiu uma forma concreta 
e bem determinada: a economia». 
Para Gilbert Hottois, os discur-
sos devem apontar «no sentido 
da responsabilização dos cidadãos, 
mesmo que esta não deva ser san-
cionada por uma discriminação no 
acesso aos cuidados de saúde». No 
entanto, advertiu, este «dever de 
responsabilização cidadã diz mais 
respeito à escola e a uma certa 
formação permanente do que à 
própria Medicina». Por outro lado, 
salientou, «o Estado tem certamen-
te o dever e a responsabilidade de 
garantir condições de vida pública 
(qualidade da água, do ar, etc.), da 
boa gestão das condições colecti-
vas de saúde», mas «não respon-
sabilidade pela saúde individual». 
Aliás, para Gilbert Hottois, a limi-
tação «inevitável» da Medicina para 
todos «constitui, em si, um encora-
jamento geral à responsabilização 
pessoal» e leva a que, «com efeito, 
a oferta privada de cuidados e de 
práticas médicas (convenções) não 
possa ser proscrita».
Foi precisamente sobre a intersec-
ção/coexistência entre prioridades 
públicas e privadas na área da Saúde 
que falaram Maria do Céu Machado 
(FMUL/HSM) e Isabel Vaz (Espírito 
Santo Saúde). Maria do Céu Macha-

do referiu a necessidade de crité-
rios para identificar as prioridades 
e o espaço para melhorias efectivas 
que há em termos de prevenção. 
Mas como é que se definem as prio-
ridades? «Analisam-se os anos de 
vida potencial perdidos». Sendo a 
esperança média de vida de 79.9 
anos, «morrer a baixo dos 70 não 
é adequado». Não sendo a saúde 
um factor isolado, «em termos de 
estratégias de saúde, as políticas e 
medidas devem ser transversais a 
todas as áreas». «É necessário olhar 
para as determinantes de Saúde e 
de doença pois é nossa responsa-
bilidade como Sistema de Saúde 
intervir nessas determinantes». 
Referindo que em Portugal 28.7% 
da despesa com saúde é suportada 
directamente pelas famílias, Maria 
do Céu Machado considerou esse 
valor excessivo e defendeu que 
público e privado devem ser com-
plementares e que há uma respon-
sabilidade dos privados no sentido 
de respeitar as prioridades. Isabel 
Vaz, por seu lado, concordou que 
as famílias têm uma despesa exces-
siva pois a Organização Mundial de 
Saúde recomenda que não se ex-
ceda os 20%. «Ultrapassando esta 
percentagem criam-se dificuldades 
de acesso aos cuidados de saúde». 
«existem problemas estruturais do 
Sistema de Saúde português. «É 
difícil gerir a saúde de uma popu-
lação quando uma pessoa tem vá-
rios responsáveis pela sua saúde» 
e existem sobreposições e desper-
dícios induzidos pela repetição de 
exames, por exemplo. Esta orado-
ra defendeu que «com a estrutura 
de financiamento que existe não é 
possível haver liberdade de escolha 
entre o público e o privado».

As famílias têm uma 
despesa excessiva 
pois a Organização 
Mundial de Saúde 
recomenda que não 
se exceda os 20%. 
«Ultrapassando esta 
percentagem 
criam-se dificuldades 
de acesso aos 
cuidados de saúde

Isabel Vaz
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alguns. Pôr as contas no centro 
da atenção, no centro do debate, 
no centro da política de saúde faz 
parte do programa dos que querem 
mudar o actual modelo e volume 
de financiamento e o paradigma 
do serviço público de saúde. Antes 
ou depois da crise financeira, os 
argumentos repetem-se, o que 
pensam e reclamam é o mesmo, antes 
ou depois da crise: menos despesa 
pública em saúde, menos SNS. 
Hoje, a pressão da dívida soberana e 
da crise do euro tornou o SNS refém 
deste fundamentalismo financeiro. É 
com naturalidade que o ministro da 
saúde assume que só podemos ter 
os cuidados de saúde que o país 
pode pagar e a economia sustentar.
A prioridade das prioridades é inverter 
esta lógica, cujas consequências são 
conhecidas porque inevitáveis: cortar 
no financiamento, reduzir o acesso 
e a prestação, tratar alguns e deixar 
outros por tratar.
O que se exige dos responsáveis, 
dos governantes é exactamente o 
contrário: é dotar o SNS dos recursos 
necessários e suficientes para que ele 
possa responder às necessidades e à 
procura, não ignorando que ambas 
evoluem em função das mudanças 
sociais, demográficas, epidemiológicas 
e comportamentais. 
O desafio da política de saúde 
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Prioridades em saúde
No âmbito da conferência organizada pelo CNE-
CV, seguiu-se um debate com Deputados da área 
da saúde, representantes do PSD, PS, CDS/PP, BE e 
PCP. Solicitámos as intervenções a todos os parti-
dos políticos e publicamos em seguida as comuni-
cações recebidas, que resumem as prioridades na 
Saúde para cada uma dessas forças políticas. Não se 
publica a intervenção de Isabel Galriça Neto, médica 
e deputada pelo CDS/PP por não termos consegui-
do obter a mesma, após vários contactos.
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A armadilha da 
sustentabilidade

Prioridades: a prioridade das 
prioridades é libertar a política de 
saúde do fundamentalismo financeiro 
que a domina e que na sua teorização 
actual faz depender a sustentabilidade 
do SNS de uma política de redução 
do seu financiamento.
Nos últimos anos, a discussão sobre 
políticas de saúde foi-se afunilando 
naquilo a que vulgarmente se chama 
a sustentabilidade financeira do SNS. 
Nenhum outro domínio do estado 
viu as suas contas tão esmiuçadas e 
analisadas, apesar do reconhecimento 
generalizado quanto à insuficiência 
da informação disponível e mesmo 
quanto à sua qualidade e rigor. 
Do buraco nas contas da saúde 
todos os portugueses ouvem falar há 
muitos anos, no entanto, de outros 
buracos – aliás muito maiores – como 
o do BPN, o da Madeira ou das PPP, 
só muito recentemente tomaram 
conhecimento da sua existência e 
do seu impacto no desequilíbrio das 
contas do estado.
Tiro desta evidência uma conclusão 
que quero partilhar convosco: tanta 
e tão antiga atenção às contas do 
SNS não traduz apenas uma genuína 
preocupação pela sustentabilidade 
do SNS – o que seguramente motiva 

João Semedo
Bloco de Esquerda

60 anos, médico. É deputado da 
Assembleia da República, em 
representação do BE, desde a Xª 
Legislatura (2005), sendo actualmente 
vice-presidente da Comissão Par-
lamentar de Saúde. Exerceu a sua 
actividade profissional em diversas 
unidades de saúde e presidiu, entre 
2000 e 2005, ao Conselho de 
Administração do Hospital Joaquim 
Urbano, hospital público no Porto, 
especializado em doenças pulmonares 
e infecciosas. Enquanto deputado, foi 
autor de diversos projectos de lei 
de cuja aprovação resultaram, entre 
outras, as seguintes leis: direito de 
acompanhamento nos serviços de 
urgência, carta de direitos de acesso 
dos utentes do SNS (tempos máximos 
de espera), dispensa gratuita de 
medicamentos após alta hospitalar 
e inscrição do PVP na embalagem 
dos medicamentos. Foi membro das 
comissões parlamentares de inquérito 
ao “caso BPN” e ao “negócio PT/
TVI”. É autor do projecto de lei 
apresentado pelo Bloco de Esquerda 
sobre o Testamento Vital, aprovado na 
generalidade.
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não é adaptar as necessidades ao 
orçamento mas sim adequar o 
orçamento às necessidades e ter a 
capacidade de gerir o orçamento e 
organizar a produção de cuidados de 
saúde de forma eficaz e eficiente.
O desafio está na procura da 
eficácia e da eficiência. Não é isso 
que conduz hoje a política de saúde, 
completamente subjugada aos 
resultados ou ganhos financeiros e 
desinteressada dos resultados ou 
ganhos em saúde. 
O desafio da sustentabilidade é uma 
armadilha por uma outra razão. 
Quer do lado da despesa quer do 
lado da receita, os principais factores 
que influenciam as contas do SNS 
e nos aproximam ou afastam do 
seu equilíbrio, se quiserem da sua 
sustentabilidade para usar o conceito 
da moda dos dias que correm, são 
exteriores ao próprio SNS e em 
substância não dependem da sua 
organização nem mesmo da sua 
gestão. 
A receita decorre de opções políticas 
dos governantes sobre a distribuição 
do bolo orçamental. O nível de 
financiamento atribuído ao SNS e à 
saúde é uma decisão, pode ser maior 
ou menor, em função das escolhas 
governamentais. São escolhas, não há 
qualquer determinismo na dotação 
orçamental do MS.
E podemos, ainda, falar de outras 
escolhas que comprometem 
igualmente o financiamento do SNS, 
mais uma vez a sua sustentabilidade. 
Recapitalizar a banca e não o SNS 
é uma escolha, uma escolha com 
reflexos na política de saúde. Por 
que não recapitalizar o SNS e não 
a banca, é uma pergunta que deixo 
para o nosso debate. 
Por outro lado, parte importante da 
despesa do SNS não é regulável pelo 
próprio SNS, decorre de factores que 
ele não pode influenciar. Um exemplo, 
a despesa em doenças oncológicas 
pode variar com o diagnóstico 
precoce. Mas decisão de fazer mais 
ou menos rastreios é exterior ao 
SNS. E o mesmo pode dizer-se 
sobre a educação para a saúde, a 
educação sexual, o planeamento 
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familiar, a prevenção da sinistralidade 
nas estradas ou dos acidentes de 
trabalho. Tudo isto tem um enorme 
impacto no SNS, na sua despesa, mas 
o SNS não risca nada nas respectivas 
políticas. E quem risca – o governo, o 
MS e outros ministérios, não fazem o 
suficiente para impor essas políticas.
Invoca-se a dívida do SNS para 
sustentar a tese que o SNS precisa 
de uma cura de emagrecimento, não 
se observando sequer que a dívida é 
a outra face do sub financiamento a 
que o SNS tem sido sistematicamente 
sujeito nos últimos anos. A dívida 
não condena o SNS a um atestado 
de insolvência, nem sequer é prova 
de má gestão ou desperdício. Dívida 
requer melhor gestão mas também 
mais financiamento. 
Em nome da sustentabilidade – que 
verdadeiramente lhes é indiferente 
– os teóricos da tese do desperdício 
como regra no SNS não pretendem 
outra coisa que não seja reduzir 
o financiamento público do SNS, 
indiferentes às consequências 
negativas sobre a sua capacidade 
assistencial e prestação de cuidados.
Menos financiamento significa 
escolher o que o SNS deixará de 
fazer e escolher também quem ficará 
excluído dos serviços públicos de 
saúde. A terapêutica pesa na despesa, 
então corta-se. Os serviços não 
podem atender todos, então, ficam 
alguns de fora.
Qual o critério? Quem o define? Em 
que ética se fundamenta esta escolha? 
Como disse a sustentabilidade é uma 
armadilha. O doente passará a ser 
visto como um cidadão que vive acima 
das suas e das nossas possibilidades, 
logo a sociedade e o estado podem 
aliviar-se da sua responsabilidade em 
garantir a todos o direito à saúde    
A redução da despesa pública em 
saúde determinada a metro e a 
olho, não garante a sustentabilidade 
do SNS, quanto muito permitirá a 
sobrevivência de um SNS amputado 
e residual.
É uma ilusão pensar que a redução da 
despesa e do investimento público 
em saúde não limita o acesso, a 
qualidade, a eficácia e a eficiência da 
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assistência prestada aos cidadãos. 
As consequências do sub 
financiamento dos últimos anos 
– menos cuidados, mais dívida – 
constituem prova irrefutável. Nos 
próximos anos, o resultado não 
será diferente: a dívida continuará a 
crescer e a prestação de cuidados a 
diminuir.
Bem podem os defensores da 
redução da despesa pública 
proclamarem que o fazem para 
salvar o SNS. Toda a evidência revela 
o contrário: o SNS, como hoje o 
conhecemos, ficará sem salvação.
Pode, então, ser tarde demais mas, 
ultrapassado este intervalo, quando 
a prioridade for o regresso às 

políticas de saúde, e pudermos 
voltar a pensar no desenvolvimento, 
na modernização e humanização do 
SNS, então será o tempo de fazer o 
que já devia ter sido feito há muito: 
- eliminar os desperdícios 
provocados pela promiscuidade 
entre os interesses público e privado 
que empobrecem e fragilizam o SNS 
- e valorizar os recursos humanos 
que são o principal instrumento 
para obter ganhos de eficiência, a 
maior riqueza de que dispõe o SNS.
Talvez esperassem que fosse destas 
prioridades que vos devia ter falado. 
Talvez devesse. Mas, para mim, 
prioridade, prioridade, é não cair na 
armadilha da sustentabilidade. 
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A Prioridade na Saúde 
é o reforço do Serviço 
Nacional de Saúde

Não é possível abordar as políticas 
e as prioridades na saúde sem 
as enquadrar no actual contexto 
político, económico e social do 
país, para que se compreenda como 
chegámos aqui, mas sobretudo 
para decidir qual o caminho a 
seguir na garantia do direito à 
saúde. Há anos que os sucessivos 
Governos desinvestem no Serviço 
Nacional de Saúde, com evidência 
na desorçamentação dos serviços 
públicos de saúde, no ataque aos 
direitos dos profissionais de saúde, 
no aumento da transferência de 
custos com a saúde para os utentes 
e na progressiva entrega de sectores 
da saúde para grandes grupos 
económicos privados, tornando-os 
num negócio lucrativo.
A actual situação do país não 
justifica o brutal ataque ao direito 
à saúde conquistado pelo povo na 
Revolução de Abril e consagrado 
na nossa Constituição. O SNS é 
resultado directo dos avanços 
progressistas decorrentes do 25 
de Abril. Com a criação do SNS 
foi possível assegurar ao povo 
português o acesso aos cuidados 
de saúde, estruturar a rede de 
cuidados primários de proximidade, 

criar uma rede de hospitais público 
e apostar na formação e reforço dos 
profissionais de saúde no serviço 
público. 
Do nosso ponto de vista não é ético, 
nem politicamente admissível, que 
a pretexto da crise e do pacto de 
agressão da troika, se coloque em 
causa o direito à saúde. Nos últimos 
meses o Governo implementou 
uma política de cortes cegos na 
saúde, nomeadamente, a redução 
do transporte de doentes não 
urgentes, que impossibilita milhares 
de utentes de aceder a consultas 
e tratamentos; a redução de 10% 
das horas extraordinárias sem o 
reforço dos meios humanos, que 
conduziu à redução e encerramento 
de serviços e até mesmo ao 
encerramento de extensões de 
saúde, com maior incidência no 
interior; a redução de 11% nos 
orçamentos dos hospitais, piorando 
a já difícil situação de pagamentos 
em atraso, de falta de material clínico 
e até restringindo a dispensa de 
medicamentos biológicos e órfãos 
em alguns hospitais; ou a proibição 
da contratação de trabalhadores, 
salvo os autorizados pelo Ministro da 
Saúde, aprofundando a carência de 
profissionais de saúde, de médicos, 
enfermeiros e outros, quando por 
exemplo mais de 1,7 milhões de 
portugueses não têm médico de 
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família. Para 2012, com o corte de 
753 milhões de euros no orçamento 
do SNS para 2012, os problemas não 
serão resolvidos, mas sim agravar-
se-ão. Contrariamente ao que tem 
sido sistematicamente difundido 
pelo Governo, não é possível fazer o 
mesmo com menos. Só nos últimos 
dois anos o corte no orçamento do 
Ministério da Saúde é de quase 20%. 
Qual o sentido ético desta política 
de cortes? A actual situação de 
dificuldades pode justificar estas 
medidas? É ético que se restrinja o 
acesso aos cuidados de saúde que 
os portugueses têm direito? No 
nosso entendimento, as orientações 
e as medidas do Governo reflectem 
exclusivamente a sua opção política 
e a submissão à troika. Muito menos 
aceitamos que se retire direitos aos 
portugueses, em nome da redução 
da dívida pública. É inadmissível que 
sejam impostos injustos sacrifícios 
aos mesmos de sempre, aos 
trabalhadores e ao povo, pondo-
os a pagar uma factura que não 
tiveram nenhuma responsabilidade. 
São o roubo dos salários e pensões, 
o corte nas prestações sociais, 
o aumento do IVA, o aumento 
brutal das taxas moderadoras e a 
redução das comparticipações dos 
medicamentos. Hoje, milhares de 
portugueses, principalmente, idosos 
de baixas reformas, compram só 
alguns dos medicamentos que 
necessitam. Este rumo terá reflexos 
negativos a médio e longo prazo nos 
indicadores de saúde, em especial na 
diminuição da esperança média de 
vida.
Aliás a “poupança” que querem fazer 
a curto prazo, terá consequências 
na degradação do estado de saúde 
e no bem-estar dos portugueses e 
a prazo significará custos acrescidos 
para o Estado.
Este caminho imposto pelo pacto 
de agressão subscrito por PS, PSD 
e CDS não é uma inevitabilidade, 
como pretendem fazer crer. O PCP 
apresentou propostas concretas 
para um outro caminho, tendo 
como orientação os princípios 
Constitucionais. De entre as 

várias propostas, é essencial a 
concretização de uma justa política 
fiscal, para ir buscar o dinheiro onde 
ele está, ou seja, contribuir mais 
quem mais tem, para aliviar a carga 
fiscal aos que menos têm. Porque 
não se aumenta a receita do Estado 
através da tributação das SGPS, os 
rendimentos de capitais, os lucros 
de grandes empresas e grupos 
económicos, as transferências para 
off-shore, a especulação bolsistas ou 
os bens de luxo. Para estas medidas 
o Governo não teve disponível.
Não é válido o argumento que 
não é possível assegurar tudo a 
todos ou a falsa ideia da liberdade 
de opção. Neste raciocínio, 
discriminaríamos os portugueses 
em função dos seus rendimentos 
e existiria uma saúde para os que 
pudessem pagar, acedendo a todos 
os cuidados e uma saúde para os 
mais pobres somente com um 
pacote mínimo de cuidados. Assim 
como, a tão propalada liberdade de 
escolha existiria apenas para os que 
pudessem pagar. Não são estes os 
princípios da Constituição. Não é 
utópico, embora alguns pretendam 
fazer crer o contrário, a existência 
de um SNS público, para todos os 
portugueses. Só assim se garante 
a universalidade e a qualidade dos 
cuidados prestados.
A sustentabilidade e a defesa do 
SNS, não estão nos cortes dos 
serviços públicos ou na limitação 
do acesso dos utentes à saúde, 
mas sim no reforço do seu 
financiamento através das receitas 
do Orçamento de Estado. É preciso 
investimento público para satisfazer 
as necessidades das pessoas e não 
adaptar a capacidade de resposta às 
necessidades dos interesses privados 
instalados e às disponibilidades 
financeiras que definiram.
Para o PCP as prioridades na 
saúde passam pelo cumprimento 
da Constituição da República 
Portuguesa, pelo direito à saúde a 
todos os portugueses, universal, geral, 
de qualidade, independentemente 
das condições sócio-económicas. 
Defendemos o reforço do SNS, 

através do financiamento 
adequado dos centros de 
saúde e dos hospitais e da 
contratação dos profissionais 
de saúde em falta; o reforço 
dos cuidados de saúde 
primários, no alargamento de 
estabelecimentos de saúde de 
proximidade e assegurando 
o médico de família e o 
enfermeiro de família a todos 
os utentes; que todos os 
portugueses tenham acesso 
aos cuidados de saúde que 
precisam, desde a consultas, 
tratamentos, cirurgias e 
medicamentos e a promoção 
da saúde e prevenção da 
doença, assegurando melhor 
saúde aos portugueses e a 
longo prazo terá menos custos 
para o Estado. Defendemos 
ainda o verdadeiro combate 
ao desperdício (para nós 
os desperdícios não são os 
transportes de doentes não 
urgentes ou os medicamentos, 
como parecem ser para o 
Governo), e a implementação 
de medidas como a 
prescrição por princípio 
activo, a contratação de 
profissionais directamente 
pelos estabelecimentos 
públicos de saúde, em 
detrimento da contratação 
de empresas de trabalho 
temporário com custos muito 
superiores ou a realização de 
um concurso público para a 
dispensa de medicamentos 
em ambulatório, quando sejam 
mais baratos que a respectiva 
comparticipação.
A saúde não pode ser 
entendida como um custo 
ou uma despesa, tem de ser 
vista como um investimento, 
um investimento nas pessoas 
e recusamos uma visão 
exclusivamente economista 
nesta matéria, quando a 
questão central são as pessoas.
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Escolhas em saúde 
– uma perspectiva política

