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C O N S E L H O  C I E N T Í F I C O

PRESIDENTES DOS COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES
ANATOMIA PATOLÓGICA – Aguarda Nomeação 

ANESTESIOLOGIA: Humberto Machado
ANGIOLOGIA/ CIRURGIA VASCULAR: Roberto Roncon Albuquerque

CARDIOLOGIA: Mariano Pego 
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA: Fátima Pinto

CIRURGIA CARDIOTORÁCICA: Manuel Antunes  
CIRURGIA GERAL: Eurico Garrido

CIRURGIA MAXILO-FACIAL: Carlos Costa Monteiro
CIRURGIA PEDIÁTRICA: Miroslava Gonçalves

CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA: Victor Santos Fernandes
DERMATO-VENEREOLOGIA: Manuela Selores 
DOENÇAS INFECCIOSAS: António Sarmento 

ENDOCRINOLOGIA – NUTRIÇÃO: Carlos Manuel Simões Pereira
FARMACOLOGIA CLÍNICA: H. Luz Rodrigues 

ESTOMATOLOGIA: Manuel Falcão 
GASTRENTEROLOGIA: Leopoldo Matos

GENÉTICA MÉDICA: Jorge M. Saraiva
GINECOLOGIA/  OBSTETRÍCIA: João Silva Carvalho

HEMATOLOGIA CLÍNICA: Graça Vasconcelos Esteves
IMUNOALERCOLOGIA – Celso Pereira

IMUNOHEMOTERAPIA: Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro
MEDICINA FISICA E DE REABILITAÇÃO: Francisco Sampaio

MEDICINA DESPORTIVA: Bernardo Pães de Vasconcelos 
MEDICINA GERAL E FAMILIAR: José Silva Henriques

MEDICINA INTERNA: José Augusto Barata
MEDICINA LEGAL: Teresa Magalhães

MEDICINA NUCLEAR: Maria do Rosário Vieira
MEDICINA DO TRABALHO: António Miguel Moreira Pires

MEDICINA TROPICAL: Lopes Martins
NEFROLOGIA: António Cabrita

NEUROLOGIA: Pereira Monteiro
NEURORRADIOLOGIA: Jorge Emanuel Rebelo R. Pereira

OFTALMOLOGIA: F. Esteves Esperancinha 
ONCOLOGIA MÉDICA: Jorge Espírito Santo 

ORTOPEDIA: Paulo Felicíssimo
OTORRINOLARINGOLOGIA: Luís Alberto Antunes

PATOLOGIA CLÍNICA: Manuel Cirne Carvalho 
PEDIATRIA: José Manuel Santos

PNEUMOLOGIA: Henrique Queiroga
PSIQUIATRIA: João Eduardo Marques Teixeira

PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: Pedro Monteiro
RADIODIAGNÓSTICO: Isabel Ramos

RADIOTERAPIA: Ângelo Oliveira
REUMATOLOGIA: Maria João Salvador

SAÚDE PUBLICA: Eduardo Duarte 
UROLOGIA: José Palma dos Reis 

  
COORDENADORES SUBESPECIALIDADES

CARDIOLOGIA DE INTERVENÇÃO: Vasco Rui da Gama Ribeiro
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: Francisco Cunha

ELECTROFISIOLOGIA CARDÍACA: Pulido Adragão
EEG/NEUROFISIOLOGIA: Maria Regina Andrade

GASTRENTEROLOGIA PEDIÁTRICA: Fernando Augusto Conceição Pereira
HEPATOLOGIA: José F. Velosa 

MEDICINA INTENSIVA: Rui Paulo Moreno
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA: Coelho Rosa

NEONATOLOGIA: Maria Teresa Neto 
NEUROPEDIATRIA: Célia Barbosa

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: Lucília Antonieta Caseiro Norton 
  

COORDENADORES COMPETÊNCIAS
ACUPUNCTURA MÉDICA: Pires da Silva 

EMERGÊNCIA MÉDICA: António Marques 
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: Filipa Carneiro 

HIDROLOGIA MÉDICA: Luís Cardoso Oliveira
MEDICINA DA DOR: Maria Beatriz da C.P. Gomes C. Lopes

MEDICINA FARMACÊUTICA: Ana Maria Nogueira 

4



Janeiro | 2012 |

E M  D E S T A Q U E

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 38.º
(Objecção técnica)