O Portugal democrático assumiu, 
em matéria de acesso à saúde dos 
portugueses, uma visão programática 
ambiciosa. A Constituição definiu 
como obrigação do Estado 
assegurar o acesso universal a um 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
com uma provisão de cuidados de 
âmbito geral. 
O SNS afirmou-se como um serviço 
de excelência e contribuiu para 
que, no domínio da saúde, Portugal 
possa figurar na galeria dos países 
com melhores resultados no plano 
mundial.
Os resultados, mais directamente 
comparáveis, que se referem à 
mortalidade infantil, à esperança 
média de vida ou à mortalidade 
evitável colocam-nos, com justiça, 
entre os países mais avançados. 
Resultados idênticos ocorrem em 
muitas outras áreas. Ocupamos 
o segundo lugar mundial em 
transplantação de órgãos. Tratamos 
a generalidade dos cancros com 
resultados similares aos dos países 
mais desenvolvidos. 
É verdade que o SNS nunca foi 
capaz de prestar todos os cuidados, 
subsistindo restrições de acesso, 
mais implícitas do que explícitas. 
Elas ocorrem na dependência da 
existência de tempos de espera, 
mais ou menos prolongados ou pela 
exclusão de certas prestações de 
cuidados, sobretudo no domínio da 
saúde oral.
Mesmo nestas áreas, a evolução 
recente é positiva. A optimização 
da capacidade instalada conduziu à 
normalização da situação da espera 
para cirurgia, com redução da 
mediana de tempo de espera de 8,6 
para 3,2 meses entre 2005 e 2010*. 
No mesmo período, a mediana do 
tempo de espera para cirurgia por 
doença oncológica reduziu-se de 81 
para 23 dias. 
Em matéria de acesso à saúde oral, 
foi desenvolvido o programa cheque-
dentista que, em três anos, permitiu 

a realização de mais de 2,5 milhões 
de consultas dentárias dirigidas 
a populações mais vulneráveis: 
crianças, mulheres grávidas, idosos e 
pessoas portadoras da infecção VIH/
SIDA.
O SNS tornou-se consensual na 
sociedade portuguesa. Merece apoio 
expresso dos principais líderes 
de opinião e, no plano partidário, 
as proclamações em sua defesa 
impregnam os programas eleitorais 
de todos os partidos.
O que estamos, então, a debater?
Em Portugal, como na generalidade 
dos países desenvolvidos, o debate 
sobre as escolhas políticas em saúde, 
está centrado na sustentabilidade da 
despesa pública em saúde.
De facto, a despesa pública em 
saúde, em Portugal, cresceu a uma 
média de 9,2% ao ano, entre 1996 
e 2005. Mas, entre 2006 e 2009, 
o crescimento anual foi de 2,9%. 
No orçamento do SNS (a despesa 
pública em saúde agrega, além deste 
serviço, os gastos dos subsistemas 
públicos e a despesa fiscal, entre 
outros) o aumento global, entre 
2005 e 2009, foi de 8%.
Nesse período, o aumento da 
actividade foi muito superior. Nas 
consultas médicas (cuidados de 
saúde primários e hospitais) e nas 
cirurgias, foi de cerca de 30%. O SNS 
tornou-se muito mais eficiente.
No entanto, embora o ritmo de 
crescimento da despesa tenha 
abrandado, ela cresce mais do que 
a economia e mantém-se a pressão 
para que os gastos continuem a 
aumentar: evolução tecnológica e 
aumento da longevidade.
Será este gasto sustentável ou temos 
que pôr em causa o paradigma do 
acesso universal? Sendo forçados a 
fazer escolhas, como devemos guiar-
nos?
Uma visão humanista impele-me a 
acreditar que o acesso de todos não 
pode deixar de ser assegurado. A 
não ser assim, estaríamos a condenar 
uma parte das pessoas a ficarem de 
fora das possibilidades abertas pela 
inovação científica e tecnológica da 
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medicina, no combate ao sofrimento 
e na melhoria da qualidade e duração 
da vida. Isso desrespeitaria todos 
os princípios solidários em que se 
funda a nossa sociedade. E, mais 
ainda, representaria um flagrante 
desrespeito pela dignidade da vida 
humana, que estaria hierarquizada 
em função das condições 
económicas e sociais.
Compatibilizar estes valores com 
a necessidade de contenção de 
gastos, tornada ainda mais imperiosa 
pela situação financeira em que se 
encontra a Europa e o país, exige 
rigor e transparência reforçados.
Em primeiro lugar, aposta na 
centralidade dos cuidados de saúde 
primários (CSP). O sucesso da 
reforma dos CSP foi reconhecido 
mesmo no Memorando negociado 
com a troika, que recomenda o 
alargamento das Unidades de 
Saúde Familiar. Este é um modelo 
custo-efectivo, com menos despesa 
por utilizador em medicamentos 
e em meios complementares 
de diagnóstico. Mas, de forma 
surpreendente, a reforma está 
relegada para um plano secundário. 
Em segundo lugar, intensificar 
o desenvolvimento da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados. Esta Rede é indispensável 
para que possam ser prestados aos 
idosos e dependentes os cuidados 
de que necessitam procurando, 
em muitos casos, a devolução da 
sua autonomia. Os custos da diária 
na Rede são muito inferiores aos 
custos hospitalares e o aumento da 
capacidade de resposta é essencial 
para as pessoas e para possibilitar a 
própria reforma da rede hospitalar.
Em terceiro lugar, a reforma dos 
hospitais. Esta tem sido uma matéria 
de particular opacidade. Desde logo, 
porque se pretende analisar como 
um todo homogéneo a realidade 
dos hospitais-empresa, escondendo 
a existência de diferenças muito 
significativas. Há hospitais com 
resultados persistentemente 
positivos e outros que melhoram 
de ano para ano. Ao mesmo tempo, 
há hospitais com deficits crónicos 

incontrolados. Devem ser todos 
tratados por igual? Devemos ignorar 
que cerca de 80% do resultado 
liquido negativo dos hospitais 
empresa, em 2010, está localizado 
na região de Lisboa e Vale do Tejo? 
Em quarto lugar o reforçado 
investimento na qualidade de 
cuidados. Nesta matéria a produção 
de Normas de Orientação Clínica 
parece acertada. No entanto, temos 
assistido à elaboração de Normas 
de forma casuística, sem prioridade 
visível. Se for este o caminho os 
resultados serão, seguramente, 
decepcionantes.
Por último, não podemos deixar de 
ter em conta que, no domínio da 
saúde, a escala temporal do médio 
prazo é essencial para medir ganhos 
e resultados. Se nos perdermos no 
imediatismo da poupança a todo o 
custo, a despesa futura será muito 
superior. Um exemplo. Em função 
das medidas erráticas tomadas 
desde o Verão, existe o risco de 
diminuir de modo significativo 
a transplantação de órgãos. Isso 
conduzirá, a prazo, ao aumento da 
despesa do país com o tratamento 
de substituição da insuficiência renal, 
diminuindo a qualidade de vida e a 
capacidade produtiva dos doentes. 
Mas a escolha não pode ser a da 
destruição do que conseguimos 
esforçadamente. Ao contrário, a 
escolha é persistir na reforma do 
SNS para assegurar a manutenção 
e melhoria do que temos. A escolha 
é respeitar os méritos do serviço 
público, sujeito a um conjunto 
de servidões onerosas de que o 
privado está isento: distribuição 
geográfica adequada, tratamento 
das situações catastróficas, serviço 
durante as 24 horas, formação dos 
novos profissionais. A escolha é 
promover a cooperação com os 
sectores social e privado, de forma 
complementar e sem afectar a 
prevalência do interesse geral. 
A escolha é preservar a visão 
solidária que ajudou o país a atingir, 
no domínio da saúde, a modernidade 
e uma maior justiça social

* na data em que este artigo é 
publicado são já conhecidos dados 
que apontam para uma deterioração 
destes resultados, o que apenas 
valoriza a importância da política que, 
designadamente neste domínio, foi 
seguida entre 2005 e 2010.
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Prioridades na Saúde - 
Política

Começo por felicitar o Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida pela organização desta 
conferência e pela oportunidade 
do tema escolhido. Num artigo 
publicado no British Medical Journal 
em 2006, os autores afirmaram 
aquilo que já sabemos; isto é, que 
os profissionais de saúde e os 
respectivos administradores e 
gestores têm que tomar decisões 
difíceis sobre que serviços prestar 
com base nos orçamentos 
disponíveis. Mas reforçam a ideia 
que, apesar da utilidade do recurso 
à análise económica no processo 
de tomada de decisão, consideram 
ser fundamental ter em conta 
os desafios práticos, clínicos e 
éticos com que se confrontam os 
profissionais de saúde. Trata-se pois 
de um desafio universal.
Para responder ao desafio lançado, 
irei dividir esta apresentação em 
3 partes: Contexto, Desafios para 
2012 e, por fim, o Futuro do SNS.

Contexto
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
tem apresentado défices sucessivos 
e de grande dimensão, que geraram 
dívidas acumuladas e atrasos nos 
pagamentos, que se tornaram 
insustentáveis, estando em causa o 
funcionamento do SNS. A dívida total 
a fornecedores ascende actualmente 
ao valor de 3000 milhões de 
euros, resultado do somatório das 
dívidas dos Hospitais EPE e do 
SNS. Coloca-se pois, perante esta 
realidade, a questão da ética do 
endividamento transgeracional. 
Neste âmbito, não me parece 
aceitável que governantes assumam 
dívidas, sobretudo quando vão para 
além do seu mandato, e que não 
tenham um plano de financiamento 
definido, deixando a resolução dos 
problemas para quem os sucede. 
Se não travarmos este tipo de 
comportamentos irresponsáveis, 
nunca iremos sair deste ciclo vicioso 

de endividamento do sector público. 
Perante a realidade actual e perante 
a insustentabilidade da situação 
actual, tornou-se urgente que o 
actual Governo tomasse medidas de 
correcção imediatas. 
Assim, a verba adstrita no 
Orçamento de Estado (OE) para 
2012 para o sector de saúde é 
muito inferior aos dos últimos 
anos. A redução no financiamento 
é particularmente acentuada 
se retirarmos a parcela das 
transferências do OE referente aos 
subsistemas públicos, que tinham um 
financiamento autónomo até 2009. 
Acrescenta-se ainda que a redução 
no financiamento do SNS não é 
temporária, porque as restrições 
orçamentais não permitirão que 
as transferências do OE para o 
SNS aumentem significativamente 
durante muitos anos.

Desafios
Perante a situação dramática 
anteriormente descrita, coloca-
se o desafio de conseguirmos 
um ajustamento desta dimensão 
histórica sem pôr em causa 
o essencial - a prestação de 
cuidados de saúde com qualidade e 
prosseguir o caminho da melhoria 
dos indicadores de saúde. 
Trata-se de uma missão difícil e 
sem precedentes, mas que teremos 
que cumprir. Todos os parceiros 
da saúde, desde os profissionais às 
instituições, têm que estar alinhados 
e não poderemos falhar. Os custos 
para o SNS de um fracasso seriam 
muitíssimo superiores aos esforços 
necessários para sermos bem-
sucedidos. 
O essencial que teremos de 
assegurar é que os portugueses 
disponham de um sistema de saúde 
centrado no cidadão. O plano do 
Ministério da Saúde para salvar o 
sistema de saúde português assenta 
em quatro vectores estratégicos:
1. Sustentabilidade económica e 
financeira do SNS
2. Melhoria da qualidade e do acesso
3. Capacitação dos cidadãos para 
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uma maior intervenção na utilização 
e gestão activa do sistema
4. Promoção da saúde (e de hábitos 
de vida saudáveis) e prevenção da 
doença
1º Vector Estratégico - Sustentabilidade 
económica e financeira do SNS
Estimativas da ineficiência do SNS 
indicam que reduções de custos 
significativas são possíveis. Isto 
mesmo ficou demonstrado num 
estudo da Escola Nacional de 
Saúde Pública em conjunto com 
a Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, intitulado “preços e custos 
na saúde”. 
A nível hospitalar, a meta para 2012 
é uma redução adicional de custos 
(nos hospitais) de 300 milhões 
de euros, através de um conjunto 
de medidas que o grupo técnico 
para a reforma hospitalar e a 
Entidade Reguladora de Saúde irão 
identificar, e outras que foram sendo 
identificadas por cada unidade 
hospitalar. Neste âmbito, destaco 
a centralização das compras e de 
Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde e as alterações previstas 
nos modelos de gestão.
Nos cuidados de saúde primários 
também é possível reduzir custos, 
através de uma melhor gestão 
dos profissionais e da definição 
de normas de orientação clínica 
e de prescrição de medicamentos 
e MCDT, e sua respectiva 
monitorização. Estas últimas medidas 
serão determinantes para assegurar 
um incremento da qualidade clínica 
mediante uma avaliação rigorosa 
entre pares, tendo a Ordem dos 
Médicos um papel determinante 
enquanto parceiro da Direcção 
Geral da Saúde na elaboração das 
respectivas normas e a posterior 
auditoria da sua aplicação.
2º Vector Estratégico - Melhoria da 
qualidade e do acesso
O segundo vector pretende garantir 
a qualidade dos serviços prestados, e 
assegurar que os utentes têm acesso 
aos cuidados que efectivamente 
necessitam. Isto implica que, ao nível 
dos cuidados de saúde primários, 
seja garantido a todos os cidadãos 

o acesso ao seu médico de família, 
o desenvolvimento das normas 
de orientação clínica e transferir 
alguns cuidados actualmente 
prestados em meio hospitalar para 
estruturas de proximidade. A nível 
hospitalar, implica a implementação, 
a nível nacional, das boas práticas de 
governação clínica, um reforço da 
cirurgia de ambulatório e ainda o 
reforço e promoção da acreditação 
das unidades.
3º Vector Estratégico - Capacitação dos 
cidadãos para uma maior intervenção 
na utilização e gestão activa do sistema
O terceiro vector assenta na 
prevenção da doença e na promoção 
de estilos de vida saudáveis. Estes 
objectivos serão alcançados 
mediante a regulamentação e 
desenvolvimento do sector da 
saúde pública, o desenvolvimento de 
programas integrados de promoção 
da saúde e de prevenção da doença, 
com um necessário enfoque nos 
determinantes sociais da saúde e 
no controlo de factores de risco 
comportamental, e ainda através 
da promoção da investigação em 
saúde, com especial destaque para a 
investigação clínica.
4º Vector Estratégico - Promoção da 
saúde (e de hábitos de vida saudáveis) 
e prevenção da doença
Finalmente, o quarto vector visa 
envolver os cidadãos activamente no 
processo de formação da sua saúde, 
com vista a obter uma melhor gestão 
do sistema e melhores resultados 
em saúde. Tal será possível mediante 
o desenvolvimento do registo de 
saúde electrónico, uma política 
de transparência da informação 
em saúde, a disponibilização de 
informação pública mensal sobre 
o desempenho das instituições 
e modernização dos sistemas de 
informação na saúde.
Futuro do SNS
As medidas de sustentabilidade 
financeira vão alterar profundamente 
o modo de funcionamento do SNS, 
mas não podem pôr em risco todos 
os benefícios nem os indicadores 
de saúde que todo o sistema 
proporcionou ao longo dos últimos 

30 anos. Apesar de todos os 
constrangimentos, teremos 
que ambicionar um SNS 
sustentável, com despesas 
compatíveis com os impostos 
afectos, que esteja focalizado 
em proporcionar ganhos em 
saúde, protecção da doença e 
um ambiente favorável à saúde.
Este caminho apenas será 
possível através de uma 
mudança filosófica que 
reforçará o papel dos 
cuidados de saúde primários 
como porta de entrada no 
Sistema de Saúde e que 
tornará prioritária a aposta 
na Promoção da Saúde e 
Prevenção da Doença. O 
futuro SNS será diferente do 
actual em vários aspectos, mas 
manterá forçosamente as suas 
características essenciais: um 
serviço de qualidade, centrada 
no Cidadão, mantendo-se 
de acesso geral, universal e 
tendencialmente gratuito.
Alcançar os objectivos 
propostos exigirá o empenho 
de todos os parceiros e dos 
Utentes do SNS e, apesar 
de ser um caminho difícil 
e exigente, dele não nos 
demitiremos. A bem da saúde 
dos Portugueses.
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OM e OMC 
concertam posições

Realizou-se no dia 9 de Dezembro uma reunião de 
trabalho entre a Ordem dos Médicos (OM) portu-
guesa e a Organización Médica Colegial (OMC) es-
panhola. O encontro teve como principal objectivo 
abordar os problemas que são comuns aos dois 
países – proliferação excessiva de faculdades de 
medicina, por exemplo – e procurar uma concerta-
ção de posições que permita uma intervenção mais 
forte por parte das estruturas representativas dos 
médicos de ambos os países.

Neste encontro estiveram presentes 
José Manuel Silva, Bastonário da 
Ordem dos Médicos (OM), Fernando 
Gomes, presidente do Conselho 
Regional do Centro da OM e 
coordenador do departamento 
internacional da OM, e Lurdes 
Gandra, do Conselho Regional do 
Norte da OM. Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente do Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Médicos de Espanha, Ricard 
Gutiérrez Martí, vice-presidente, 
José Ramon Huerta, responsável 
pela área internacional da OMC, 
Jerónimo A. Fernández Torrente, 
vice-secretário, e Serafín Romero 

Agüit, Secretário Geral da 
comissão permanente da OMC.
Um dos enquadramentos desta 
reunião é o trabalho desenvolvido 
no FIEM - Fórum Ibero-Americano 
das Entidades Médicas e a 
colaboração com os países da 
América latina. Uma preocupação 
comum na península ibérica é 
a proliferação de faculdades de 
medicina e a forma eventualmente 
excessivamente permissiva como 
os Governos facilitam a entrada de 
médicos oriundos desse continente. 
Preocupados com a qualidade 
da medicina, os representantes 
da OMC explicaram que em 
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Espanha o reconhecimento dos 
diplomas é directo e que só no 
reconhecimento da especialidade 
é que há algum rigor acrescido. 
«É impossível haver, ao mesmo 
tempo, qualidade e quantidade», 
afirmaram. Juan Sendín alertou 
que o excesso de médicos na 
América Latina, causado pela 
multiplicação de faculdades, está 
a originar o êxodo especialmente 
para a Península Ibérica que irá 
trazer problemas. «Em Espanha, 
muitos desses médicos não irão 
obter a especialidade ficando 
apenas como ‘licenciados em 
medicina’. Temos mecanismos 
de controlo e devemos usá-los. 
(…) Não podemos proibir o 
exercício da profissão a quem está 
inscrito na OMC como licenciado 
em medicina pois o Ministério 
reconhece esses diplomas». «Os 
Governos defendem que se suavize 
os critérios de reconhecimento 
porque supostamente há falta de 
médicos. Mas as Ordens não o 
podem permitir porque isso seria 
pôr em causa a segurança dos 
doentes», acrescentou Jerónimo 
Torrente, vice-secretário da OMC.
Todos os presentes concordaram 
que seria útil que todos os países, 
nomeadamente da América 
Latina, elaborassem uma listagem 
das faculdades cuja qualidade 
do ensino é ‘de confiança’. Uma 
outra dificuldade detectada 
relativamente aos médicos que 
vêm desse lado do mundo é o 
facto de, em alguns países, como 
é o caso do Panamá, México e 
Colômbia, não ser obrigatória 
a inscrição dos médicos na sua 
ordem profissional. «Como iremos 
proceder ao reconhecimento 
dos respectivos diplomas?», 
questionou José Ramon Huerta,  
responsável pela área internacional 
da OMC. Serafín Romero Agüit, 
Secretário Geral da comissão 
permanente da OMC, defendeu 
que as Ordens de Portugal e 
Espanha devem ter uma posição 
em consonância e apresentá-
la aos congéneres da América 

Latina, no âmbito dos trabalhos 
do FIEM. «Um país que não tenha 
capacidade para registar os seus 
médicos na respectiva Ordem 
profissional não pode ambicionar 
a protecção social», reforçou Juan 
Sendín, presidente do Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Médicos de Espanha. Ricard 
Gutiérrez Martí, vice-presidente 
da OMC, sugeriu a criação de uma 
rede de contactos em Bruxelas 
que permita transmitir as posições 
das ordens da Península Ibérica de 
forma a «aproveitar as sinergias 
nos muitos assuntos em que 
estamos de acordo».
Fernando Gomes, coordenador 
do departamento internacional da 
OM, alertou que num tempo em 
que parece que os Governos só 
olham para o lado económico das 
questões, «avizinham-se tempos 
difíceis: se vamos continuar a 
defender a qualidade da medicina, 
temos que estar preparados para 
ficar ‘debaixo de fogo’».
Numa análise conjunta às 
diferentes organizações médicas 
internacionais, Portugal recebeu 
fortes elogios pela presidência 
da UEMO – União Europeia 
de Médicos de Clínica Geral, 
tendo sido igualmente realçada a 
importância do PWG (organização 
representativa dos jovens médicos 
europeus). Sobre a UEMS, Ricard 
Gutiérrez Martí explicou que a 
OMC não paga as deslocações aos 
boards dessa organização (o que 

Jerónimo Fernández Torrente

Serafín Romero Agüit

Ricard Gutiérrez Martí
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está em consonância com a posição 
da OM portuguesa, expressa 
recentemente na reunião geral de 
Colégios e que reproduzimos na 
última edição).
Também na abordagem à crise 
económica se verificou que as duas 
instituições, OM e OMC, defendem 
caminhos semelhantes. «É preciso 
reconhecer que existe uma crise, 
e que independentemente de 
quem tem culpa dessa crise, para 
a combater, são necessários cortes 
e reformas. Mas que não sejam os 
médicos a pagar a crise mais do 
que os outros cidadãos e que os 
cortes nunca sejam sinónimo de 
perda de qualidade nos serviços 
públicos», afirmou o presidente 

do Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de Espanha, 
concluindo: «os cortes podem ser 
necessários mas que as poupanças 
que daí decorrem sejam utilizadas 
para pagar a dívida na área da 
saúde e não para a construção 
de estradas». José Manuel Silva 
concordou plenamente com esta 
posição e reforçou a ideia de 
que «nunca se pode aceitar que 
se penalizem os doentes». OM e 
OMC concordaram que, mesmo 
em tempos de crise financeira 
mundial, a saúde deveria ser a 
última área onde se efectuassem 
cortes orçamentais. Outro ponto 
em que todos concordaram é que 
a única forma de poupar é através 
dos médicos que podem ajudar 
a controlar a ‘procura’ e que 
qualquer outra forma de controlo 
seria um «injusto retrocesso 
social» pois é um imperativo ético 
e social a manutenção de um 
serviço nacional de saúde universal 
e tendencialmente gratuito. Desta 
reunião concluiu-se ainda que os 
representantes da OM e da OMC 
consideram que os doentes devem 
ser chamados a discutir as medidas 
de reforma do Serviço Nacional 
de Saúde e que partilham uma 
forte preocupação com o futuro 
da saúde na Europa e alertam que 
não se deve cair na tentação de 
copiar o modelo americano pois 
está provado que esse sistema 
origina enormes desigualdades e 
custos financeiros elevados.
Seguiu-se uma conferência de 
imprensa dada pela OM e OMC 
em que Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente do Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Médicos de Espanha, manifestou 
o desejo de que os encontros 
ibéricos se repitam pois «a maioria 
das preocupações são comuns». 
«Vivemos momentos de crise 
em que há muitas desigualdades 
e muitos cidadãos, portugueses 
e espanhóis, têm dificuldades 
económicas. Mas ambos os países 
têm uma coisa boa: quando as 
pessoas mais desfavorecidas 
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Juan José Rodríguez Sendín e José Manuel Silva
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DECLARACION DE LISBOA

COMPROMISOS Y EXIGENCIAS DE LA PROFESION MEDICA ANTE LA 

INSUFICIENCIA FINANCIERA DE NUESTROS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD

      La Ordem dos Medicos de Portugal y la Organización Medica Colegial de  España, tras 

reunión mantenida en Lisboa con fecha 9 de Diciembre de 2011, quieren manifestar:

1. Nuestros Sistemas Nacionales de Salud en general y los servicios sanitarios en particular forman 

parte de un sector productivo estratégico de la economía  del conocimiento generador de riqueza, 

bienestar, innovación científica y empleo cualificado, basado en los principios de equidad social y 

solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable.

2. Ante la situación de crisis económico financiera global, es necesaria la toma de medidas que hagan 

posible la financiación suficiente de nuestros Sistemas Nacionales de Salud. En función de lo cual las 

medidas a tomar:   

• No deben afectar a la calidad y seguridad de la atención sanitaria que dispensamos a nuestra población.

• No deben asumirla de forma exclusiva ni los pacientes ni los profesionales sanitarios.

• Deben tener en cuenta los intereses de los pacientes así como  las propuestas de los profesionales 

de la salud.
• Deben priorizar reformas y medidas estructurales, como cambios en los modelos  retributivos, que 

consideren aspectos como competencia, compromiso y actitudes.

• Deben tener carácter finalista, y financiar unos Sistemas Nacionales de Salud universales, equitativos 

y solidarios.

3. Los recortes y medidas exclusivamente economicistas llevaran a una asistencia sanitaria para ricos 

y otra para pobres, que nos harian retroceder décadas sobre los logros obtenidos en el estado del 

bienestar en nuestros países.  

4. Es preciso Orientar nuestros Sistemas  hacia un modelo asistencial basado en la atención de cróni-

cos y donde el medico asuma la responsabilidad de una gestión clínica compartida con el resto de los 

profesionales sanitarios etc..

5. Nuestras organizaciones profesionales están  dispuestas y comprometidas en colaborar en las re-

formas organizativas que nuestros Sistemas precisan así como en la correcta utilización de terapias y 

tecnologías donde el control del gasto farmacéutico tiene especial relevancia.

6. Solicitamos de los poderes políticos que respondan adecuadamente a su obligación moral con la 

sociedad y lideren un proyecto dinámico y transformador que garantice la suficiencia asistencial, finan-

ciera, asi como su gobernabilidad, cohesión y equidad, fundamentos básicos de legitimación social de los 

propios Sistema Nacionales de Salud y del Estado de bienestar.

7. Estamos muy preocupados con el futuro de nuestros sistemas sanitarios y para ello ofrecemos 

nuestro compromiso con las necesidades del paciente y con los valores de la medicina basados en la 

competencia profesional, la integridad, la moralidad, el altruismo, la confidencialidad y el respeto a la 

intimidad y a la vida.

        Ambas organizaciones en el ámbito de la Reunion han discutido su papel en el Foro Iberoame-

ricano de Entidades Medicas (FIEM), así como las estrategias comunes a llevar a cabo en el espacio 

europeo. Igualmente ha formado parte del orden del día, las políticas del medicamento que se están 

llevando a cabo en ambos países, especialmente las políticas de la prescripción por principio activo que 

consideramos acertadas, con las limitaciones adecuadas.

Los Presidentes han destacado lo oportuno de estos encuentros y han elaborado una propuesta de 

calendario de reuniones conjuntas.

 
Lisboa, 09 de Dezembro, 2011
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estão doentes, temos algo que 
garante que todos os cidadãos 
são iguais: temos um sistema 
nacional de saúde. Uma conquista 
que não podemos perder e que 
não se traduz num problema dos 
médicos mas sim numa questão de 
cidadania. As pessoas não podem 
morrer consoante tenham ou 
não dinheiro. É isso que diferencia 
de forma positiva a Europa de 
outras partes do mundo», referiu, 
tendo assegurado que os médicos 
da Península Ibérica não irão 
permitir «que se perca a qualidade 
dos cuidados de saúde», algo 
que sabem que não vai ser fácil 
pois existem muitos interesses 
económicos em jogo. José Manuel 
Silva, por seu lado, defendeu que 
existe essencialmente em Portugal 
um problema de organização e que 
«reorganizando o SNS podemos 
disponibilizar um médico a todos 
os portugueses, reduzindo as horas 
extraordinárias de forma razoável». 
O Bastonário da OM explicou 

ainda aos jornalistas presentes 
que OM e OMC defendem ambas 
que os doentes devem ter «acesso 
a medicamentos de qualidade, 
inovadores e a um preço justo». 
Reforçando esta posição, e 
respondendo aos jornalistas, o 
presidente do Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos 
explicou que em Espanha houve 
medicamentos de marca cujo 
preço baixou 2000% (dois mil por 
cento) tendo passado a custar 
o mesmo que os genéricos do 
mesmo princípio activo, isto 
num país em que existem 250 
marcas de omeprazole. «Foi 
precisamente por esses motivos 
que a OM defendeu que o preço 
dos medicamentos deveria ser 
igual e que insistimos que não 
fosse autorizada a substituição 
nas farmácias de um genérico 
por outro medicamento genérico 
mais caro do que o prescrito pelo 
médico», esclareceu José Manuel 
Silva.
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Lei e Ética na Psiquiatria
VII.º Congresso Nacional de Psiquiatria acolheu a 
Associação Mundial de Psiquiatria

testamentária, ressaltando que 
a documentação de uma destas 
condições por si só não torna o 
testador automaticamente incapaz.
Joana Sá Ferreira, membro da 
Comissão Organizadora do 
Congresso, destacou a necessidade 
de promover a discussão de um 
direito fundamental dos cidadãos 
que é a capacidade de dispor de 
pessoas e bens. Explicou ainda que 
«há circunstâncias patológicas em 
que algumas das funções mentais 
surgem perturbadas, seja por 
doença psiquiátrica ou outro tipo 
de deficiência, comprometendo 
a necessária capacidade do 
indivíduo para querer e entender 
o alcance do seu acto ou em que, 
mercê destas vulnerabilidades, 
foi sujeito a algum efeito de 
sugestionabilidade ou coacção por 
outrem, comprometendo deste 
modo a sua liberdade de decisão».
A Secção de Direito, Ética 
e Psiquiatra da WPA visa a 
colaboração internacional no 
domínio da Ética, do Direito 
e da Saúde Mental, através do 
estabelecimento de relações 
profissionais com organizações 
nacionais e internacionais, da 
realização de reuniões científicas e 
do desenvolvimento de programas 
educacionais, recomendações e 
publicações.
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Joana Sá Ferreira

Oren Asman

Os presidentes da Secção de Direito, 
Ética e Psiquiatra da Associação 
Mundial de Psiquiatria (WPA 
– World Psychiatric Association), 
Tal Bergman-Levy (Psiquiatra) 
e Oren Asman (Jurista), 
participaram no VII.º Congresso 
Nacional de Psiquiatria, que 
decorreu em Coimbra, nos 
passados dias 24 a 26 de 
Novembro.
A mesa, presidida por André 
Dias Pereira, contou com a 
participação de Horácio Firmino, 
e abordou a problemática da 
Capacidade e Competência, em 
especial no domínio da capacidade 
testamentária, da imputabilidade 
criminal e dos problemas éticos 
e jurídicos da avaliação da 
capacidade.
O aumento da prevalência de 
demência em indivíduos idosos 
coloca novos e difíceis desafios 
às perícias testamentárias e 
neste Simpósio Capacidade e 
Competência: Entre a Psiquiatria, a 
Lei e a Ética procuraram-se pontos 
de encontro: o dever dos juristas 
em defender os interesses do seu 
cliente, por exemplo, da necessidade 
de se realizar uma avaliação da 
capacidade testamentária e do 
médico perito em se munir da 
informação necessária sobre 
eventual condição médica que 
possa influenciar a capacidade 
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Preços e custos na Saúde
A Fundação Francisco Manuel dos Santos efec-
tuou um estudo na área da Saúde que refere a 
relação custo/efectividade do SNS e do Sistema 
de saúde português como possuindo um dos me-
lhores rácios quando comparado com os parcei-
ros europeus. No entanto, as principais conclu-
sões desse estudo falam de uma ampla margem 
para melhoria do desempenho em todas as áreas 
e de como se pode ‘fazer muito mais com muito 
menos’. O debate público deste estudo terá lugar 
a partir de Janeiro de 2012.

A Fundação Francisco Manuel dos 
Santos é uma entidade sem fins 
lucrativos, de utilidade pública que 
pretende promover a participação 
da sociedade civil na reflexão e no 
debate sobre todas as questões 
relevantes que digam respeito à 
comunidade nacional, com respeito 
pelos valores da democracia, da 
liberdade individual, da igualdade 
de oportunidades, do mérito e 
do pluralismo. A adopção dos 
mais elevados padrões de rigor 
científico e académico na análise 
dos factos e na descrição das 
situações observadas é uma das 
exigências colocada aos autores 
dos estudos que a fundação 
promove, sendo também exigida, 
estatutariamente, a todas as 
actividades da fundação uma 
total independência em relação 
a “organizações e interesses 
políticos, partidários, económicos, 
religiosos e outros”.
No quadro de um protocolo 
de colaboração com a Escola 
Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa, a 
Fundação Francisco Manuel dos 
Santos encomendou um trabalho 
de investigação e análise sobre 
os “Custos e preços na Saúde”. 
Era solicitado aos autores que 
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procurassem respostas para 
uma questão principal: “Podem 
a organização, a gestão e o 
financiamento das instituições 
de saúde em Portugal produzir 
resultados diferentes em termos 
de eficiência?”. O trabalho foi 
liderado por Carlos Costa, 
professor auxiliar da Escola 
Nacional de Saúde Pública.
Este projecto de investigação 
teve como principais objectivos: 
caracterizar a evolução da despesa 
e a criação de valor em saúde na 
última década; apurar os custos 
por entidade prestadora de 
cuidados de saúde;  apresentar os 
preços praticados pelas diferentes 
unidades prestadoras; comparar 
os preços internacionais e/ou 
custos com a doença; introduzir e 
discutir metodologias baseadas na 
evidência sobre o financiamento, 
a organização e a gestão de 
organizações de saúde.
Do estudo resultou uma análise 
estruturada em quatro grandes 
áreas: Recursos e produção de 
cuidados de saúde; Cuidados de 
saúde primários; Medicamentos; 
Cuidados hospitalares. Foi 
solicitado que os responsáveis 
por este trabalho sublinhassem 
as evidências encontradas e 
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estimada em cerca de 804 milhões 
de euros, o que representa 34% 
dos custos do internamento, ou 
21% dos custos totais dos hospitais 
ou ainda perto de 10% dos custos 
totais do SNS.
Nesse estudo defende-se ainda que 
«é possível, sem comprometer o 
acesso dos doentes e aumentando 
a qualidade das respectivas 
prestações, realizar significativas 
poupanças na despesa pública».
Nas suas conclusões, os 
investigadores sugerem inúmeras 
recomendações que incluem, entre 
outras, a prática da avaliação do 
desempenho das organizações e 
dos profissionais; a introdução de 
incentivos (positivos e negativos); 
a responsabilização dos gestores 
e dos profissionais de saúde; e a 
efectiva promoção de uma nova 
cultura de transparência e de 
informação que promova o debate 
público. A totalidade do estudo, 
cerca de oito volumes de texto, 
estará em discussão pública a 
partir de Janeiro de 2012.

formulassem recomendações 
que pudessem contribuir 
para a melhoria de eficiência 
dos recursos e serviços. 
Estando em curso uma 
avaliação e um exame des-
ta temática, a Fundação 
Francisco Manuel dos Santos 
apresentou em Outubro as 
principais conclusões do 
estudo desenvolvido. 
No site da Fundação pode 
ler-se «alguns relatórios do 
nosso estudo, evidenciam 
os resultados positivos da 
cobertura universal e gratuita 
(pelo menos quase) e que 
não se esgotam nos ganhos 
da mortalidade infantil, dado 
que o custo-efectividade do 
SNS e do Sistema de Saúde 
Português apresenta um 
dos melhores rácios quando 
comparado com os nossos 
parceiros europeus (União 
Europeia a 15)». Apesar disso, 
este estudo apresenta muitas 
conclusões menos favoráveis 
ao nosso sistema de saúde: 
as principais conclusões 
mostram que há um caminho 

possível de melhoria de eficiência 
do sistema de saúde o que inclui 
uma melhor organização e gestão 
do sistema e exige uma reavaliação 
da política do medicamento, dos 
cuidados de saúde primários e, 
muito em especial, dos Hospitais. 
Nestes existem, segundo o estudo, 
custos em excesso atribuíveis 
a diversas causas, «destacando-
se a falta de qualidade dos 
cuidados prestados (evidentes 
nas complicações ocorridas e nas 
readmissões efectuadas)».
Um outro exemplo dado nesse 
estudo consiste na eventual 
redução da percentagem de cesa-
rianas verificadas nos hospitais do 
país, referindo que os indicadores 
portugueses são muito superiores 
aos europeus e que estão acima 
das metas do Plano Nacional de 
Saúde. O estudo refere que a 
redução dos 34% de cesarianas 
actuais para o objectivo de 24% 
permitiria uma poupança anual 
superior a 20 milhões de euros.
No total, as oportunidades de 
melhoria de eficiência nos hospitais 
apontam para um potencial de 
redução dos custos em excesso 
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Erros de prescrição 
são comuns na Alemanha

Um relatório de uma das maiores companhias de 
seguros alemãs da área da saúde revela que os 
erros de prescrição são comuns entre os médi-
cos dessa nacionalidade. A notícia foi publicada no 
British Medical Journal (BMJ 2011;342:d3854) e 
revela números preocupantes.

Os médicos alemães cometem 
muitos erros de prescrição, 
afirma-se no artigo do BMJ: 
«frequentemente prescrevem 
medicamentos para dormir muito 
aditivos e antipsicóticos a doentes 
com Alzheimer e as chamadas 
pílulas contraceptivas de terceira 
geração em vez das de segunda 
geração, que, segundo este 
relatório, tem melhores índices de 
segurança para o doente.
O relatório baseia-se as suas 
conclusões nas prescrições e 
diagnósticos de quase nove 
milhões de pessoas seguras através 
da Barmer, o que corresponde a 
cerca de 13% da população alemã 
que possui seguro de saúde.
O relatório revela a distribuição 
dos gastos com medicamentos 
da Barmer em 2010: 30% da 
despesa com medicamentos 
é gasta com apenas 0,8% da 
população segura, 50% com 3,3% 
e 80% com 15,2%. Gerd Glaeske, 
do Centro para a Pesquisa em 
Política Social da Universidade de 
Bremen, e principal autor deste 
relatório, refere: «há uma grande 
assimetria no nosso sistema de 
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saúde: uma pequena percentagem 
da população representa quase 
a totalidade do que se gasta» em 
medicamentos.
Um exemplo de má prescrição 
referido no relatório é a ampla 
indicação de antipsicóticos em 
doentes com Alzheimer (numa 
proporção de um em cada três 
doentes). As pessoas que sofrem 
de Alzheimer têm 6 vezes maior 
probabilidade de serem tratadas 
com antipsicóticos do que a 
restante população. O relatório 
indica ainda que a taxa de 
mortalidade de pessoas que tomam 
antipsicóticos é 1,7 vezes superior 
às das restantes. Segundo Gerd 
Glaeske o recurso a esta classe 
de fármacos é particularmente 
elevada em lares de idosos com 
falta de profissionais de saúde 
«para manter os doentes calmos 
e evitar que andem de um lado 
para o outro» o que classifica 
como sendo «um acto de violência 
contra as pessoas idosas»

 O relatório completo pode ser 
consultado (em alemão) no site da 
Barmer GEK.
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Várias instituições de referência 
confirmaram as reservas da Ordem 
dos Médicos sobre trocas de 
medicamentos, reservas essas que 
têm sido expressas por diversas vezes 
pelos representantes da OM numa 
tentativa de acautelar os interesses dos 
doentes, em especial a sua segurança, 
mas que até ao momento não têm 
tido o retorno devido, especialmente 
por parte do Infarmed, a Autoridade 
Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde. José Manuel 
Silva, presidente da OM, Pereira 
Coelho, presidente do Conselho 
Regional do Sul, Fernando Gomes, 
presidente do Conselho Regional 
do Centro e Miguel Guimarães, 
presidente do Conselho Regional 
do Norte, estiveram presentes 
neste encontro que teve como 
objectivo divulgar documentação 
útil para a compreensão de várias 
questões para as quais o Conselho 
Nacional Executivo tem alertado 
repetidamente.
Dessa conferência destacam-se as 
seguintes informações:
- a FDA fechou de uma fábrica de 
medicamentos por não apresentar 
garantias de qualidade na produção;
- Tribunal de Contas recomenda que 
o Infarmed publique os estudos de 
bioequivalência (algo que a OM tem 
solicitado repetidamente);

- Em informação enviada à OM, 
o Infarmed afirmou que a inter-
substituição só pode acontecer 
com medicamentos que tenham 
estudos de bioequivalência entre si 
(note-se que não existem estudos 
de bioequivalência efectuados entre 
genéricos de um mesmo princípio 
activo; os estudos que se fazem, e 
que não são divulgados pelo Infarmed, 
são sempre entre medicamentos 
genéricos e o respectivo medicamento 
de marca).
Como resultado destas informações, 
apoiadas em documentação emanada 
por instituições de referência como a 
FDA (Food and Drug Administration 
americana), o Tribunal de Contas 
ou o Infarmed, José Manuel Silva, 
presidente da OM, reforçou a 
necessidade de «sabermos que são 
feitos controlos de qualidade» pois 
não será apenas nas fábricas de países 
menos desenvolvidos que pode haver 
problemas com falta de qualidade 
na produção de medicamentos. 
Ainda há pouco tempo, numa 
visita a fábricas nacionais, a Ordem 
dos Médicos confirmou que os 
próprios representantes da indústria 
farmacêutica portuguesa consideram 
que o sistema de controlo é ineficaz 
pois algumas empresas nunca vêem 
os seus lotes de medicamentos 
devidamente analisados.

Instituições de referência 
confirmam reservas sobre 
trocas de medicamentos
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Mé-
dicos promoveu uma Conferência de Imprensa, no 
dia 16 de Dezembro cujo principal objectivo foi a 
divulgação de documentos de instituições de refe-
rência na área do medicamento, verdadeiramente 
novas provas que confirmam as reservas da Ordem 
dos Médicos quanto à substituição nas farmácias de 
medicamentos prescritos pelos médicos.
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O Bastonário da OM aproveitou 
para explicar aos jornalistas que é 
precisamente por não existirem 
estudos de bioequivalência 
entre os vários genéricos de um 
determinado princípio activo que a 
sua substituição nas farmácias não é 
segura, especialmente no contexto 
de um doente que está estável com 
a medicação que lhe foi prescrita pelo 
seu médico. Já para não referir todas 
as questões que se podem colocar em 
termos de confusão, sobremedicação, 
interrupção involuntária da 
terapêutica etc. quando se substitui 
um medicamento por outro em que 
a embalagem e o aspecto mudam, 
especialmente numa população 
envelhecida e com uma forte 
iliteracia para a saúde. «Marcas de 
genéricos que não possuam estudos 
de bioequivalência entre si não se 
podem inter-substituir», afirmou, 
com base na informação taxativa 
que o próprio Infarmed remeteu 
recentemente à Ordem dos Médicos. 

Nesta conferência a Direcção da 
OM aproveitou ainda para lamentar 
o facto de não serem divulgados 
os estudos de bioequivalência, tal 
como é recomendado pelo próprio 
Tribunal de Contas e é solicitado pela 
OM há muito tempo, sem qualquer 
resultado positivo. Referindo-se ao 
«empowerment» do doente graças 
à possibilidade que este passa a ter 
de, junto e em conjunto com o seu 
médico assistente, decidir se pretende 
‘trancar’ a receita impedindo assim 
quaisquer substituições na farmácia, 
José Manuel Silva recordou que «todas 
as propostas que a OM faz são a favor 
do doente e, por o defenderem, dão 
aos Colegas a segurança necessária 
para prescrever genéricos sem recear 
pela segurança do seu doente».
O dossier com toda a documentação 
apresentada nesta conferência pode 
ser consultado no site nacional da 
Ordem dos Médicos na área ‘Notícias 
sobre o medicamento’.



| Dezembro | 2011

O IHMT organizou, através do 
seu museu, a exposição, intitulada 
‘Ciência, medicina e política: vida 
e obra de Aldo Castellani (1874-
1971)’, uma mostra que pretende 
homenagear, mais uma vez, um dos 
pioneiros da história da Medicina 
Tropical: Aldo Luigi Mario Castellani 
(1874-1971) foi uma das figuras mais 
marcantes da história da medicina 
tropical europeia. Concluiu o curso 
de medicina na universidade de 
Florença em 1899 e, em 1901, tornou-
se professor da Escola de Medicina 
Tropical de 

Londres. Foi nomeado para fazer 
parte de uma missão para o estudo 
da doença do sono em Entebe 
(Uganda), pela comissão da Royal 
Society, juntamente com G. Low, 
N. Nabarro e C. Christy. Em 1902 
propõe que o Tripnosoma gambiense 
(descoberto por R. Forde e J. Dutton 
em 1901), seria o agente causador 
da doença do sono, que passou a 
ser denominada de ‘tripanosomose 
humana africana’. Esta descoberta, 
divulgada em 1903, teve um impacto 
crucial na história da medicina 
tropical e na longa carreira científica 
e clínica de Aldo Castellani.