A recusa de subordinação a ordens técnicas oriundas 

de hierarquias institucionais, legal ou contratualmente 

estabelecidas, ou a normas de orientação adoptadas 

institucionalmente, só pode ser usada quando o médico 

se sentir constrangido a praticar ou deixar de praticar 

actos médicos, contra a sua opinião técnica, devendo, 

nesse caso, justificar-se de forma clara e por escrito.
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- Rácio da dívida pública sobre o 
PIB a atingir em Setembro de 2011, 
segundo o Eurostat, 111%, contra a 
previsão optimista e leviana de 101% 
do Ministério das Finanças.
Os dados confirmam os avisos que 
muitos têm vindo a fazer, entre os 
quais nos incluímos, e demonstram 
que a política económica seguida 
em Portugal está a ter um efeito 
recessivo muito acima daquilo que 
o Governo, ingenuamente, esperava. 
O país não terá capacidade para 
regressar aos mercados em 2013 e 
é urgente que o Governo negoceie 
um ajustamento importante ao 
programa da Troika, sob pena de 
entrarmos numa espiral recessiva 
absolutamente arrasadora!
Mesmo sabendo que é apenas 
retórica política, é triste ver 
responsáveis políticos afirmar que 
não precisamos de mais tempo nem 
de mais dinheiro, que precisamos é 
de mais flexibilidade. Flexibilidade 
é mais tempo e mais dinheiro… 
É óbvio que precisamos de mais 
tempo e mais dinheiro! Quem afirma 
o contrário perde credibilidade e 
revela impreparação.
O nosso Governo regozijava-se 
em dizer que até ia mais longe do 

Uma expressão que já aplicámos 
mais de uma vez e que resume na 
perfeição tudo o que temos vindo 
a dizer ao longo dos últimos meses 
sobre a situação portuguesa, cada 
vez mais dramática.
Na mesma linha vai o título do artigo 
de Nicolau Santos do Expresso 
Economia de 18 de Fevereiro, sobre 
a nossa economia caseira, “Políticas 
Erradas, Crise Reforçada”. 
Licenciado em Economia e 
Jornalista, Nicolau Santos fala do 
que muito bem sabe. Bem diferente 
de quando escreveu uma série de 
atoardas sobre a vinda de médicos 
indiferenciados da América Latina 
para Portugal. Certamente que, 
agora, já não escreveria o mesmo 
tão mal informado artigo. Enfim, 
águas passadas. A verdade vem 
sempre ao de cima.
O texto de Nicolau Santos resume 
a catástrofe nacional em 4 pontos:
- Mais de um milhão de portugueses 
sem emprego.
- Falência de empresas em catadupa, 
com sectores à beira do colapso 
irreversível.
- Famílias a consumir as suas 
poupanças, retirando dinheiro à 
Banca.

Em risco 
de morrer da cura

E D I T O R I A L  
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Não são nem podem ser leis como 
a Lei dos Compromissos, a ridícula 
evidência de quem pensa que se 
resolvem problemas graves por 
decreto! É patético!
Se a Lei dos Compromissos fosse 
cumprida, TODOS os Hospitais 
fechariam durante este ano. Ora 
isso é manifestamente improvável 
de acontecer… Então para que se 
produz uma Lei incumprível?! Para 
que é que gastamos energias com 
inutilidades?!
Sabemos que já há hospitais a 
atravessar dificuldades.
Se os blocos operatórios já estão a 
meio gás, depois não venham dizer 
que a culpa é dos médicos quando 
passarem a um quarto de gás…
Sentimo-nos revoltados com o 
que estão a fazer ao SNS, tendo 
já demonstrado que a Ordem 
está disponível, responsavelmente, 
para colaborar com as mudanças 
possíveis e necessárias. Mas quando 
criticamos algumas medidas toma-
das na área da Saúde, logo nos dizem 
que são imprescindíveis devido à 
difícil situação financeira do país, 
que agora parece justificar tudo, até 
a asneira!
Por isso mesmo, se queremos 
de facto salvar o SNS, temos de 
apontar mais acima e propor novas 
e diferentes soluções para o país, 
como temos feito, que permitam 
reflexos positivos no SNS.
O sistema político actual já 
demonstrou que é inadequado, com 
muitos deputados numa espécie de 
sucessão dinástica. Por isso estamos 
na bancarrota. A qualidade global da 
classe política é baixa. Vamos então 
mostrar à Europa e ao mundo que 
queremos verdadeiramente mudar 
este país e não asfixiá-lo apenas em 
austeridade até à inglória e vã morte 
colectiva!
Ataquemos a génese do problema 
e comecemos por mudar o 
sistema político instituindo círculos 
uninominais com cerca de 100000 
cidadãos em cada um, com uma 
flexibilidade adaptada à geografia, 
complementado com um círculo 
nacional que permita enriquecer a 