Aldo Castellani foi professor 
universitário em Londres, nos 
Estados Unidos, no Ceilão (actual Sri 
Lanka), em Itália e em Portugal. No 
nosso país leccionou no Instituto de 
Medicina Tropical (1947-1966) e na 
Escola Nacional de Saúde Pública e 
de Medicina Tropical (1967-1971). 
Recebeu várias condecorações e 
foi membro de muitas sociedades 
científicas, destacando-se a Sociedade 
Internacional de Dermatologia, da 
qual foi co-fundador e presidente 
durante vários anos. Foi autor de 
mais de 300 publicações científicas, 
que incluem artigos científicos, 
manuais de ensino para as doenças 
tropicais e ainda várias versões da 
sua autobiografia, publicadas em 
inglês, italiano e japonês.

A exposição que o Museu do Instituto 
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Ciência, medicina 
e política: vida e obra 
de Aldo Castellani
Encontra-se patente ao público no Instituto de Hi-
giene e Medicina Tropical (IHMT) uma exposição 
sobre a vida e obra de Aldo Castellani, o médico que 
descobriu o agente causador da doença do sono. 
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de Higiene e Medicina Tropical tem 
patente é um olhar sobre a vida e 
obra de Aldo Castellani, e os seus 
70 anos de actividade clínica, ficando 
os três pilares essenciais da sua 
actuação em prol da humanidade: a 
ciência, a medicina e a política.

Texto baseado na apresentação 
feita para a exposição, da autoria 
de Isabel Amaral, licenciada em 
Bioquímica e doutorada em História 
e Filosofia da Ciência, Professora 
auxiliar da Secção de Ciências Sociais 
Aplicadas na Universidade Nova 
de Lisboa, investigadora do Centro 
Inter-universitário de História e 
Filosofia da Ciência e da Tecnologia, 
pólo Universidade Nova de Lisboa, 
membro várias sociedades científicas 
nomeadamente da Sociedade de 
Geografia (Secção de história da 
medicina), da Sociedade de Química, 
da Sociedade de Bioquímica e da 
Sociedade Brasileira de História da 
Medicina.
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No entanto, muitos dos produtos 
comercializados não se encaixam em 
nenhuma destas categorias, mas são 
vendidos como tal, e o maior risco 
prende-se na intensa bioatividade 
que exercem no organismo, uma 
vez que apresentando bioatividade 
também apresentam toxicidade.
A legislação vigente nos vários países 
é completamente ultrapassada 
pelo livre comércio, assim como, 
pelo fácil acesso a estes produtos 
via Web. Desta forma é impossível 
um total controlo dos produtos 
naturais, o que coloca certamente 
em risco a saúde pública. Muitas 
vezes a informação disponibilizada 
aos consumidores é deturpada e 
moldada a favor do incremento das 
vendas. São negadas ou omitidas 
informações sobre contraindicações, 
efeitos secundários e/ou interações 
ao que acresce ainda a agravante de 
alguns serem mesmo de qualidade 
duvidosa.
Educar para o consumo passa 
naturalmente por ensinar. Um 
consumidor que conhece o que 
são os diferentes produtos, o que 
contêm, para que servem, e o risco 
que pode correr quando os consome 
é fundamental para que não se deixe 
iludir ao ser aliciado a comprar o 
que muitas vezes lhe pode causar 
danos graves em termos de saúde. 

As substâncias químicas de todos 
os produtos naturais quando 
colocadas no mercado devem 
obedecer sempre ao máximo rigor 
na sua disponibilização, uma vez 
que os maiores venenos existem na 
natureza, quer sejam provenientes 
de animais (como o veneno de 
escorpião, cobras, abelhas, sapos, 
etc), de plantas (como a cicuta, 
loendro, dedaleiras, acónito, 
meimendro, figueira do inferno, etc), 
ou de vírus e bactérias (como a 
toxina do Clostridium botulinicum).
Esta perceção de risco tem vindo 
a perder-se ao longo das últimas 
gerações, o que se tem refletido nos 
vários produtos naturais, disponíveis 
livremente nos mercados, que apesar 
do seu perfil tóxico são erradamente 
sugeridos para tratamento de 
doenças que necessitam de 
acompanhamento de profissionais 
de saúde devidamente credenciados. 
O aliciamento dos potenciais 
compradores é feito recorrendo à 
falsa informação de que os produtos 
naturais não são químicos, e que são 
melhores que todos os outros, pois 
não apresentam riscos associados 
ao seu consumo. É importante 
perceber-se que a maioria dos 
medicamentos foram desenvolvidos 
a partir de produtos naturais e que 
estão suficientemente estudados e 

Partes deste artigo serão também pu-
blicadas na Newsletter da ASAE e na 
Revista da Ordem dos Farmacêuticos, 
com as devidas adaptações, dado o 
público alvo ser diferente. Faz parte 
da política do OIPM passar o mesmo 
tipo de informação em várias áreas 
de intervenção num mesmo período 
temporal, para que possa abranger o 
máximo de população e abrir a dis-
cussão para essa temática em várias 
frentes de ação.

Interações 
Planta-Medicamento 
no âmbito da realidade  Portuguesa

Neste mundo global, o fácil acesso a todos os pro-
dutos naturais que existem nos vários continentes 
tem trazido graves problemas de saúde. Estes têm 
sido mais identificados na Europa Ocidental, nos Es-
tados Unidos e no Canadá, dado o crescente consu-
mo que se tem verificado nos suplementos alimen-
tares e/ou dietéticos. 

Maria da Graça Campos
Coordenadora do Observatório 

de Interações Planta-Medicamento 
(OIPM)

Centro de Estudos Farmacêuticos, 
Faculdade de Farmácia – Universida-

de de Coimbra, 
Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, Coimbra, Portugal 

Maria Luísa Costa
Observatório de Interações Planta-

-Medicamento (OIPM)
Centro de Estudos Farmacêuticos, 

Faculdade de Farmácia – Universida-
de de Coimbra, 

Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga 
de Santa Comba, Coimbra, Portugal
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controlados para que possam ser 
usados com segurança, o que não 
acontece com todos os outros, que 
em contra-ponto têm pouca ou 
nenhuma avaliação de risco.
Nas últimas duas décadas, ao perigo 
do consumo destes “Produtos 
Naturais” soma-se o perigo do 
consumo concomitante destes 
produtos com medicamentos. Vários 
acidentes têm sido publicados e 
vários alertas têm sido emitidos no 
sentido de informar os profissionais 
de saúde sobre os riscos do uso 
concomitante de produtos naturais 
e medicamentos [1, 2]. O facto de 
raramente ser registado o consumo 
de produtos naturais nos ficheiros 
clínicos dos doentes [3], e desta 
informação ser menosprezada por 
parte de alguns profissionais de 
saúde, e dos próprios doentes, tem 
levado a uma não correlação entre 
alguns eventos clínicos inesperados 
com o consumo dos referidos 
produtos. Admite-se por isso que, 
uma maior atenção relativamente 
ao historial dos doentes no que 
concerne a produtos naturais 
possa levar a um maior registo e 
consequentemente a uma real noção 
do problema e da sua dimensão.
Como já foi referido, o facto 
de estarmos em presença de 
estruturas químicas com atividade 
no nosso organismo, só por si, já 
suscita preocupação mas para além 
disso podem ocorrer interações 
entre estas estruturas de origem 
natural e as estruturas provenientes 
dos medicamentos. As interações 
podem ser de índole farmacocinética 
ou farmacodinâmica, e alterar 
completamente o efeito que se 
esperaria do(s) medicamento(s). 
As consequências que daí advêm 
podem atingir importâncias variadas, 
desde a ineficácia de um analgésico 
para aliviar uma dor de cabeça 
até à morte por toxicidade de um 
fármaco, ou por ausência do mesmo 
em doses terapêuticas.
Nos últimos anos muitas têm sido 
as publicações que dão conta de 
interações planta-medicamento. 
Não necessariamente porque agora 

ocorram mais que anteriormente 
mas talvez devido a um maior 
conhecimento e sensibilidade por 
parte dos profissionais de saúde 
de alguns países (E.U.A., Inglaterra, 
Austrália, entre outros) [4] para 
detetar o uso destes produtos e 
de interações daí resultantes, que 
depois partilham com a comunidade 
científica. 
Também o fato de se aceder 
facilmente a publicações científicas 
tem conduzido a que de uma 
forma pouco ética se estejam a 
comercializar produtos que foram 
alvo de investigação no âmbito 
de determinadas patologias mas 
para os quais os resultados foram 
inconclusivos e ou revelaram 
mesmo toxicidade elevada e, por 
isso, os estudos sobre eles foram 
interrompidos. Ao grande público 
a informação chega-lhes quase 
sempre manipulada por parte de 
quem promove as vendas desses 
mesmos produtos e por isso, na 
maioria das vezes isenta de rigor. Um 
consumo baseado em informação 
não fidedigna, não pode culminar 
numa decisão sensata e os acidentes 
acabam por acontecer.
Os casos mais flagrantes e também 
mais graves estão relacionados 
com os doentes oncológicos e uma 
panóplia de “Produtos Naturais” que 
lhes é vendida a preços exorbitantes 
e que, para além de não lhes tratar 
o processo tumoral, compromete 
muitas vezes os tratamentos 
preconizados para o efeito e em 
algumas situações ameaça a vida do 
doente. A fragilidade e o desespero 
que carateriza o estado de espírito 
destes doentes, torna-os vulneráveis 
a uma promessa de cura milagrosa 
sem efeitos adversos. Os produtos 
naturais geralmente sugeridos 
são compostos por substâncias 
ativas que visam três objetivos: 
desintoxicar, tratar o processo 
tumoral, e acalmar os doentes.
Assim vamos encontrar nestes 
produtos naturais “desintoxicantes” 
que incluem indutores (aceleradores) 
das isoenzimas hepáticas que mais 
não fazem do que aumentar a 
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causar cólicas intensas e perda 
de eletrólitos além da alteração 
da flora intestinal. Como se não 
bastasse, o uso destes compostos é 
contra-indicado em caso de doenças 
intestinais inflamatórias e o seu uso 
continuado é desaconselhado por 
poder conduzir à destruição dos 
plexos nervosos intratumurais do 
cólon, produzindo um intestino 
grosso atónito sem haustras, 
semelhante ao da colíte ulcerosa 
crónica [10]. 
Outro grupo de plantas consumido 
por estes doentes são as que de 
alguma forma podem exercer efeito 
calmante. Plantas como a erva 
de São João - conhecida também 
por hipericão (não confundir com 
o hipericão do Gerês) - entre 
outras, exercem a sua ação no 
sistema nervoso actuando como 
antidepressivos ou como calmantes. 
A somar a essa ação central, vem 
também por vezes uma modulação da 
metabolização instestinal e hepática 
que no caso do referido hipericão 
tem comprovada relevância clínica. 
Compete com vários medicamentos 
que também usam a glicoproteína-P 
e as isoenzimas do CYP 450 
3A4 o que gera uma redução 
nos níveis plasmáticos de alguns 
antineoplásicos, como o irinotecan, 
em que a dose biodisponível pode 
ser cerca de 42% inferior à prevista 
[6, 11, 12]. Escusado será acrescentar 
o quão comprometido fica o sucesso 
da quimioterapia nesta situação. 
Não menos graves são os pre-
parados para emagrecer. As pessoas 
que os consomem não sabem, 
na maioria das vezes, o preço 
que poderão ter que pagar ao 
comprometerem a sua saúde pelo 
milagre de um emagrecimento 
rápido. Com o excesso de peso e 
a obesidade vem associado quase 
sempre um quadro patológico que 
pode incluir diabetes, hipertensão, 
hipercolesterolémia e até ansiedade 
e/ou depressão. Quando estes 
doentes polimedicados consomem 
ao mesmo tempo produtos com 
mucilagens, fibras, estimulantes, 
diuréticos e ou “desintoxicantes” vão 

metabolização dos medicamentos. 
Tendo em conta que muitos destes 
doentes fazem quimioterapia e 
que as doses administradas são 
muito rigorosas para que se atinjam 
níveis plasmáticos dentro das 
estreitíssimas janelas terapêuticas, 
o uso simultâneo de indutores da 
metabolização hepática diminui a 
quantidade de fármaco disponível 
para exercer o seu propósito 
terapêutico comprometendo o 
tratamento e a recuperação do 
doente [5, 6]. 
Por outro lado, as plantas que são 
vendidas, neste mercado paralelo, e 
que visam a cura do cancro, contém 
substâncias químicas tão ou mais 
tóxicas do que as que são usadas em 
quimioterapia. Os medicamentos 
desenvolvidos para o tratamento do 
cancro são na sua maioria à base de 
plantas [7]. São por isso substâncias 
químicas similares que ao serem 
consumidas em simultâneo podem 
causar graves danos na saúde do 
doente. Uma das plantas mais 
usadas é o Aloés. O “xarope” 
com ele preparado incluí bebidas 
destiladas o que por si só já não é 
recomendado mas o mais grave é 
que esta planta contém vários tipos 
de substâncias químicas que atuam 
em diferentes ângulos. Por um lado 
temos compostos polifenólicos, 
nomeadamente flavonoides, que 
atuam como inibidores da agregação 
plaquetária, aumento do tempo de 
coagulação e que podem conduzir 
a graves hemorragias se, por 
exemplo, forem usados em período 
pré-operatório e na anestesia 
se administrar sevoflurano que 
tem igual impacto na coagulação 
[8]. Além desta bioatividade os 
extractos de aloés tem também um 
efeito inibidor da metabolização 
hepática via CYPs, podendo levar 
a um aumento da quantidade de 
medicamento biodisponível, e assim 
até gerar toxicidade [9]. Para além 
do referido, alerta-se para o facto 
de poderem existir compostos 
antracénicos no xarope de aloés. 
Estas substâncias químicas têm um 
elevado efeito laxante e podem 
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estar sujeitos a variadas alterações 
na farmacocinética da sua medicação. 
Assim, no caso das mucilagens há 
uma grande probabilidade de que 
estas adsorvam em si medicamentos 
tomados ao mesmo tempo, e por 
isso a quantidade destes que chega à 
corrente sanguínea é forçosamente 
inferior à necessária para o efeito 
terapêutico. No caso da digoxina 
(tónico cardíaco) a situação pode 
ser muito grave e complicar-se 
ainda mais, se o médico ao perceber 
que houve uma ineficácia da dose 
anteriormente prescrita a aumenta 
para se gerar o efeito pretendido. 
Isto, porque se inadvertidamente o 
doente deixar de consumir essas 
mucilagens e/ou fibras, a dose que 
antes tinha sido ajustada para ser 
eficaz passa a ser muito elevada e 
atinge níveis tóxicos [13].
Muitas vezes as pessoas que 
consomem produtos para ema-
grecer apresentam quadros de 
ansiedade e/ou depressão e o uso 
de estimulantes para perda de peso 
são muitas vezes incluídos nos 
produtos que elas compram sem 
que se apercebam de tal situação. 
Num indivíduo com este perfil o uso 
de estimulantes é sempre contra-
producente e substâncias contendo 
cafeína como é o caso do chá verde 
(e todas as outras variedades até ao 
chá preto), do guaraná e do cacau, 
às quais podem associar bebidas 
isotónicas e/ou Coca-cola ®, bebidas 
energéticas e ainda alguns cafés, 
comprometem seriamente não só a 
estabilidade do sistema nervoso mas 
também podem ter um efeito nocivo 
sobre o coração, colocando-o em 
esforço suplementar, podendo 
trazer graves danos à saúde. Como 
se não bastasse a quantidade de 
cafeína a que estão expostas, o uso 
regular de pílula contraceptiva (que 
contenha estrogénios) modula as 
isoenzimas do Citocromo P450 1A2 
(envolvidos na metabolização da 
cafeína) inibindo-as, e fazendo com 
que a cafeína permaneça mais tempo 
disponível no organismo, podendo 
atingir níveis que representem um 
elevado risco para a saúde [14]. A 

própria quantidade de catequinas 
existente no chá verde e o seu uso 
crónico vem referenciada como 
hepatotóxica [15], pelo que deve ser 
sempre consumido com moderação. 
Os diuréticos que se associam 
a tratamentos deste tipo levam 
à depleção de muitos minerais, 
nomeadamente o potássio, o que 
pode causar só per si graves danos na 
saúde. Muitas vezes reflecte-se num 
cansaço inexplicado. No entanto, 
o uso simultâneo destes produtos 
naturais com medicamentos pode 
também favorecer a excreção dos 
mesmos conduzindo assim, mais uma 
vez, a uma diminuição da quantidade 
de fármaco biodisponível.
Para finalizar, existe um grupo de 
produtos naturais que não é apenas 
usado por uma faixa da população em 
particular, mas sim, pela população 
em geral - os antioxidantes. A venda 
destes produtos tem crescido 
muito nos últimos anos, apesar de 
não existirem provas científicas 
que corroborem a sua actividade in 
vivo. Mas para além da ausência de 
fundamento científico que sustente 
a sua ingestão, toda a informação 
referente a efeitos secundários, 
contra-indicações e toxicidade são 
negligenciadas ou omitidas. Assim, à 
população em geral, são apresentados 
produtos absolutamente milagrosos 
que previnem todas as doenças 
degenerativas associadas ao enve-
lhecimento e stress, o próprio 
envelhecimento e também com-
batem os radicais livres existentes 
nos processos tumorais e doenças 
inflamatórias (crónicas ou não). 
Temos por isso hoje em dia um 
consumo generalizado de noni, 
mangostão, bagas de goji, frutos 
vermelhos e silvestres, entre outros.
Relativamente ao chá pre-parado 
com as bagas de goji, já foram 
reportados dois casos de interacção 
medicamentosa com a varfarina. 
Dessa interação resultou um 
aumento do referido me-dicamento 
(sobredose) e daí um elevadíssimo 
risco de hemorragia [16, 17].
Já no caso do noni, estão descritos 
sete casos de hepatotoxicidade 
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aguda, sen-do que num desses 
casos foi necessário o recurso 
a transplante hepático [18, 19, 
20, 21].
O mangostão, por sua vez, 
tem na sua constituição 
substâncias com capacidade 
inibidora sobre as CYP 
2C8, 2C9 e 2C19. Isto quer 
dizer que, os medicamentos 
metabolizados por esta 
enzimas são biotransformados 
mais lentamente. Dentro 
desse grupo de medicamentos, 
quatro são considerados 
medicamentos de estreita 
margem terapêutica: varfarina, 
ácido valpróico, fenitoína; 
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paclitaxel [22]. Uma sobredose 
com estes fármacos é muito grave e 
ameaça a vida do doente.
Dentro dos frutos vermelhos, 
foram reportados vários casos 
de interacção entre os mirtilos 
vermelhos (sumo) e a varfarina; da 
interacção resultou numa sobredose 
do medicamento que culminou em 
hemorragias [23, 24].
Estes são apenas alguns exemplos 
dos muitos temas que aqui poderiam 
ser abordados.
Ao Observatório de Interações 
Planta-Medicamento (OIPM) têm 
chegado vários casos que refletem 
não só as temáticas abordadas ao 
longo do artigo mas também incluem 
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produtos usados nos ginásios para 
as mais variadas finalidades e muitos 
outros que vão aparecendo à 
medida que as pessoas são alertadas 
para estas situações.
O trabalho desenvolvido no OIPM 
abrange investigação no âmbito da 
avaliação de risco dos produtos 
naturais e das suas interações com 
medicamentos, nomeadamente num 
projeto de investigação que decorre 
em parceria com o Serviço de 
Oncologia do Instituto Português 
de Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil desde 2009. A notificação de 
reações adversas decorrentes de 
interação planta-medicamento deve 
ser feita em documento próprio, 
disponível em farmácias, centros 
de saúde e hospitais, e que depois 
é encaminhado para o OIPM. Os 
dados são recebidos, tratados e 
validados cientificamente, sendo 
posteriormente devolvida esta 
informação à sociedade de modo 
a alertar para situações de perigo 
sempre que estas existam (www.
uc.pt/ffuc/oipm).
Estamos em crer que num futuro 
próximo uma população mais 
informada possa ser a melhor 
forma para fazer cumprir a 
legislação vigente acautelando 
assim os danos que tudo isto pode, 
inadvertidamente, causar na saúde 
das populações.
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130 anos depois, a língua 
portuguesa mudou... 
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A primeira experiência de 
ensino médico pré-graduado 
num hospital privado
A participação na esfera clínica assistencial dos 
novos hospitais privados no sistema de saúde 
é uma realidade incontornável. Entre os novos 
hospitais privados, o Hospital Cuf-Descobertas 
(HCD) tem sido pioneiro na vontade de com-
plementar a sua actividade assistencial com ac-
tividade na área da formação médicaAna Serrão Neto

Direcção Clínica, Hospital 
Cuf-Descobertas 

Nesta perspectiva, o hospital tem 
organizado múltiplos eventos 
científicos, diversos cursos 
de formação pós-graduada, 
nomeadamente em parceria com 
o Gabinete de Formação Pós-
graduada da Faculdade de Ciências 
Médicas de Lisboa (FCML), apelou, 
e obteve, idoneidade formativa 
nas especialidades de Pediatria,  
Imunoalergologia e ORL.
No que respeita a formação pré-
graduada, um protocolo formal 
estabelecido com a FCML permitiu 
a colaboração no ensino prático 
do 6º ano desta Faculdade. No 
ano lectivo de 2009-2010, o 
HCD recebeu o primeiro grupo 
de alunos para as disciplinas de 
Medicina Interna, Cirurgia geral, 
Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria. 
A colaboração no ensino tem 
prosseguido, com um número 
crescente de alunos por disciplina, 
tendo ao longo dos dois primeiros 
anos lectivos passado pelo HCD 64 
alunos.
Tratando-se da primeira experiência 
pedagógica formal de ensino médico 
num hospital privado no nosso 
país, entendemos que deveríamos 
realizar uma avaliação objectiva dos 
dois primeiros anos lectivos e fazer 
a sua divulgação. Nesta perspectiva, 
elaborámos um questionário com 

o propósito de avaliar as diversas 
componentes do ensino realizado, 
o qual foi distribuído pelos alunos 
e cujo preenchimento era anónimo. 
Neste questionário, solicitavam-se 
respostas numéricas, mas incluía-
se espaço para, em texto livre, os 
alunos poderem expressar as suas 
opiniões ou sugestões. Obtiveram-
se 50 respostas, o que corresponde 
a 78,1% de alunos. No Quadro 
I estão descriminadas as áreas 
avaliadas e a respectiva pontuação 
atribuída pelos alunos, sendo cinco 
a nota máxima.
Da área de texto livre, salientam-
se os aspectos mais referidos pelos 
alunos. Dos aspectos positivos, 
referem-se: acompanhamento pelos 
Assistentes, ratio aluno/assistente, 
instalações e qualidade técnica 
do corpo clínico. Dos aspectos 
negativos: acesso ao processo 
clínico electrónico, autonomia 
na observação de doentes e não 
realização de serviço de urgência no 
HCD.
Quanto ao ratio de alunos por 
assistente, pode-se argumentar que 
o HCD pode escolher o número 
de alunos a receber, enquanto os 
hospitais públicos poderão não 
ter essa possibilidade. Se este 
argumento é verdadeiro, não invalida 
que o ensino prático seja melhor 
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se o aluno acompanha a actividade 
clínica do assistente, numa relação 
de um para um ou, no máximo, de 
um para dois. 
Atendendo à nossa prática de 
melhoria contínua, analisámos mais 
pormenorizadamente os aspectos 
negativos. Quanto ao acesso 
ao processo clínico electrónico 
decidiu-se que os alunos acederiam 
com a password dos respectivos 
assistentes. Devido à breve 
permanência de cada aluno, bem 
como à sua rotatividade, optou-
se por esta solução fácil, menos 
burocrática, e segura. Sobre a 
autonomia na observação de 
doentes, de inicio deu-se menos 
liberdade pela expectativa de 
verificar se os doentes privados 
colaboravam com o ensino. Depois 
do primeiro grupo, a autonomia 
na prática clínica foi superior pois 
a colaboração dos doentes foi 
excelente, incluindo nas observações 
ginecológicas. É nossa convicção 
que os alunos que estagiaram no 
HCD beneficiaram da observação 
de um maior número de doentes 
e de um acompanhamento mais 
personalizado, o que se traduziu, 
globalmente, em boas notas. No 
que respeita o estágio no serviço 
de urgência no HCD, admitiu-se 
que seria mais útil aos alunos a sua 
realização num hospital central, pela 
diversificação e índice de gravidade 
dos doentes. Todavia, atendendo aos 
objectivos formativos do 6º ano de 
medicina, a urgência do HCD tem 
um leque de patologia e gravidade 
suficientemente variados, pelo que 
este estágio se passou a efectivar no 
HCD. 
Uma vez que tínhamos avaliado 
o sentir dos alunos, também 
objectivámos as impressões dos 
assistentes envolvidos nesta 
experiência de ensino. No Quadro 
II estão descriminadas as áreas 
avaliadas e a respectiva pontuação 
atribuída pelos assistentes, sendo 10 
a nota máxima.
Desta avaliação, ressalta a 
satisfação global dos assistentes 
com a experiência de ensino, a sua 

disponibilidade para continuarem, 
embora o ensino acarrete 
sobrecarga no trabalho diário e 
exija actualização de conhecimentos 
específicos.
O balanço que fazemos dos 
dois primeiros anos lectivos de 
ensino pré-graduado no HCD é 
extremamente positivo e permite 
considerar esta experiência 
pedagógica enriquecedora, 
tanto para os médicos do HCD 
como para os alunos. Por outro 
lado, é importante realçar que 
esta experiência confirma não 
haver qualquer impedimento ao 
desenvolvimento de parcerias com 
hospitais privados para o ensino 
médico.  
Os mais cépticos dirão que o 
ensino diminui a produtividade dos 

médicos, o que não agradará 
às administrações. Mas esta 
visão é desactualizada, pois 
as administrações são as 
primeiras interessadas em 
manter os “seus” hospitais 
vivos e dinâmicos, e o ensino 
é um bom meio de manter 
energia e vitalidade dentro dos 
hospitais, contribuindo para 
a sua evolução. No caso da 
José de Mello Saúde, o ensino 
médico pré e pós-graduado 
constitui, explicitamente, 
uma aposta estratégica no 
desenvolvimento técnico-
científico das suas unidades 
hospitalares.

Quadro I – Áreas de avaliação. Respostas dos alunos
(pontuação máxima 5)
Áreas de avaliação Avaliação

Satisfação global 4.4

Comparação experiência formativa HCD com outros Hospitais 4.0

Satisfação global:
Cirurgia
Ginecologia/Obstetrícia
Pediatria
Medicina Interna

3.8
4.6
4.5
4.4

Qualidade dos meios disponíveis no HCD 4.3

Ligação HCD à Faculdade 4.8

Interesse em trabalhar nas unidades Saúde cuf 4.5

Quadro II – Áreas de avaliação. Respostas dos assistentes 
(pontuação máxima 10)
Áreas de avaliação Avaliação

1- Satisfação com experiência de ensino 9.3

2- Sobrecarga no trabalho diário 5.3

3- Condições do espaço físico 7.3

4- Exigência na actualização de conhecimentos 6.0

5- Disponibilidade para continuar 8.3

6- Carga horária vs aquisição conhecimentos 7.2

Nota: nos itens 2 e 3, quanto menor for a cotação, melhor é a classificação 
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O Estado Social não 
morrerá! 
– mesmo que o matem.
Pensei titular este texto como “O Estado social 
não morreu, o Estado social não morrerá! Como o 
demonstra a abóbada da Batalha que lá se mantém 
500 anos depois de ter sido desacreditada”.
Mas optei por estoutro título que julgo mais a pro-
pósito.

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

De facto recorda-me o “no pasáran!”, 
valor normativo que tenho como 
exemplo de convicção e que, neste 
nosso tempo, parece estar a ficar 
esquecido.
Dizem alguns que o Estado Social 
já morreu; outros afirmam que o 
Estado Social está ultrapassado pelo 
que morrerá em breve; e outros 
ainda, muitos ao que parece, dizem 
que o Estado Social não é viável 
porque não se adequa e esta fase do 
desenvolvimento colectivo. Pelo que 
ouvimos, pelo que lemos, podemos 
afirmar que são muitos os que se 
julgam acreditados para emitirem tais 
juízos.
Pergunto-me porquê?
Porque conhecem a História? Porque 
são Profetas? Porque são Cientistas 
Sociais? E porque não por terem 
algum interesse em o afirmarem? 
Talvez por serem Sábios? Ou porque 
etc….
É minha convicção que o que 
se esconde por detrás deste 
catastrofismo é o desejo, ou a 
convicção da sua inevitabilidade, 
de aniquilar o que julgo ser a mais 
espantosa criação do Homem. 
A única que lhe permite afirmar-se 
diferente dos outros animais. 

Estado Providência
Refiro-me à invenção do Estado 
Providência que continuo a acreditar 
ser a mais notável expressão de 

humanismo que o conceito Estado 
Social congrega.
É por ter esta certeza que, apesar 
de interpretar algumas das opiniões 
que o afirmam “moribundo” como 
interessadas nesse objectivo, não sou 
capaz de aceitar que os tais analistas 
tenham como propósito consciente a 
destruição deste valor.
Não me parece que haja desonestidade 
ou “malvadez” nas suas apreciações.
Parece-me antes que escolheram a 
forma mais fácil, a que gera menos 
controvérsia, de abordar as suas 
presentes contradições e dificuldades. 
Porque ao afirmarem algo em 
que a maioria “quer” acreditar 
evitam o conflito que a diferença 
potencialmente inconveniente pode 
acarretar e fogem do dever de tentar 
encontrar percursos, decerto difíceis, 
complexos e geradores de mal-estar, 
que sejam alternativas ao actual 
modelo de sociedade.
Com esta atitude evitam o risco de 
se confrontarem com fórmulas sociais 
polémicas que quase seguramente 
contrariam a presente uniformidade 
em relação ao miserabilismo “que 
será o padrão a promover” na nossa 
actual situação económico financeira.
(E como seria útil uma discussão aberta 
sobre esta “crise”, eventualmente 
promovida por artigos de opinião, 
sem a “capa” dos interesses que a 
promovem a cobri-la e a limitá-la).  
Mas voltando ao Estado Providência 
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onde teremos todos nós falhado para, 
após um escasso meio século da sua 
fruição, sermos tantos a acreditar que 
está destruído de forma irremediàvel?
Como sabemos a sua construção 
esboçou-se no século XIX e fez-se no 
XX. Com o esforço dos muitos que 
se confrontavam com o viver numa 
sociedade onde nada tinham ao lado 
de outros que tinham, pelo menos 
aparentemente, tudo.
Sendo, sentindo-se e sabendo que 
todos eram apenas pessoas (e cada 
vez mais conscientemente pelo 
simples facto de viverem e verem) 
era-lhes estranho que alguns o fossem 
mais do que outros. 
Por isso começaram a interrogar-se 
“porquê”? 
E por aí chegaram à consciência de 
classe e reflectiram sobre a injustiça 
da evidente desigualdade entre os 
Homens. 
Foram-se dando conta que eram 
muitos a ter pouco e poucos a ter 
muito.
E foi nesta altura que o suporte para a 
mudança se começou a afirmar.
Os Idealistas que os orientariam na 
sua luta como chefes vieram depois. 
Alguns saíram das fileiras dos que 
nada tinham. Mas muitos mais eram 
Homens e Mulheres que tinham 
alguma “coisa” mas achavam que 
o mundo seria melhor se todos 
tivessem o mínimo ou um pouco mais 
do que isso,
E foram estes que comandaram e 
deram ordem à luta dos deserdados.
Em boa verdade à luta dos mal 
nascidos porque nascidos no lado 
errado da posse. 

A mudança
E a mudança ocorreu. Hoje o tempo 
de viver não se compara com esse 
tempo ainda tão próximo de nós.
Parecendo até que nunca terá sido de 
outra maneira.
Por isso chegámos até hoje com 
demasiados usufrutuários das 
conquistas sociais do século passado 
a considerá-las como direito definitiva 
e naturalmente adquirido.
E como direito explorável em 
benefício exclusivo do próprio.

Ignorando todo o historial de sacrifício 
e empenho dos seus antecessores. 
Sem memória. Sem crítica. Sem olhar 
para o lado (ou para trás onde estão 
os filhos).
Vive-se a democracia como se esta 
sempre tivesse existido.
Goza-se a liberdade sem qualquer 
receio da sua perda ou das 
manipulações que a possam restringir.
Porque, julga-se (mas será que se 
pensa nisso?), tudo que temos de bom 
é definitivo.
Embora seja sempre pouco. Porque 
acreditamos que temos direito a ter 
mais. Sempre um pouco mais.
Porquê? – Bom, porque sim!
E devemos ter esse mais sem esforço. 
Sem sacrifício. Sem luta. 
Apenas porque “merecemos”.
É claro que estou a falar dos 
trabalhadores. Do proletariado. Dos 
funcionários administrativos dos 
múltiplos serviços que organizam o 
nosso quotidiano. Estou a falar dos 
que fazem a classe média que trabalha 
e paga impostos.
E que nos dizem terem adquirido 
vantagens sociais “acima das suas 
possibilidades”. Sendo, por isso, 
associados à ruptura da capacidade 
financeira da sociedade e, para alguns, 
se calhar, sendo até os culpados pela 
mesma.  
Mas será que as conquistas da 
liberdade e da transparência nos 
negócios dos Homens só acarretou 
vantagens para estes? Para os pobres? 
Para os deserdados? 
Para os proletários que nunca 
construíram a sua utópica ditadura?
Será razoável associarmos a actual 
exploração dos direitos sociais, sem 
qualquer controlo adequado e com 
inequívocos abusos, a estes grupos de 
cidadãos?
Cidadãos que se pretende serem 
insensíveis aos esforços dos “deten-
tores do dinheiro” para encontrarem 
forma de lhes darem um pouco das 
migalhas dos seus ganhos.  
Será razoável esquecemo-nos das 
responsabilidades destes “alguns” 
que dirigem as políticas, manipulam 
vontades e criam servidão nos postos 
de trabalho que oferecem?
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E que se afirmam inocentes dessa 
exploração. Querendo convencer-nos 
que são eles as vítimas deste mundo 
que efectivamente criaram em função 
dos seus interesses.
Em boa verdade, por estarem tão 
habituados a inventar realidades 
virtuais lucrativas, querem iludirnos 
com outras virtualidades.
Como quando afirmam que 
“poderosos” são os que nada têm 
além da sua força de trabalho porque 
se soubessem o que custa mandar 
todos quereriam obedecer ou se 
soubessem as dificuldades impostas 
pela gestão de uma fortuna todos 
quereriam ser pobres (Atentai que 
estes dizeres não são só de hoje).
Sejamos claros:
É inequívoco que o Estado Social 
beneficiou (e beneficia) os que pouco 
ou nada têm.
Mas e os que sempre tiveram ou 
passaram a ter? Foram prejudicados?
Em boa verdade quem é que mais 
ganhou com este valor?

Outra mudança
O conceito “estado social” cresceu 
associado ou fazendo parte da 
quimera da transparência e da total 
abertura dos mercados (umas vezes 
com controlo outras totalmente 
isentos de qualquer condicionante) 
que se vem construindo desde o final 
da Segunda Grande Guerra.
Sendo estas o suporte para uma 
actividade económica onde o “virtual” 
se foi pouco a pouco insinuando 
como regra directora.
Com estruturação de negócios onde 
o lucro não depende do trabalho mas 
da especulação. E onde o valor de um 
produto não depende da sua utilidade 
(ou da sua necessidade) mas do 
interesse artificialmente criado para 
promover o seu consumo.
E se esta forma negocial ainda pode 
criar emprego a especulação nem isso 
faz.
E é esta capacidade de negociar 
no virtual que tem criado riqueza 
para alguns sem significativas 
contrapartidas para o colectivo.
Tal como também não cria posto 
de trabalho (bem pelo contrário) 

a tecnologia que substitui a mão 
humana nas fábricas ou na prestação 
de serviços.
E embora esta alteração seja 
referenciada como progresso não o é. 
A tecnologia poderá sê-lo. 
Mas o resultado da sua utilização 
sem crítica, algumas das suas 
consequências, não o é. 
O progresso não existe, por exemplo, 
na uniformização das respostas a 
dúvidas e suspeitas que o mercado a 
todo o momento gere.
Uniformização que a tecnologia 
promove.
Infelizmente os funcionários dos 
nossos dias são apenas “formatados” 
(que triste expressão para descrever 
a capacidade do Homem para 
raciocinar) para serem extensões da 
máquina.
Sendo, por isso, medíocres e 
incompetentes porque condicionados 
pela mesma.
Não possuindo autonomia para 
informarem, ou melhor, para 
comunicarem com o outro fora das 
limitações que essa tecnologia lhes 
impõe, reduzindo ou anulando as 
suas capacidades críticas, de análise, a 
própria vida relacional.
(A publicidade telefonada que 
recebemos é toda similar. A fórmula 
usada no contacto com os potenciais 
clientes e com os clientes reais é 
estandardizada. A resposta a um 
pedido de informação é tudo menos 
resposta porque incapaz de reagir ao 
que sai da norma.)  
E quem beneficia com isto?
Apenas o investidor. O gestor. O 
empresário. O patrão de topo. 
O que não quer funcionários 
reivindicativos, com opinião, com 
capacidade crítica. 
Funcionários com competência para 
questionarem a qualidade do produto 
e participarem na sua melhoria.
Não é isto que o Investidor, o 
accionista, quer.
Para ele, criador de lucro real 
(exclusivamente para si) pela 
manipulação da virtualidade, o que 
interessa é o ganho imediato. O 
proveito.
Tudo o mais lhe sendo indiferente.

Para ele o empregado apenas tem 
de trabalhar o máximo ganhando o 
mínimo.
Porque se não o fizer há dezenas de 
candidatos para ocupar o seu lugar.
E quer funcionários indisponíveis para 
fazerem reivindicações perturbadoras 
da produção. Por saberem que 
se reivindicarem serão afastados. 
(Também eles sabem que, de facto, 
há dezenas de trabalhadores a 
pretenderem o seu lugar).
E preferencialmente querem fun-
cionários sem quaisquer custos 
sociais. Se os quiserem que os paguem 
eles.
Se não ganham o suficiente para 
o fazerem isso é problema deles e 
não do Investidor. Este até merece 
louvores porque os emprega de forma 
precária fazendo rodar o posto de 
trabalho ora por uns ora por outros.
Permitindo, com este modelo, que 
muitos potenciais empregados 
tenham oportunidade de, durante 
algum tempo, criar proveito para o 
Investidor ganhando uma espécie de 
esmola que ele subtrai a esse proveito.
Pequena.
Para não ficar impossibilitado de 
investir noutra forma de renda onde 
o processo se repetirá: empregado 
não reivindicativo, sem direitos, com 
trabalho temporário mal remunerado, 
com ganhos reais para o Investidor e 
ganhos também reais no meio virtual, 
na especulação, para os accionistas.
E ainda serão louvados por criarem 
riqueza.

O endeusar do Virtual
E como o virtual é apresentado como 
um modelo gerador de lucro até o 
pobre trabalhador explorado se aliena 
na virtualidade.
À sua dimensão. À dimensão que lhes 
dizem ser a “sua formadora”.
Quantas horas das suas vidas são 
desperdiçadas em frente de televisões 
julgando estar a “saber as notícias”?
Quantos destes homens e mulheres 
terão consciência de estarem a ser 
manipulados em termos de saber, 
de crítica, de aceitação de norma 
condicionadora da sua opinião?
Quantos perceberão que a “notícia” 



Dezembro | 2011 | 59

o P i n i ã o

os desvia de pensarem por si mesmos 
e lhes impõe opinião.
Levando-os a dizerem uns aos outros 
exactamente o mesmo (o que lhes é 
oferecido como facto) estejam onde 
estiverem?  
E que maior alienação existirá que 
a dependência desse outro veículo 
libertário do nosso tempo que é a 
Internet? 
Que os condiciona (seja qual for 
o seu grau de formação, a sua 
responsabilidade social, o seu 
nível de conhecimentos gerais ou 
especializados) a ocuparem horas 
diante de um computador jogando 
idiotamente jogos idiotas com 
parceiros na Conchichina, trocando 
informações e opiniões pessoais com 
interlocutores escondidos por detrás 
do éter das máquinas ou dificultando 
as suas vidas para poderem “cuidar” 
de quintas que nunca tiveram, 
respeitando absurdamente a hora de 
tirarem leite às vacas ou de regarem 
as couves que só existem no virtual 
da sua alucinação.
Uns ganham dinheiro especulando 
no mercado virtual. Outros perdem 
tempo de vida no virtual que têm ao 
seu alcance e lhes é impingido como 
“coisa boa” pelos outros.
Onde está o prazer de falar de viva voz 
com o outro? De o olhar de frente, de 
com ele discutir discordando da sua 
verdade, de procurar em conjunto, de 
mãos realmente dadas, fisicamente 
juntas, o sentido do viver?
(Ir ao café depois de jantar perder 
tempo a falar com amigos, vizinhos, 
colegas, com gente real).
Este virtual que se vai insinuando 
nas nossas vidas e que as limita em 
interesse condicionando a vontade de 
participar na construção do mundo é 
o mesmo virtual do Investidor.
Do especulador. 
E do vigarista social que colocou 
ao seu serviço o que de melhor foi 
conquistado pelos trabalhadores nos 
últimos cem anos.  

-Que nos desvia dos compro-missos 
com a cidadania.
-Que nos quer fazer acreditar que 
não merecemos a vida que temos.
-Que nos ensina a inevitabilidade da 
nossa subalternização aos dogmas da 
sociedade de mercado.
E que olha para si como merecedor 
de todos os direitos.
Sem deveres.
E para os outros como párias que 
nada merecem.
Com muitos deveres.

Vamos endeusar o Real
O estado social está moribundo? 
Talvez esteja.
Um moribundo é alguém que muitos 
colocam na antecâmara da morte.
O que é profundo disparate.
O moribundo também é aquele que, 
à última da hora, engana a morte e 
retorna à vida pronto para nela ser 
interferente.
É minha convicção que o estado social 
é este moribundo… se alguns de nós 
assim o quisermos.
Mesmo que o matem.
Porque a sua semente, a memória 
do seu ideal, ainda que como utopia, 
persistirá viva e pronta a servir de 
estímulo para, num permanente 
amanhã, alguém o agarrar e fazer 
retornar à vida, vivo, activo, estimulante 
e determinado.  
Ámen.
(Para aqueles que se surpreendam 
com este texto numa Revista de e 
para Médicos recordo-lhes que a 
Saúde é um bem social.
E que a Saúde, tal como a promoção 
do bem-estar na idade avançada, são 
valores basilares do Estado Social. 
E não apenas como conceito…)
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Uma criança nasceu com Trissomia 
21. A mãe queixou-se da médica as-
sistente à Ordem, por não lhe ter 
sido feita amniocentese durante a 
gravidez.
A médica defendeu-se referindo que 
a mãe tinha 34 anos (a recomenda-
ção para amniocentese é a partir dos 
35 anos), a translucência da nuca era 
de 2,7 mm (o limite superior do nor-
mal é 2,8 mm), o teste de rastreio 
bioquímico era 1:321 (o limite infe-
rior do normal é de 1:300), pelo que 
não havia nenhuma indicação formal 
para a realização de amniocentese.
Apesar do acima mencionado, o 
Conselho Nacional de Disciplina 
confirmou a aplicação da pena disci-
plinar de censura à médica. Justificou 
a decisão referindo que o facto de 
todos os parâmetros estarem perto 
dos limites da normalidade (embora, 
refira-se, completamente normais!) 
deveria ter levado a médica a con-
cluir estar perante uma doente de 
risco, a quem deveria ter sido ofere-
cida a amniocentese.
Estamos chocados!
Então para que servem as guidelines 
e recomendações?
Então para que servem os limites de 
referência?
Afirma-se que, estando todos os va-
lores dentro do “normal” mas pró-
ximo do seu limite, a médica deve-
ria ter considerado a doente como 
estando numa situação de “fora do 
normal”. Podemos também argu-
mentar ao contrário. Ou seja, se to-
dos estes valores estivessem fora do 

“normal”, mas próximos do mesmo, 
não deveria a médica considerar a 
doente como estando numa situação 
de “normal”?
A penalização de um acto médico 
que nada tem de objectivamente 
errado, não só nos parece profunda-
mente injusta, como também muito 
perigosa.
Não será esta uma decisão que in-
centiva uma medicina defensiva, em 
que recomendamos a execução de 
exames onerosos (e com riscos para 
as pessoas, como a amniocentese), 
mesmo sem uma demonstração ca-
bal do seu benefício?
Perguntamos: se não nos podemos 
guiar pelos valores de referência de 
exames auxiliares de diagnóstico 
nem por protocolos cientificamente 
elaborados e consensualmente acei-
tes, então guiamo-nos pelo quê?
Somos médicos. Na situação da cole-
ga, teríamos tido exactamente a mes-
ma atitude. Gostaríamos de saber 
quantos médicos portugueses não 
teriam também feito o mesmo que 
fez esta nossa colega. Quem define 
as legis artis nesta questão?
Estamos chocados!
Não se trata aqui de uma situação de 
erro ou de má prática médica. Trata-
-se de uma mãe que não aceita o que 
aconteceu e que necessita de culpar 
alguém por isso. Todos lidamos com 
pessoas assim. O que nos choca é o 
facto da Ordem dos Médicos subs-
crever e apoiar esta atitude.
Este é um caminho perigoso que 
pode levar a destinos de onde é difí-

Caros Colegas: 
Estamos chocados!

No último número desta revista (ROM de Se-
tembro de 2011) foi transcrito um parecer 
resumido do Conselho Nacional de Disciplina 
referente aos seguintes acontecimentos:

Tiago Tribolet de Abreu
Medicina Interna, Évora.

Margarida Gardete
Medicina Geral e Familiar, Évora.

o P i n i ã o   
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cil regressar.
Uma vez, um doente disse: “os mé-
dicos não são Deus, são ajudantes 
de Deus, mas muita gente ainda não 
percebeu isso!”.
Se um médico assistente não apre-
senta erro a apontar no seguimento 
dos seus doentes, é necessário que 
os mesmos aceitem que certas do-
enças ou circunstâncias, por infortú-
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Era afirmação expressa do Plená-
rio do Conselho Disciplinar que 
qualquer médico consideraria que, 
embora os valores individuais não 
obrigassem à amiocentese, o seu 
conjunto já implicaria esta obriga-
ção.
Permito-me discordar.  Gostaria 
de contar uma pequena história.
Um homem tinha guardado numa 
residência de aspecto banal um ex-
traordinário tesouro.
Estando de viagem nos confins do 
mundo, recebe um aviso no tele-
móvel de que o sofisticado alarme 
de vídeo que tinha instalado indi-
cava probabilidade de 85 % de in-
trusão humana na sua casa.
Previdente, ele tinha mais trunfos 
e então acciona os sensores de 
alarme por ultra-sons: novamente 
probabilidade de 85% de intrusão 
humana.
Por esta altura o leitor estará cer-
tamente a pensar que, se com o 
primeiro valor a probabilidade já 

era tão alta, a junção do segundo a 
torna esmagadora. Foi mais ou me-
nos este o raciocínio do Plenário 
Disciplinar.
Mas prossigamos.
O nosso homem acciona então um 
sensor de anomalia eletromagnéti-
ca: 85%. 
Ele sabe que se pedir à sua empre-
sa de segurança para ir lá a casa 
ver o que se passa, expostos a ta-
manhas e tantas preciosidades, as 
pessoas que lá forem ( a quem terá 
que revelar os segredos dos seus 
sistemas de alarme e das chaves 
de acesso ) serão elas próprias um 
importantíssimo risco de roubo. 
Portanto, não pode chamar a segu-
rança de ânimo leve, pois o segre-
do é um dos melhores elementos 
de que dispõe a seu favor.
E então saca de mais trunfos. Su-
cessivamente vai activando sen-
sores de batimentos cardíacos, 
sensores de movimentos respira-
tórios, sensores de modificação da 

…Trisomia 21
Na última edição da Revista da Ordem é relatada a 
confirmação em recurso da pena de “censura” con-
tra a colega M num caso em que uma criança nasceu 
com trisomia 21 após gravidez em que vários parâ-
metros indicadores de risco não atingiam os valores 
habitualmente determinantes de execução de amio-
centese mas andavam lá perto.

Cansado Carvalho
Médico Radiologista

nio, aparecem e hão-de continuar a 
aparecer.
Mas se o médico fez o seu melhor e, 
voltamos a referir, sem erro apontá-
vel, há que aceitar que um médico e 
a Medicina não são Deus – não adivi-
nham, nem fazem milagres!
Esperamos que a Ordem ainda vá a 
tempo de inverter a marcha no cami-
nho perigoso que decidiu iniciar.
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atmosfera, sensores térmicos, por 
aí fora. E, inesperadamente, com 
cada novo valor que vai obtendo 
- sempre na ordem de 85% - ele 
começa a sentir-se mais confian-
te. Pensa que se verdadeiramente 
estivesse um ladrão em sua casa 
seria de esperar que, com tanta 
sofisticação de alarmes, alguns dos 
valores não fossem de 85% mas de 
muito perto de 100%.
Se o leitor ainda me acompanha, 
já certamente compreendeu que 
estamos – e estamos mesmo - 
perante um problema muitíssimo 
mais complexo do que parecia à 
primeira vista, quando apenas li-
dávamos com dois ou três parâ-
metros. Na vida prática, as coisas 
ainda são mais complicadas porque 
muitas vezes as variáveis não são 
inteiramente independentes.
Não havendo literatura científica 
credível sobre como lidar com a 
exacta situação que esteve na base 
deste processo – eu, pelo menos, 
desconheço-a - parece-me perfei-
tamente insensato aplicar à colega 
M uma pena de censura por não 
ter avançado para a amniocentese, 
mesmo sendo legítimo que o tives-
se feito. Há que salientar que nunca 
o rastreio pré-natal da trisomia 21 
visou a detecção de todos os casos 
desta doença, pelo que o facto iso-
lado deste falhanço infeliz não chega 
para provar por si só, de forma ne-
nhuma, que tenha havido actuação 
inadequada por parte de M.
Como a questão é importante, este 
caso deveria suscitar estudos con-
cretos, primeiro retrospectivos e 
depois prospectivos, sobre o valor 
preditivo positivo de trisomia 21 
das associações de valores dos tri-
pletos de medidas da transparência 
da nuca, índice de risco bioquímico 
e idade materna. Em função dos re-
sultados, eventualmente seria de se 
criar novas recomendações e de pu-
blicitá-las. As condenações ficariam 
naturalmente para depois.
De raspão, o que o Plenário do 
Conselho Disciplinar faz - incluir o 
aborto provocado que esta paciente 
refere ter realizado como segundo 

aborto a considerar em termos de 
factor de risco - é bastante capcioso 
e dá quase a impressão de vontade 
de condenar…
Para o senso comum o excesso de 
precaução nunca fez mal a ninguém. 
Não é verdade: se uma pessoa olha 
para a direita e para a esquerda cin-
co vezes antes de atravessar a rua 
a probabilidade de ser atropelada é 
muito superior à de uma pessoa que 
atravessa sem tanta complicação. 
E, na Saúde, ainda temos que não 
esquecer que os meios de que dis-
pomos não são infinitos, bem pelo 
contrário.
Se começarmos a modificar por 
nossa conta os limites de interven-
ção diagnóstica ou terapêutica facil-
mente podemos incorrer em custos 
muito elevados para retorno redu-
zido. Por exemplo, se eu decidir bai-
xar de 13,5 para 13 mm Hg o meu 
limite de instituição de terapêutica 
anti-hipertensiva, para um ganho 
marginal de diminuição de AVCs o 
número de pacientes a tratar irá ex-
plodir, tendo em conta a curva gaus-
siana de distribuição de valores de 
pressão sistólica na população. 
Desta sentença resulta inquestiona-
velmente uma fortíssima mensagem 
de promoção da medicina defensiva, 
que é tudo o que mais deveríamos 
dispensar neste momento de  tão 
grave crise económica.
E podem sobrar consequências 
inesperadas para a própria Ordem. 
Imagine-se que, com base na pena 
de censura aplicada à colega M, a 
mãe da criança consegue dela ob-
ter uma choruda indemnização em 
tribunal. E que, posteriormente, M 
arranja um painel de bio-estatísticos 
que mostram que a sua decisão de 
não fazer amiocentese foi perfeita-
mente defensável e vai exigir o res-
sarcimento dessa indemnização à 
própria Ordem dos Médicos, e que 
ganha…
Por precaução, parece-me que não 
seria de desprezar que a Ordem se 
auto-protegesse desde já com um 
substancial seguro de responsabili-
dade civil.
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Pena disciplinar 
de censura 
Revista da OM nº 122, Setembro 2011, 
páginas 18,19 e 20

Heloísa G. Santos
Pediatra, Geneticista Médica

Exmo Senhor Presidente do 
Conselho Executivo da Ordem dos 
Médicos, 
Em primeiro lugar venho 
felicitar a OM por apresentar na 
Revista da Ordem os relatórios 
respeitantes a penas disciplinares 
aplicadas a médicos infractores. 
Parecem-me ficar, com frequência, 
benevolentemente aquém do que é 
merecido.
 Contudo, excepcionalmente, 
considero totalmente imerecida 
a pena disciplinar de censura que 
foi aplicada a uma colega, que 
acompanhou uma gravidez, na 
sequência da qual nasceu uma 
criança com trissomia 21, porque, 
segundo a relatora, esta não realizou, 
como devia, no decurso da mesma, 
uma amniocentese seguida de um 
estudo cromossómico pré-natal. Se 
nos basearmos nos factos descritos 
esta censura não tem, quanto a mim, 
qualquer razão de ser…
Sou geneticista médica com 
experiencia nestas matérias e, 
inclusive, sendo Consultora de 
Genética da Direcção Geral de Saúde, 
fiz parte da Comissão Diagnóstico 
Pré-Natal (DPN) que elaborou 
grande parte das normas existentes 
nesta área. Fui também membro 
da Comissão de acompanhamento 
das Interrupções Voluntárias de 
Gravidez no HSM durante largos 
anos. Sou actualmente Presidente da 
Comissão de Bioética da Sociedade 
Portuguesa de Genética e da 
Sociedade Portuguesa de Pediatria. 
Assim, sinto a obrigação moral 
de defender esta colega que não 

conheço mas que, se vier a sofrer 
um processo judicial movido pelos 
pais, pode ser altamente prejudicada 
por esta decisão.
De facto, embora apenas baseada no 
que consta no resumo do parecer 
que foi publicado, a situação é a 
seguinte:
1 – A grávida tinha 34 anos 
e não pertencia ainda a uma 
idade de risco
 A partir dos 35 anos, idade escolhida 
por consenso internacional por 
este exame invasivo, a prevalência 
desta patologia no RN (1/385) * 
eleva-se abruptamente e aproxima-
se do dobro da prevalência média 
estimada para esta síndrome (1/650) 
*. Aos 34 anos (idade da grávida que 
nada indica no relatório justificativo 
da punição se tivesse alterado até ao 
fim da gestação) esse risco é, ainda, 
bastante inferior (1:475) *. 
*Harper, P. Practical Genetic 
Counselling. 4th ed. Oxford 
University Press.
2 – A história materna é normal 
e apenas revela uma anterior 
interrupção de gravidez
Não houve de facto nenhum 
aborto espontâneo! Ao contrário 
do afirmado no texto, este aborto 
não foi espontâneo porque, 
como é também referido, foi 
voluntariamente provocado! 
Inclusive se tivesse havido mais 
um aborto espontâneo (o texto é 
confuso nesta matéria) esta senhora 
tinha uma história materna banal 
sem qualquer informação compatível 
com patologia genética anterior. Por 
outro lado, o Síndrome de Down 
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por trissomia simples é uma situação 
“esporádica” que não se revela por 
este tipo de  antecedentes.   Apenas 
está comprovado que aumenta com 
a idade materna ….  

3 – A translucência (TN) 
está dentro dos limites da 
normalidade
 O aumento da prega da nuca é um 
marcador inespecífico de risco que 
pode apresentar - ou não - relação 
com várias patologias mas, neste 
caso, mais uma vez, de acordo com 
normas internacionais, não atingiu 
os valores necessários para ser 
levado em conta.
4 - O rastreio bioquímico foi 
negativo
O valor identificado foi de 1:321, 
inferior ao valor habitual de cut -off 
que é de 1: 300.
Em conclusão, não há em nenhuma 
das informações ou valores dos 
rastreios efectuados qualquer 
evidencia que justificasse, por si só, o 
oferecimento duma amniocentese! 
 Os argumentos, que passo a citar, 
e que foram apresentados pela 
relatora do Conselho Disciplinar 
Regional, deverão, por isso, quanto a 
mim, ser questionados: 
“Mesmo que aceitássemos como 
correctos do ponto de vista 
científico os limites definidos pela 
arguida e pelas suas testemunhas 
para os vários factores de risco 
de trissomia 21, ainda assim não 
poderíamos deixar de censurar a 
actuação da arguida”
Esta colega não aceita como 
“correctos do ponto de vista 
científico” normas e regulamentos 
internacionais? 
“Com efeito a arguida não valorou 
o facto de a grávida e o feto se 
encontrarem relativamente a 
todos e a cada um dos factores 
de risco muito próximos dos 
limites predefinidos”
Sublinho a utilização, pela própria 
relatora, dos termos “factores de 
risco muito próximos”.
“Por outras palavras neste caso 
tudo estava no limite ou na 
fronteira: a idade da Grávida, o 

resultado do rastreio ecográfico 
para medição da transludência 
da nuca, o resultado do rastreio 
bioquímico e a existência de 
2abortos (pelo menos um deles 
espontâneo)”
Sublinho no “ limite e na fronteira”.
“Ora, se poderá eventualmente 
não ser muito relevante estar-
se próximo do limite num único 
factor de risco, já será muitíssimo 
relevante estar-se próximo ou 
muito próximo, ou até mesmo na 
fronteira, relativamente a todos 
eles”   
Sublinho novamente “próximo ou 
muito próximo”.
Os argumentos apresentados não se 
podem considerar sequer de índole 
científica e lamento que tenho sido 
aceites. Em medicina podemos e 
devemos somar características 
clínicas, identificadas directamente 
embora ténues, para se obter um 
diagnóstico, mas, obviamente, este 
raciocínio não se pode extrapolar 
para a interpretação de rastreios 
que utilizam marcadores indirectos 
de risco que, obviamente, não 
podem passar a ser considerados 
patológicos só porque vários revelam 
em comum valores inferiores aos 
definidos consensualmente …
mesmo que se aproximem dos 
mesmos! 
É ainda de salientar a importância 
(se utilizado este grosseiro 
método de “deve e haver”) da não 
existência de outros dados clínicos, 
nomeadamente a não identificação 
pré-natal de cardiopatia, presente 
em cerca de metade das crianças 
com síndrome de Down, e que, 
como não foi referida,  não estaria 
presente nesta criança.
 Outro aspecto que poderia ser 
importante em relação a uma 
eventual má conduta ética desta 
colega, teria sido a sua recusa em 
realizar uma amniocentese para 
estudo cromossómico se esta 
tivesse sido solicitada pela grávida, 
mas não existe qualquer referência 
nesta censura a um procedimento 
desta natureza. 
Vou ainda levantar outra importante 

questão – qual seria o 
procedimento do Conselho 
Disciplinar da OM se a médica 
censurada tivesse proposto 
à grávida a realização duma 
amniocentese justificada por 
valores de risco (apenas) 
“muito próximos” dos 
consensualmente aceites e, 
por ter havido um aborto 
após a amniocentese (risco 
aproximado de 1:200), os pais 
tivessem apresentado uma 
queixa à OM e exigido uma 
indemnização em tribunal? 
Quero afirmar que não 
conheço nenhum dos 
intervenientes, nomeadamente 
a colega censurada, mas 
gostaria que lhe transmitisse 
a minha disposição para ser 
sua testemunha de defesa se 
existir algum processo movido 
contra ela no tribunal.
Solicito-lhe que o conteúdo 
integral desta carta seja 
tornado público, através da 
Revista da Ordem.

Os meus melhores cum-
primentos.

Lisboa, 4 de Dezembro de 
2011
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Carta ao Conselho 
Nacional de Disciplina da OM

Tive a oportunidade de me deter na leitura dos ar-
tigos relativos a processos disciplinares confirmados 
pelo Conselho Nacional de Disciplina, expostos nas 
páginas 16 a 20 da Revista da Ordem dos Médicos de 
Setembro de 2011.

Marina do Vale

Na sequência da decisão do 
Conselho Nacional Disciplinar 
por atribuição de pena
disciplinar de censura, descrita 
no 2º processo disciplinar da 
referida revista, gostaria
que o Exmo. Conselho 
me prestasse o seguinte 
esclarecimento, que entendo 
como
indispensável para melhorar/
corrigir a minha prática ética em 
Diagnóstico Pré-natal.
Que pena disciplinar atribuiria 
o Exmo. Conselho a um colega 
que aconselhasse a
realização de uma amniocentese 
a uma grávida de 34 anos (sem 
critério de idade para
realização de amniocentese), 

com rastreio do 1º trimestre 
(translucência da nuca)
realizado às 14sem e 1 dia (logo 
não conclusivo, dado que a a idade 
gestacional possível
limite para a realização de rastreio do 
1º trimestre é de 13 semanas e 6 dias) 
e rastreio
bioquímico do 2º trimestre negativo 
de 1:321 (para um cut off de 1:300), 
numa gravidez
desejada (dado a grávida ter história 
anterior de IVG e agora não a ter 
realizado, donde
se conclui que é desejada), se após a 
realização da amniocentese, a grávida 
tivesse
iniciado processo de rotura de 
membranas e perda fetal, tendo o 
resultado da

Antes de tudo o mais, o Conselho Nacional de Disci-
plina (CND) salienta a importância da opinião enviada 
pelos Colegas e saúda o debate em torno das comple-
xas e delicadas questões disciplinares e da auto-regu-
lação. Era algo que faltava à Ordem, particularmente na 
vertente pedagógica que daí pode resultar.

No caso em apreço, a decisão 
do CND baseou-se em duas 
premissas fundamentais.
Em primeiro lugar, a Medicina 
não é matemática e a maioria dos 
factores de risco quantitativos são 
essencialmente um continuum, 
não uma fronteira estanque, 
dicotómica. São exactamente os 

Conselho Nacional 
de Disciplina

amniocentese concluído tratar-se de 
um feto sem aneuploidias, isto é
cromossomicamente normal.
Para facilitar, suponha o Exmo. 
Conselho que a grávida após ter 
abortado, apresenta
queixa do médico, na medida em que 
foi aconselhada por ele a realizar um 
exame, que
soube à posteriori, não ter sido 
aconselhado com base em nenhum 
dos critérios
estabelecidos pela recomendações da 
DGS e na sequência do qual decorreu 
a perda de
uma bebé normal. Esta suposta 
grávida sente-se lesada e pede o 
vosso parecer.
Agradeço a atenção dispensada.
Os meus melhores cumprimentos,

mesmos princípios que se aplicam 
a outros factores de risco, como 
a tensão arterial, o colesterol, a 
glicemia, etc.
Por isso mesmo, é OBRIGATÓRIO 
conjugar toda a informação dispo-
nível para a valorizar devidamente 
e de forma coerente e integrada. 
É com esse objectivo que se 
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constroem algoritmos que visam 
conjugar vários indicadores e 
melhorar a avaliação prognóstica, 
ainda assim aplicável a grandes 
grupos ou populações mas 
extraordinariamente falível em 
cada indivíduo ou doente.
A medicina do Doente e não da 
Doença, a individualização da 
decisão, representa a grande arte 
da Medicina e um dos seus mais 
velhos aforismos.
De forma alguma se pode 
desprezar um conjunto de 
indicadores que estão todos no 
limite, tendo a médica registado 
laconicamente no Boletim 
da Grávida “sem alterações”, 
desvalorizando conscientemente 
o sinal de alerta que o conjunto 
representava. Como é óbvio, os 
limites de referência têm um valor, 
quando isolados, e outro valor, 
quando avaliados em conjunto.
Os rastreios devem ser objecto 
do mesmo raciocínio clínico 
cuidadoso e criterioso de um 
qualquer processo diagnóstico. 
Um diagnóstico de risco é um 
diagnóstico clínico, que também 
pode envolver a realização de 
exames complementares, e os 
rastreios de risco fazem-se 
exactamente com esse objectivo, 
diagnosticar um nível de risco 
cujo prognóstico calculado possa 
justificar a indicação de uma 
intervenção personalizada e 
específica. Sendo que, como em 
qualquer situação de prevenção, 
pretende-se prevenir algo que, 
salvo raras excepções, nunca 
podemos saber antecipadamente, 
com certeza, se irá acontecer, ou 
não. É um dos desafios da medicina.
Mas o problema principal não está 
sequer aí. Não está na opinião 
e convicção de um ou outro 
Médico, cuja discussão até pode 
ser cientificamente estimulante e 
relevante.
Porém, é exclusivamente neste 
pormenor que se centram as 
contestações recebidas, que a 
decisão médica foi correcta e não 
errada e que, por conseguinte, a 

médica devia ser absolvida. 
E poderia tê-lo sido, se a médica 
tivesse valorizado aquilo que 
há tantos anos se discute entre 
os Médicos e os especialistas 
em Ética e em Direito Médicos, 
o Consentimento Livre e 
Esclarecido. Esta é a segunda e 
principal premissa deste processo.
Aquilo que esteve em causa, é que a 
Colega entendeu decidir sem ouvir 
devidamente a grávida. Assumiu 
individualmente esse ónus e essa 
responsabilidade. Infelizmente, 
para todos, não correu nada bem. 
Não se pretendia que ela impusesse 
nenhuma solução, num sentido ou 
noutro, mas que tivesse exposto 
as probabilidades à grávida, a 
“doente”, para que ela decidisse. 
Se a Colega o tivesse feito e 
registado no processo clínico, 
independentemente do resultado, 
nada lhe teria acontecido, nem 
tão pouco teria sido feito queixa, 
como aliás a queixosa refere na 
sua participação.
Mas mesmo que, num acto 
emocional e de sofrimento, a 
“doente” fizesse queixa, esta não 
teria qualquer provimento.
Sublinhe-se que a queixosa fez 
a participação não por não lhe 
ter sido feita uma amniocentese 
mas sim por “penso que o 
dever de qualquer médico é, 
independentemente do local onde o 
paciente está a ser seguido, aconselhar 
e tentar prevenir todas as possíveis 
situações anormais. Assim, penso que 
era dever da médica aconselhar-
me a fazer a amniocentese, ficando 
a responsabilidade de a fazer ou 
não, bem como a decisão face ao 
resultado, a meu cargo … Só gostaria 
de ter sido eu a decidir, é um direito 
que me assiste.”.
Não nos alongaremos na reflexão 
sobre consentimento livre e 
esclarecido, pois, na ROM anterior 
a esta, foi publicado um excelente 
texto da Dra Leonor Duarte de 
Almeida que, à semelhança de 
muitos outros, analisa breve e 
magistralmente esta problemática 
e afirma-o como “a expressão 

do respeito pelo princípio da 
autonomia do sujeito”.
Não se pretende exacerbar a 
prática de medicina defensiva 
com o recurso a exames 
cada vez mais sofisticados ou 
caros nem é isso que estava 
em causa nesta situação. 
A medicina prudente 
aconselha e a ética médica 
impõe a devida valorização 
da participação activa e 
informada do doente nas 
decisões que lhe dizem 
respeito.
Repare-se que se todos 
os indicadores de risco 
estivessem alterados e 
apontassem a necessidade 
da realização de uma 
amniocentese, ainda assim 
ela só deveria ser feita depois 
de obtido o respectivo 
consentimento livre e 
esclarecido. Caso contrário, 
poderia, da mesma forma, 
levar a uma condenação, 
se a consequência fosse a 
perda de um feto saudável e 
os familiares apresentassem 
queixa. 
De acordo com um parecer 
do Conselho Nacional de 
Ética e Deontologia Médicas, 
de 14 de Julho de 2003, 
devidamente sancionado 
pelo Bastonário de então, “A 
obtenção deste consentimento 
é, no ordenamento jurídico 
português, uma obrigação que, 
a não ser satisfeita, faz o médico 
incorrer em penas previstas no 
Código penal”.
Recordamos que o Código 
Deontológico, que estamos 
obrigados a cumprir, no seu 
artigo 44º, “Esclarecimento 
do Médico ao Doente”, alínea 
5), afirma linearmente que “O 
esclarecimento deve ser feito, 
sempre que possível, em função 
dos dados probabilísticos e 
dando ao doente as informações 
necessárias para que possa ter 
uma visão clara da situação 
clínica e optar com decisão 
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consciente”.
Quando se trata de rastreios 
e níveis de risco e em que 
qualquer uma das decisões pode 
ser problemática e de resultado 
imprevisível e potencialmente 
desagradável, é o “doente” o único 
que tem o direito de decidir!
Ficamos perplexos por haver 
tantos médicos 

que ainda não compreenderam 
o significado e a relevância do 
Consentimento Informado na 
Sociedade actual.
O que se pretende com a 
publicação destes casos é evitar, 
pedagogicamente, que os mesmos 
erros se repitam eternamente. 
Só assim a Ordem dos Médicos 
cumpre de forma suficiente a 
sua função de auto-regulação, 
protegendo Médicos e Doentes.

o P i n i ã o
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Colecistectomia clássica - 
Uma perspectiva pessoal
Neste artigo avalio as colecistectomias que realizei 
por laparotomia e comparo os resultados com séries 
de colecistectomias laparoscópicas. A técnica laparos-
cópica é o “gold standard” para a colecistectomia. A 
necessidade, sempre presente, de conversão, o me-
nor tempo operatório, a mini-laparotomia, os custos 
inferiores mesmo com um possível ligeiro aumento 
no internamento e um maior tempo de regresso à 
actividade normal (nos EUA) aconselhariam uma 
maior utilização da técnica aberta.

José Esteves
Consultor de Cirurgia Geral

Entre o primeiro de Janeiro do 
ano 2000 e fim do ano de 2010 
fui responsável pela realização de 
259 colecistectomias , das quais 
16 foram operações secundárias e 
todas realizadas por laparotomia. 
Todas as operações foram realizadas 
no Serviço de Cirurgia Geral (Dr. 
Carlos Santos) do CHAA (Centro 
Hospitalar do Alto Ave-Guimarães).
(1)
Das 243 colecistectomias realizadas 
como indicação principal, 112 foram 
como cirurgião orientador e as 
131 restantes como cirurgião; 41 
eram colecistites agudas e as 202 
restantes eram não agudas.
A idade média dos doentes foi de 
57 anos (26-88); 180 (74,07%) eram 
do sexo feminino e 63 (25,92%) do 
sexo masculino.
A duração média de cada operação 
foi de 71 minutos.
A permanência hospitalar pós-
operatória foi, em média, de 3,9 dias.
Sete doentes sofreram complicações 
no pós-operatório o que representa 
2,88% do total. 
Um doente sofreu lesão da VBP 
(0,41%), cinco apresentaram 
bilomas (2,05%) e uma doente de 
87 anos operada em choque séptico 
faleceu (0,41%). Como complicação 
tardia tivemos três eventrações e 
um cálculo retido no coto cístico 

(1,65%).
A média nacional de lesões do 
colédoco nos EUA é de 0,60%.(2)
As colecistectomias realizadas 
como cirurgião tiveram uma 
duração média de 65 minutos e 
quando realizadas pelos Colegas 
do Internato Complementar 77 
minutos.
As colecistectomias electivas 
realizadas como cirurgião 
demoraram 63 minutos e como 
cirurgião orientador 76 minutos; as 
realizadas em situação de urgência 
demorarram respectivamente 76 e 
86 minutos.
Julgo que o tempo superior gasto 
quando os Colegas do Internato 
Complementar estavam como 
cirurgiões não foi de molde a 
prejudicar os Doentes.
O número de complicações, o 
tempo médio de duração das 
intervenções e o tempo médio de 
internamento não ficam a perder 
quando comparados com as séries 
de colecistectomias laparoscópicas  
realizadas nos EUA - ver quadros 1 
e 2A, 2B e 2C
Sempre que possível foram realizadas 
minicolecistectomias (incisões entre 
4cm e7cm) e 111 (45,67%) dos 
Doentes tiveram alta hospitalar no 
primeiro ou segundo dia do pós-
operatório.
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Num estudo que comparou 
minicolecistectomias com cole-
cistectomia laparoscópica, a primeira 
estava associada a um ligeiro 
aumento da permanência hospitalar 
e posterior regresso ao trabalho. 
Contudo, os Doentes submetidos a 
minilaparotomias tiveram menos 
complicações intra-operatórias e menor 
tempo operatório e o seu tratamento 
foi mais barato (3)
Julgo importante citar as condições 
necessárias para a realização de 
colecistectomia 
laparoscópica: 

Table 3. Criteria for 
Credentials in Laparoscopic 
Cholecystectomy

Competence in general surgery 
with experience in biliary 
operations and ability to treat 
complications associated with a 
cholecystectomy

Competence in laparoscopic 
techniques

Completion of a hands-on course 
in laparoscopic cholecystectomy 
or equivalent animal training 
with a surgeon qualified in 
laparoscopic cholecystectomy

Observance and certification 
of competence of laparoscopic 
chole-cistectomy in at  least 
three patients by a surgeon with 
laparoscopic cholecistectomy 
privileges (proctor-ship) or 
certification of prior competence

Laser credentials if lasers are 
to be used
The Surgical Clinics of North 
America, December 1990 (pág 
1261)

Nos EUA mais de 90% destas 
operações são realizadas 
laparoscopicamente (3) e julgo que 
é da maior importância verificar a 
preocupação crescente para a falta 
de preparação técnica na realização 
de cirurgia aberta.(2). Refira-se 
que a taxa de conversão nos EUA 

varia entre os 1% e os 30% mas, 
geralmente, é inferior a 10% (4).
Apesar da riqueza criada por 
habitante em cada ano ser 
substancialmente diferente, tanto 
lá como cá, o fascínio pelas novas 
tecnologias parece levar ao 
abandono de algumas normas de 
mero bom senso. 
No nosso País, muitos Colegas 
entendem que a colecistectomia 
laparoscópica é o “gold standard” 
e, portanto, deverá ser realizada 
duma forma tão generalizada como 
nos EUA. Interrogo-me se teremos 
de arcar com os problemas já 
identificados nos EUA e suportar 
os seus custos elevados mas sem 
a contrapartida de benefícios 
económicos que resultariam se os 
Doentes, como nos EUA, fossem 
trabalhar mais cedo. Gostaria de 
referir que a regra, na Instituição onde 
trabalho, é a de passar uma “baixa” 
inicial de 12 dias. Refira-se que nas 
séries piores, os Doentes, nos EUA, 
retomam a sua actividade normal 
antes de 7 dias – ver Quadro 1.
Gostava, também, de recordar que, 
no nosso País e segundo dados de 
2004, os gastos públicos em saúde 
atingiram os 7,2% do PIB. Nesse 
ano e também em percentagem,  só 
fomos ultrapassados pela Bélgica, 
França, Alemanha e Luxemburgo.(5)
Seria interessante que os nossos 
Gestores se dedicassem, também, 
a avaliar os custos reais dos 
procedimentos cirúrgicos que 
realizamos. Das Instituições 
privadas que consultei concluí que, 
só em material não reutilizável, a 
colecistectomia laparoscópica tem 
um custo superior entre os 170 
euros e os 200 euros…
Já tivemos uma Senhora Ministra 
da Saúde, Dra. Leonor Beleza, que 
achava, e cito de memória, que, 
ao podermos autorizar despesa 
financiada com o dinheiro dos 
Contribuintes deveríamos estar 
obrigados a explicar o modo como 
o fazemos.
Penso que, nos tempos de contenção 
e dificuldade que estamos a viver, o 
respeito por este princípio deveria 

1 – Serviço de Estatística do CHAA.
2 – J. Lawrence Munsen, MD - Depart-
ment of General Surgery, Lahey Clinic 
Medical Center in Surgical Clinics of 
Noth America – December 2008 – 
Prefácio.
3 – David McAneny, MD, FACS – Bos-
ton University School of Medicine in 
Surgical Clinics of North America – 
December 2008 – pág. 1291.
4 – Idem, pág. 1281.
5 – Social issues: key tables from OECD 
– 2009.
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Quadro 1

Dubois et al. Reddck & Olsen Zucker et al, Fitzgibbons et al. Gadaz et al. Esteves

No. Of patients 220 25 100 100 60 243

Mean age (range) 36 40 53 44 54 57
(29-86) (NA) (17-85) 15-87) (33-83) (26-88)

Indications (%)
Biliar colic 72 100 91 88 90
Cholecistitis 6 12 9 16,87
Polyps 2
Pancreatitis 1 1
Asyntomatic 28

Average operative time (min) NA 95 104 110 100 71

Average hospital stay days)(days) (3-7) 1,96 <1 1,9 <2 3,9

Return to normal activity (days) (3-7) 6,5 <7 <7 <7

Complication rate (%) 1 NA 5 5 5 2,88

No. Of open procedures 2 2 5 4 3

Deaths 0 0 0 0 0 1

The Surgical Clinis of North America - December 1990

Results of Laparoscopic Cholecystectomy

estar mais presente.
Julgo que deveríamos tentar seguir 
o “gold standard” em todos os 
aspectos da vida mas na medida 
das possibilidades, da relação custo/
benefício e da responsabilidade 
individual.
Por último gostava de evocar a 
memória e o exemplo do Prof. 
Doutor Amadeu Pimenta.

Referece Deziel et al. Orlando et al. Larson et al. Yuzpe Williams et al. Smith McGee et al, Bair et al.

Number of patients 77604 4640 1963 1518 1283 1009 950 800

Females (%) 60-80 75 34,8 86

Bilary colic (%) 97 90,4 92 82,5 97,7

Sucess rate (%)ate(%) 98,8 93,1 95,5 95,3 91,8 97 93,7 14

Operative colangiogramecolangiogram (%) 37,6 29,2 67 49,8 3,1

Complication rate (%) 2 4,7 2,1 5,1 5,2 10,9 1,7 0

Common bile duct injury (%) 0,59 0,3 0,25 0,5 0,27 0,5 0,3 0,13

Mortality (%) 0,04 0,1 0,07 0,3 0,38 0,2 0,9

Hospital stay (days) 1,2 2,1 2 2,1

Complications of laparoscopic cholecistectomy

Quadro 2A

Current Problems in Surgery - November 1994
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Veio à minha memória esta história, 
hoje, quando lia as notícias e me 
deparei com os números revelados 
pela ACSS sobre o comparativo do 
número de actos médicos praticados 
em 2010 e 2011.
Assim, e a título de exemplo, 
comparando Outubro de 2010 
com Outubro de 2011, temos que 
o número de cirurgias baixou em 
número de 901 no Centro Hospitalar 
do Porto, em 213 no Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, 961 no 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 
776 na Maternidade Alfredo da Costa 
e 274 no Hospital de Faro, sendo que 
o Ministério da Saúde admite uma 
diminuição de cerca de 30 000 em 
meio ano. (Fonte: Diário de Notícias 
de 19/12/2011)
Nada disto seria muito grave se não 
fosse acompanhado de notícias que 
dizem que as listas de espera para 
cirurgia estão a aumentar em alguns 
hospitais, e que cerca de metade (49%) 
das primeiras consultas consideradas 
muito prioritárias são marcadas fora 
do prazo legalmente estipulado (30 
dias).
Tudo isto decorre do facto de, 
sem qualquer base de sustentação 
lógica, o Ministério da Saúde (MS) 
ter imposto cortes indiscriminados 
nos orçamentos dos Hospitais. Esta 

medida, já de si irracional, porque 
não fundamentada noutro critério 
que não a cega obrigação de cortar, 
é especialmente penalizadora para 
quem geriu bem no passado e 
desmotivadora de uma boa gestão 
futura.
Como, desde logo, chamaram a 
atenção vozes avisadas, entre as 
quais as de dirigentes da Ordem dos 
Médicos, não seria possível proceder 
a estes cortes mantendo a qualidade 
da prestação dos cuidados médicos 
no Serviço Nacional de Saúde. Sabe-
se, e sabe-se há muito tempo, que uma 
maneira de poupar em saúde é adiar 
a prestação de actos médicos. Um 
doente internado representa uma 
despesa; se tiver que ser operado, 
representa uma despesa ainda maior. 
Se adiarmos sine die a prestação de 
cuidados de saúde, a situação tenderá 
a resolver-se sem despesa, seja por 
milagre (e, sabem os crentes, como os 
milagres são raros!!!...), seja porque o 
doente morreu e já não carece dos 
tratamentos. O “doente” morto é, 
por definição, o “doente” mais barato.
Não pretendo com isto afirmar que é 
desígnio do MS ver-nos todos mortos. 
Quanto mais não seja porque tal 
retiraria razão de ser à existência do 
Ministério. Quero, contudo, afirmar 
que a insensibilidade técnica e social 

Doente barato 
é o doente morto!
Reza a história (e a nacionalidade dos personagens 
vai variando consoante o nosso humor…) que havia 
um homem que tinha um cavalo. Descontente com 
a despesa que tinha com a alimentação do animal, 
resolveu diminuir progressivamente a ração, até que, 
feliz, chegou ao dia em que o animal já não comia. 
Porém, pouco depois lamentava-se para um amigo 
do facto de que, quando o tinha desabituado de co-
mer, o bicho …morreu!José Mário Martins

Médico Estomatologista
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que presidiu à tomada de decisão 
em matéria de cortes orçamentais e 
ao aumento das taxas moderadoras 
no sector da Saúde, só poderá 
conduzir a uma diminuição do acesso 
da, agora designada, “classe média 
empobrecida” a cuidados de saúde, 
com eventual repercussão, a prazo, 
na economia do País, já que um País 
doente não pode ter uma economia 
saudável! 
E, para que se não suponha que o que 
atrás fica dito é mera especulação, 
atente-se no exemplo vindo da 
Austrália, e que pode ser consultado, 
na versão integral, em “End of Decay: 
The cost of poor dental health 
and what should be done about 
it” (Bronwin Richardson and Jeff 
Richardson)(www.bsl.org.au):
- “The direct and indirect costs to the 
Australian economy of poor dental 
health are beetween $1.3 billion and 
$2 billion annually.
- Hospital admissions from dental 
conditions are the largest category of 
preventable acute hospital admissions, 
costing the health system $223 million 
each year.
- At least 1 million work days and at 
least 600,000 school days are lost 
each year because of poor dental 
health, costing the economy at least 
$660 million in lost productivity.”   
Dando de barato que, em defesa do 
MS se pode argumentar que dada 
a premência da poupança, face à 
emergência financeira em que o País 
se encontrava, não restavam muitas 
alternativas, é agora tempo de os 
responsáveis políticos, nomeadamente 
os Ministros da Saúde e das Finanças, 
atentarem na frieza dos dados 
estatísticos entretanto coligidos e 

pensarem soluções que não sejam 
penalizadoras para os “suspeitos do 
costume”.
Atento o facto de que as novas 
exigências da Troika trazem 
a obrigação de mais cortes e 
consequente agravamento das 
condições de prestação dos cuidados 
médicos, fácil se torna perceber que, 
continuando por esta via, que nos 
querem fazer crer ser a única possível, 
caminharemos para uma situação 
socialmente insustentável.
Tudo isto se torna mais difícil de 
compreender se, por outro lado, 
pensarmos que apesar dos dados que 
referem que Portugal tem uma relação 
Médico/Habitante dentro da média 
Europeia serem do conhecimento 
de todos, o Estado persiste na 
atitude incompreensível de criar mais 
um curso de Medicina. Acresce à 
insensatez o facto de os destinatários 
deste curso serem já possuidores de 
uma licenciatura! Será que os nossos 
governantes pensam que ter dois 
cursos e não ter emprego melhora a 
auto-estima dos desempregados?
Por favor, que alguém explique aos 
nossos governantes, alguns dos 
quais vieram directamente da “zona 
de conforto” das Universidades 
estrangeiras para os ministérios da 
área económica, que o nosso sábio 
Povo diz que é política dos pelintras 
andar a poupar no farelo para estragar 
na farinha!
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O respeito pelo doente e pelo local 
era então transmitido aos mais 
novos numa rigorosa iniciação.
A desinfecção, sob o olhar da 
enfermeira chefe, a entrada na sala 
de operações, o teatro operatório 
na expressão anglo-saxónica, o 
vestir a roupa esterilizada e calçar 
as luvas, correspondiam a um 
verdadeiro ritual.
Entrar na sala de operações 
era como franquear a porta de 
uma catedral, com o respeito 
e o silêncio exigido pelo local. 
Não sendo ritualista, nem tendo 
nenhuma confissão religiosa, 
compreendo a necessidade dos 
actos e por isso os transmiti aos 
mais novos.
Constatei nos últimos anos da 
minha carreira hospitalar que 
tudo isto se perdia e muitas vezes 
o cirurgião responsável tinha de 
erguer a voz para pedir silêncio, 
assim como acontece muitas vezes 
nas catedrais com a invasão de 
turistas.
Duas notícias (1), que apesar de 
diferentes se relacionam entre si, 
foram responsáveis por este meu 
arrazoado. 
Uma delas, nos media, noticiava 
mais uma vítima de uma infeliz 
troca na sala de operações, dizendo: 
“ Devia ser operada ao tornozelo 
direito e foi ao esquerdo”. 
Acidentes deste género continuam 
a suceder. Digo como Jesus aquele que 
não pecou atire a primeira pedra. 

Avessos que somos às normas 
de segurança - veja-se o 
comportamento de muitos 
distintos colegas nas estradas 
-, devemos contudo fazer um 
esforço em promover uma cultura 
de segurança nos nossos hospitais.
Um cirurgião americano, que 
comparou estes acidentes, por 
vezes mortais, aos acidentes 
da aviação civil, estudou como 
os pilotos tentam evitá-los, 
transformando a sala de operações 
num cockpit. Nos países 
desenvolvidos as complicações 
cirúrgicas major ocorrem em 3 – 
16% dos procedimentos cirúrgicos 
convencionais, provocando 
invalidez permanente ou morte 
em 0,4 – 0,8% (2)
A Organização Mundial de Saúde, 
já há alguns anos, criou e promoveu 
um programa de cirurgias seguras 
baseado neste princípio. Assim, 
grosso modo, obriga em todas as 
operações a proceder à leitura de 
uma check-list antes da indução 
anestésica, antes da incisão da pele 
e antes do doente sair da sala de 
operações. Para conhecer a check-
list ver em http://www.who.int/
patientsafety/safesurgery/eu/
A Direcção Geral de Saúde 
adoptou ( 2008) e traduziu 
estas normas, não obrigatórias 
e convocou uma reunião com 
os responsáveis das direcções 
dos colégios de especialidades 
cirúrgicas. Confesso que a reunião 

Bloco operatório
Quando iniciei a minha formação em cirurgia, os 
meus mestres ensinaram-me o respeito que devia 
ter ao entrar numa sala de operações.

Jaime Teixeira Mendes
Cirurgião Pediatra

o P i n i ã o   

(1) Depois de escrever este 
artigo apareceu mais uma a troca de 
sangues sucedida em uma clínica.

(2)  Orientação da direcção – 
geral de saúde número 000/2011 
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não foi um sucesso. Pela minha 
parte transmiti e motivei todos os 
meus colegas cirurgiões pediatras 
directores de serviços a pôr 
estas normas em prática, penso 
que muitos estão a segui-las. 
Desconheço, no entanto, se tem 
havido um follow-up por parte da 
DGS e os seus resultados.
O cumprimento deste programa 
evitaria este acidente e outros 
acidentes publicitados nos media.
A outra notícia que partilharei 
convosco refere-se a um artigo 
de Kumann A e coll, Adverse effect 
of noise in the operating theatre on 
surgical-site infection. Brit J Surg., 
2011,  98: 1021-1025, estudo 
realizado na Suíça, em que começa 
por alertar para o prolongamento 
da permanência hospitalar e os 
aumentos de custos nos abcessos 
pós-operatórios. Não descartando 
a parte de responsabilidade da 
equipa cirúrgica, este estudo foca 
sobre o ruído parasita no bloco.
Este trabalho feito em 2008, teve 
a duração de oito meses. Mediram, 
com a ajuda de um sonómetro 
fixado no “pantof”, a intensidade 
dos decibéis emitidos por segundo, 
durante 35 grandes intervenções 
abdominais programadas e rea-

lizadas por laparotomias. Sem 
querer reproduzir todo o artigo, 
foco apenas alguns dados curiosos. 
O ruído de base atingia 20 decibéis 
(dB), chegando em média aos 25 
dB (a título de comparação, o 
ruído numa rua animada é de 70 
dB).
Uma associação pode ser notada 
entre as conversas que não dizem 
respeito à operação e o nível geral 
de sonoridade, fala-se mais alto 
quando se aborda assuntos fora 
do tema. Concluiu-se que uma 
associação existe entre o ruído 
no bloco (sempre que houve picos 
de sonoridade que ultrapassaram 
mais de 4dB do nível médio) e as 
infecções no pós-operatório. 
Imaginem, caros colegas, que 
números de decibéis se atingiriam 
num estudo realizado em Portugal. 
Garanto-vos que os suíços falam 
normalmente muitos decibéis 
abaixo de os lusitanos e outros 
povos do sul.
Voltemos pois à sabedoria 
dos velhos mestres: no bloco 
operatório comportemo-nos com 
calma e quase mudos.

Lisboa, 19 de Dezembro de 2011
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Desde então cada vez mais pa-
rece-me que os médicos Portu-
gueses têm uma aversão quase 
obsessiva contra quaisquer me-
didas normativas a nível popu-
lacional visando, por exemplo, 
a coibição do fumo em lugares 
públicos e a taxação de produtos 
problemáticos para a saúde públi-
ca: desde logo é evocado o fan-
tasma da proibição e do policia-
mento. Na época calei-me porque 
parecia-me tratar-se de opiniões 
isoladas; porém tenho ouvido de-
poimentos parecidos em várias 
conferências sobre saúde pública, 
quase sempre colocados por par-
ticipantes Portugueses.
Portanto, quando recentemente o 
bastonário da Ordem dos Médi-
cos propôs impostos especiais 
sobre fast-food, senti, pela pri-
meira vez em 15 anos de trabalho 
em Portugal, um alívio enorme 
por um líder da OM demonstrar 
preocupação pela saúde pública 
neste país e não só pela manuten-
ção do prestígio desta classe na 
sociedade. 
Que o director da DECO, mov-
ido pela ingenuidade e pelo agir 
“politicamente correcto”, se 
contraponha à referida proposta, 
sugerindo, em substituição às 
medidas fiscais, que fossem feitas 
campanhas de informação e con-

scientização, é compreensível. A 
mesma ingenuidade, contudo, não 
teria esperado de um Colega.
É corrente nas ciências da pre-
venção que, de maneira geral, as 
medidas informativas são pouco 
eficazes e podem, inclusive, ser 
contraproducentes. Há indícios 
de que tenham mesmo uma com-
ponente social: o seu efeito é 
ainda pior nas partes da popula-
ção menos eruditas e desprovi-
das de recursos sócio-culturais 
e económicos. Quem propõe tais 
medidas assume que grande parte 
dos indivíduos deste estrato so-
cial desfavorecido tenha recursos 
cognitivos e controle sobre com-
portamentos e impulsos suficien-
tes para transformar a informação 
sobre alimentação mais saudável 
em novos estilos de vida. 
De outra parte, a evidência 
aponta claramente que medidas 
a nível populacional - políticas 
de controle do mercado ou dos 
contextos sociais de consumo 
– têm efeitos nitidamente mais 
fortes. E tais medidas são tanto 
ou mais eficazes nas classes mais 
vulneráveis e nos jovens quanto 
nos mais privilegiados. 
Contraditoriamente porém, boa 
parte da resistência da classe 
médica portuguesa à introdução 
dos medicamentos genéricos fun-

Médicos 
e bem-estar coletivo
Eu não esperei vários dias como o Colega senão 
vários anos para enviar um comentário a esta re-
vista sobre a relação dos médicos com as polí-
ticas de saúde pública. Não sei ao certo quando 
li nesta revista, julgo que era pouco antes da le-
gislação Portuguesa anti-tabaco finalmente entrar 
em vigor, “proibido proibir!”, o primeiro de vários 
artigos parecidos, ao menos no tom da recente 
opinião do Colega João Segurado.

Gregor Burkhart 

o P i n i ã o   

76



Dezembro | 2011 | 77

o P i n i ã o   

damentou-se na incapacidade de 
diferenciação dos medicamentos 
em função dos baixos níveis edu-
cacionais da população. Ora, seria 
mesmo provável que indivíduos 
sequer capazes de diferenciar ró-
tulos de medicamentos desistiri-
am, por sua vez, de uma refeição 
fácil, económica e saborosa numa 
cadeia de fast-food só porque 
foram informados de que esta re-
feição pode levar à obesidade? 
Contrariamente ao que afirma o 
Colega, as medidas sugeridas pelo 
Bastonário da Ordem são, por-
tanto, perfeitamente baseadas em 
evidências. É também assente que 
os maiores problemas de saúde 
pública, como tabagismo, alcoolis-
mo e obesidade, são “epidemias 
industriais”, causadas, ou ao me-
nos mantidas, pelas grandes in-
dústrias dos respectivos sectores. 
Portugal, como sabemos, é um 
dos países Europeus mais afecta-
dos pela epidemia de obesidade e 
também aquele cujo povo menos 
se movimenta. 
E não é por acaso que os indi-
víduos mais afectados de cada 
uma destas três epidemias estão 
nas classes sociais mais desfavo-
recidas; é precisamente porque o 
tal modelo informativo só produz 
efeitos entre os eruditos. 
 O Colega talvez possa ter razão 
quanto à dificuldade de interven-
ção em algumas condutas e hábi-
tos não salutares, como aquelas 
relacionadas ao sedentarismo. To-
davia, até para este problema uma 
boa política urbanística, fiscal ou 
de transporte tem comprovados 
efeitos sobre o nível de actividade 
física e níveis de obesidade de 
uma população. Bairros que, pela 
sua construção, tornam o camin-
har preferível ao uso do carro - 
como a Hafencity de Hamburgo 
- ou a majoração do preço do 
combustível como estímulo ao 
uso do transporte público, são 
dois exemplos práticos de inter-
venções eficazes. É evidência esta-
belecida que políticas normativas 
e a arquitectura urbanística das 

cidades Europeias é a razão pela 
qual em algumas movimentam-se 
muito mais que em outras: mes-
mo com a presença de calçadas 
íngremes, em Estocolmo caminha-
se e pedala-se muito mais que em 
Lisboa.  
Eu ficaria grato e orgulhoso se a 
OM apoiasse mais este tipo de 
política eficaz ao invés de per-
petuar o denominado “buenismo” 
em Espanha: não regular nada, 
não interferir em ninguém, evitar 
normas e querer mudar compor-
tamentos colectivos problemáti-
cos com uma boa conversa ou a 
intervenção médica individualista 
sem olhar quer para o contexto 
quer para as causas. 
Por fim, vale ainda reflectir a re-
speito das mudanças de compor-
tamentos das classes médicas. Ve-
jam o exemplo dos vanguardistas 
da infecto-epidemiologia, Pasteur 
e Koch; quando estes propagaram 
medidas populacionais sanitárias 
e de controlo das águas potáveis, 
revolucionando a medicina mod-
erna, a classe médica por acaso 
gritou que não queriam ser polí-
cias? 
Por que então o apoio da OM a 
uma simples medida económica 
bem fundada e derivada de ex-
periências positivas equipararia 
os médicos a polícias? Políticas 
de mercado podem ser perfeita-
mente eficazes para a saúde e 
eticamente aceitáveis: impostos 
sobre os destilados, controle da 
venda de produtos farmacêuti-
cos, limitação de horas de trab-
alho. Em Dinamarca, por exemplo, 
acabam de introduzir um imposto 
sobre comidas gordurosas, sem 
qualquer ofensa à democracia ou 
às garantias individuais. 
 No início do século XIX, quando 
o governo inglês proibiu o trab-
alho infantil, havia objecções furi-
osas: “intromissão do Estado nos 
mercados”, “desrespeito pela livre 
decisão dos pais sobre o seus fil-
hos”, “restrição dos direitos in-
dividuais”, etc. A mesma fúria se 
notou aqui na introdução da lei 

anti-tabaco. No entanto, gra-
ças a ela vivemos (e janta-
mos) agora em ambientes 
mais agradáveis, civilizados e 
saudáveis. 
 Por que – como já no caso 
do tabaco e do álcool – Por-
tugal tem de ser sempre um 
dos últimos países Europeus 
a introduzir políticas sensatas 
e necessárias? Será por falta 
de apoio duma classe impor-
tante e decisiva nesta matéria, 
como a dos médicos? É real-
mente nosso interesse nos 
sacrificar (como diz o Cole-
ga) tratando individualmente 
pacientes crónicos com pa-
tologias múltiplas derivadas 
da obesidade que poderia ser 
evitada? 
 Ao que me parece, para 
referir apenas um aspecto 
desta questão a fim de evi-
tar alongar-me ainda mais, o 
SNS não tem capacidade para 
cuidar de doentes vítimas das 
epidemias aqui mencionadas, 
cujo número tende a aumen-
tar consideravelmente se não 
apoiarmos uma política de 
saúde pública decidida. 

Literatura e referências com 
o autor
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...que vivia do comércio. O homem 
tinha uma loja de brinquedos num 
Centro Comercial em Lisboa. No 
mês de Natal vestia o seu melhor 
fato de tom escuro, envergava uma 
camisa de bom corte e colocava um 
laçarote de cerimónia, que lhe dava 
um ar de clown bem-humorado.
Fazia as honras da casa, cumprimen-
tando os visitantes com uma vénia 
de artista de circo, continuando a 
sua faina de vendedor de sonhos, 
sorridente. Apesar da indumentária 
de festa transportava embrulhos de 
um lado para outro do recinto, numa 
azáfama de formigueiro.
Abrilhantava as montras com as bo-
necas mais faladas na época festiva, 
nos anúncios de televisão, as que 
choravam como crianças e bebiam 
leite imaginário por um biberão ae-
rodinâmico, as que andavam de pa-
tins, as barbies mais modernas e o 
seu Kim, em versão estilizada. 
Os jogos de computador, as Play Sta-
tions e bonecos articulados, numa 
outra secção, os heróis dos filmes 
de cartaz natalício, os consumíveis 
didácticos noutra área de conheci-
mento, tudo decorrendo num festival 
de consumo, aliciante para os mais 
novos. 
Sorria educadamente cheio de entu-
siasmo, orgulho e sentido de aventu-
ra, tanto para as crianças como para 
os mais graúdos.
Parecia que a energia que transpor-
tava nunca iria acabar, como os seus 
bonecos que perpetuavam infâncias. 
Um dia deixou de vender magia, mes-
mo no recalco do Natal. 

A loja vestiu-se de papel pardo nas 
montras, os balcões desmantelados 
e o dono da loja de brinquedos a 
evaporar-se do mapa. Nova loja ago-
ra de mobílias, novas pinturas, cheiro 
a cola, tintas, ruído de serras e black 
& decker.
Entretanto as pessoas passavam 
atarefadas, por vezes descansavam 
no banco de pedra colocado estra-
tegicamente em frente à antiga loja 
dos brinquedos, mesmo ao lado da 
geladaria, outras vezes liam o jornal 
enquanto apreciavam o dito assento, 
muitas conversavam ou pousavam 
simplesmente as compras no local 
adjacente ao espaço que passou a 
vender mobílias, depois roupas, de 
seguida congelados, passando a bou-
tique gourmet, seguindo-se-lhe arti-
gos de decoração e finalmente loja 
de malas e sapatos de marca famosa-
…a sucederem-se sistematicamente, 
numa angústia reprimida. 
Um estranho vigilante fazia o contro-
lo das entradas e saídas dos vários 
negócios que iam sucumbindo, no 
antigo espaço de venda de sonhos às 
crianças. 
A figura que vigiava o espaço, de ca-
belo ralo, colado à cabeça, emagreci-
do e possivelmente louco era uma 
personagem curiosa que persistia em 
sentar-se em frente à antiga loja dos 
brinquedos, sem dela tirar os olhos, 
como que a protegê-la, gesticulando 
e fazendo movimentos estranhos, 
para alguém menos atento.
Inicialmente ninguém dava por ele, 
invisível aos olhos dos transeuntes 
do Centro, careca com uns poucos 

O homem 
que vendia brinquedos

Era uma vez um homem ...Leonor Duarte de Almeida
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cabelos longos em farripas sobre os 
ombros, uns trapos de cor indistinta 
a transportarem um corpo aparente-
mente sem préstimo.
Chegava sempre à hora de abrir a 
loja e só saía pelas 22 h, com um cur-
to intervalo para o almoço. 
No mês de Natal percebia-se nele 
uma cuidada mudança, uma camisa 
clara, um laço escuro no pescoço, um 
fato velho aparentemente de ceri-
mónia em tom escuro a cobrir-lhe o 
corpo magro e uma estranha vonta-
de de interagir com o ambiente. 
Num sussurro podia ouvir-se no 
meio do torpor, frases aparentemen-
te desconectadas: Vendemos sonhos! 
Não se pode roubar a um homem a 
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Vendemos sonhos! 
Não se pode roubar 
a um homem a 
educação…

educação… soava nos seus lamentos. 
Ostentava subitamente uma estranha 
elegância, uma postura orgulhosa fi-
cando mais erecto, quase distinto e 
por momentos o tempo parecia sus-
penso pela força da sua presença.
Em movimentos subtis, desenrola 
então as mãos aladas magras como 
aves famintas e desenha um voo, uma 
quase dança, imitando na sua mímica, 
laços com os dedos.
Estava a embrulhar os presentes de 
Natal. 
Este fim de ano ainda não o vi, mas a 
loja de sapatos e malas de luxo per-
manece com o rótulo de Vende-se 
na vitrina.
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nIº Curso Internacional de 
Especialização em Saúde 
Pública 

Encontros sobre 
Cartilagem

Centro de Formação Médica Especializada da CPLP (CFME), a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o Instituto de Higiene e Medicina Tropi-
cal de Lisboa (IHMTL) organizaram a cerimónia de encerramento do Iº Curso 
Internacional de Especialização em Saúde Pública (Iº CIESP), no dia 17 de De-
zembro, no Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Cidade da Praia,  Cabo 
Verde.  A cerimónia foi presidida pela Ministra-Adjunta e da Saúde de Cabo Ver-
de, Cristina Fontes, na presença de representantes da Comunidade Médica de 
Língua Portuguesa, dos Estados-membros da CPLP e da União Europeia, entre 
outras personalidades. Estiveram, ainda, presentes o representante da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), Barrysson Andriamahefazafy e o professor Paulo 
Ferrinho (IHMT).
O primeiro CIESP iniciou-se no dia 30 de Março de 2011 no Centro de Forma-
ção Médica Especializada, na cidade da Praia. Esta acção destinou-se a sistema-
tizar a experiência e os conhecimentos médicos daqueles que, trabalhando há 
mais de cinco anos como responsáveis nesta área nos seus respectivos países, 
nunca tiveram a oportunidade de obter uma especialização em Saúde Pública. 
O CIESP tem como entidades organizadoras a Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa (organização cuja criação surgiu de uma iniciativa da Ordem dos 
Médicos) e o IHMT, sendo a Direcção Executiva desta primeira edição e os 
respectivos órgãos de apoio operacional assumida pelo IHMT em articulação 
com a OM portuguesa.

Na sequência de encontros e colóquios sobre cartilagem, que se têm realizado 
com regularidade nos últimos quatro anos, decorreu em Lisboa, nos passados 
dias 18 e 19 de Novembro, o 3º Curso de Cartilagem, uma organização do 
Grupo de Estudo da Cartilagem Prevenção e Tratamento da Artrose – GECA. 
Os cerca de 130 participantes, representando instituições nacionais, tiveram a 
oportunidade de partilhar as suas experiências, contribuindo para um maior co-
nhecimento de todos sobre o que de mais avançado se está a estudar e a aplicar 
neste domínio científico, nomeadamente no âmbito da investigação, farmacolo-
gia, cirurgia e medicina regenerativa. Na sequência do sucesso, que se repete há 
4 anos, deste encontro, irão realizar-se as 1as Jornadas do GECA e o 4º Curso, 
eventos previstos para 23 e 24 de Novembro de 2012, em Lisboa. Essas Jornadas 
englobarão a reunião dos Centros de Investigação nacionais sobre cartilagem. 
No dia 17 de Março de 2012 realizar-se-á em Guimarães o ‘II Encontro Nacio-
nal dos Serviços de Ortopedia-Cartilagem: lesões e tratamento’, no âmbito do 
GECA, sob a responsabilidade do Centro Hospitalar do Alto Ave - Guimarães 
– e do seu Director do Serviço, Pereira Mendes, o que traduz o interesse desta 
temática e representa a descentralização dos trabalhos desenvolvidos pelo Gru-
po de Estudo da Cartilagem Prevenção e Tratamento da Artrose.
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A II Conferência Anual do Health Cluster Portugal (HCP) reuniu um número 
muito representativo de instituições de Investigação & Desenvolvimento, univer-
sidades, hospitais e empresas, no debate de questões da competitividade, como 
sejam o financiamento e os novos modelos de negócio. Constituído em 2008, o 
HCP tem como objetivo o aumento do volume de negócios, das exportações 
e do emprego qualificado na Saúde. «Penso que os associados do HCP estão 
a gerir, da melhor forma, a procura das suas próprias soluções. Este período 
de retracção nacional acaba por valorizar, precisamente, aquele que é um dos 
grandes propósitos do HCP, a aposta na valorização do conhecimento, para que 
as empresas tenham produtos com impacto competitivo» afirma Luís Portela, 
Presidente do HCP. «Ao longo dos últimos anos o sector da saúde tem vindo a 
crescer, só assim se explica os 600M alcançados nas exportações. Com custos 
bem reduzidos e muito rigor por parte dos nossos associados, vamos conse-
guindo prosseguir nesta linha de crescimento das exportações» acrescentou.
Durante o painel da manhã, Cornelis Vis, Conselheiro do Presidente da Comis-
são Europeia, anunciou a abertura do 8 º Programa-Quadro/HORIZON 2020 
dotado de 80 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de cerca 
de 46% sobre o valor anterior, para as actividades de investigação e inovação 
(Quadro Estratégico Comum para a Investigação, Inovação e Desenvolvimen-
to Tecnológico). Os trabalhos contaram com a participação do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, e do Secretário 
de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, Carlos Oliveira. 
Luís Portela reconhece «sintonia de interesses do Governo com o HCP, de 
acordo com o que tem sido manifestado. O Senhor Secretário de Estado Adjun-
to do Ministro da Saúde assegurou que irão ser tomadas medidas que facilitem a 
investigação clínica e a investigação de translação, o que para nós é francamente 
animador. O governo tem falado na sua missão de facilitar a actividade das ins-
tituições e empresas, estamos portanto a aguardar a apresentação de medidas 
facilitadoras, que sabemos estarem em estudo» acrescentou Luís Portela. 
Os atuais 122 associados do HCP incluem empresas farmacêuticas e de biotec-
nologia, com um volume de negócios anual de 1250 milhões de euros, empresas 
de dispositivos médicos e de serviços, com um volume de negócios anual de 570 
milhões de euros, e entidades do sistema científico e tecnológico, que empregam 
mais de 70% dos doutorados do setor da saúde. 
Nos trabalhos da II Conferência do HCP foram ainda oradores Simcha Jong 
(Professor da University College London), Edward Gates (Chairman da Wolf 
Greenfield), John R. Kettman (Diretor da Radix BioSolutions e Professor do 
University of Texas Southwestern Medical Center), Frank Heemskerk (CEO da 
RIMS - Research & Innovation Management Service), e Hicham Abghay (Coorde-
nador do Healthcare Sector Group da Enterprise Europe Network.
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Sociedade Portuguesa de 
Traumatologia Laboral

Testamento Vital

No primeiro semestre de 2011, uma comissão instaladora com médicos de 
Coimbra, Lisboa e Porto, presidida por João de Serpa Oliva, formalizou a cria-
ção da Sociedade Portuguesa de Traumatologia Laboral. A ideia de criar uma 
sociedade médica e científica nasceu de um conjunto de especialistas em várias 
áreas, que exercem Medicina do Trabalho, e que vêm reunindo com alguma pe-
riodicidade, sempre com o objectivo de, entre eles, procurar definir o que é uma 
doença profissional, o que é um acidente de trabalho ou o que é que deve, ou 
não, ser considerado acidente. Outro dos fundadores, Carlos Marques, actual 
presidente da SPTL também ortopedista, afirmou, aquando da criação da so-
ciedade que «queremos instalar-nos em Portugal a sério, promover um brains-
torming completo sobre as consequências médico-legais e sobre a prevenção, à 
semelhança de outros congéneres europeus, de modo a conseguir implementar 
uma dinâmica positiva com ligações à área jurídica e social».

A Almedina, no âmbito do ciclo «Quintas de Direito», organiza uma con-
ferência sobre ‘Testamento Vital’ no próximo dia 5 de Janeiro, na livraria 
do Arrábida Shopping, no Porto. O mote desta iniciativa será dado pelo 
livro «Testamento Vital» da autoria de Rui Nunes e Helena Pereira de 
Melo.