que a Troika! Que confrangedor! 
Está aí o mau resultado. Até o FMI 
já percebeu que as medidas de 
austeridade foram longe demais.
Há uns anos, também com o 
nosso beneplácito, destruímos o 
nosso tecido produtivo, sobretudo 
pescas e agricultura, a troco de 
subsídios temporários e alcatrão, e 
a globalização levou-nos a indústria. 
Agora a Europa diz-nos que somos 
pouco produtivos.
Actualmente estamos a vender as 
nossas poucas empresas públicas 
lucrativas para pagar os juros 
agiotas que nos estão a cobrar, 
sem qualquer benefício para a 
nossa economia. Vão-se as jóias e 
não ficamos sequer com os dedos. 
Daqui a pouco tempo irão dizer-nos 
que somos ainda menos produtivos 
e que precisamos de ser governados 
pela tutela Alemã.
Portugal fica sem agricultura, sem 
pescas, sem indústria, sem empresas, 
sem dinheiro. Como podemos ter 
Saúde? Como defender o SNS? 
Quando arrepiamos caminho, antes 
que seja tarde demais?
A solução está na Europa e no 
Banco Central Europeu, mas não 
temos líderes na Europa.
A República concentrou e repetiu 
num século os erros de 700 anos 
de monarquia. Mas agora o ultimato 
alemão a que estamos sujeitos é bem 
pior do que o ultimato britânico do 
mapa cor-de-rosa, que acelerou o 
fim da monarquia!
Este país precisa de verdade, 
honestidade, frontalidade, compe-
tência, trabalho, bom senso e 
soluções complementares para 
sairmos da crise com alguma réstia 
de independência, como temos 
apontado em vários textos e 
diversas ocasiões.
Mas soluções que sejam consistentes 
e positivas, que sejam dirigidas a 
problemas efectivos e concretos da 
nossa vida pública e empresarial e 
que contribuam para o crescimento 
económico. Alguém ainda acredita 
que só austeridade é suficiente para 
resolver as nossas dificuldades? 
Agrava-as!!!
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Assembleia com uma representação 
proporcional dos partidos mais 
pequenos.
Propomos que o número de 
deputados diminua sensivelmente 
para metade, aumentando os 
respectivos vencimentos para o 
dobro. Precisamos dos melhores 
como Deputados e de uma 
representatividade mais directa e 
mais responsabilizadora. Os ganhos 
ver-se-iam a todos os níveis e a 
despesa com a AR diminuiria.
Ou mudamos verdadeiramente este 
país, ou morreremos mesmo desta 
insuportável cura.
Mas este país só mudará 
verdadeiramente quando os cida-
dãos impuserem a mudança.
Continuaremos a lutar por Portugal.

Naturalizem-se cubanos! 

O Ministério da Saúde foi importar 
médicos cubanos, oferecendo-lhes 
ordenados elevados e ajudas várias 
adicionais para se fixarem no nosso 
país.
Diz que não há médicos portugueses 
suficientes e que é necessário 
proporcionar acessibilidade a um 
médico a todos os cidadãos na-
cionais.
A Ordem dos Médicos concorda 
e defende que todos os cidadãos 
portugueses devem ter um Médico 
de Família e já apresentou soluções 
ao Ministério da Saúde para resolver 
de uma vez por todas esta situação.
Porém, ficamos profundamente 
chocados e perplexos com a forma 
como o Ministério está a tratar os 
jovens Médicos portugueses. 
Vários sinais mostram como 
o Ministério da Saúde está a 
discriminar negativamente os jovens 
Médicos portugueses e a empurrá-
los consciente e determinadamente 
para a emigração, ao mesmo tempo 
que mantém um numerus clausus 
para Medicina muito acima do 
necessário e insiste em desperdiçar 
dinheiro no curso de Medicina de 
Aveiro!
Este mês, na extensão de Saúde 
da Adémia, em Coimbra, a ARS do 

E D I T O R I A L

Centro impôs a um especialista 
em Medicina Geral e Familiar 
(português, de muita Qualidade e 
sem barreiras linguísticas e culturais) 
um contrato de avença de 11 meses 
(aos cubanos é oferecido um 
contrato de 3 anos) a ganhar 1800 
euros brutos por mês (aos cubanos 
é oferecido um contrato secreto 
mas muito superior; parece que o 
Governo tem vergonha de revelar 
esses contratos…), numa extensão 
com 2800 utentes (muitíssimo 
acima das listas dos cubanos e da 
média nacional), sem direito a férias, 
sem quaisquer garantias. Sobram 
7,75 euros por hora de trabalho de 
elevada responsabilidade, comple-
xidade e qualidade!
Mensagem que o Governo transmite 
aos jovens: fujam da Medicina Geral e 
Familiar, vão trabalhar para empresas 
fornecedoras de mão de obra (a 
quem o Estado paga valores/hora 
muitos mais elevados!), emigrem 
para terem perspectivas dignas de 
trabalho, ou naturalizem-se cubanos, 
de preferência sem qualquer 
especialidade, para depois poderem 
conseguir bons contratos!!! 
Mas não é este Governo que diz que 
há falta de especialistas de Medicina 
Geral e Familiar?! E trata-os assim?!
Se eu fosse presidente da ARS do 
Centro e o Ministério me obrigasse 
a assinar um contrato daqueles com 
um especialista Médico português, 
com condições ignominiosamente 
muito inferiores às de médicos 
estrangeiros indiferenciados, eu 
demitia-me imediatamente! Para 
continuar a andar na rua de cabeça 
levantada!
Não somos xenófobos e nada temos 
contra os Colegas da América Latina, 
que recebemos de braços abertos, 
mas não compreendemos que 
sejam privilegiados pelo Governo 
português!
Mais uma vez, propomos ao 
Ministério da Saúde que diga onde 
precisa de médicos nos Cuidados de 
Saúde Primários e ofereça o mesmo 
tipo de contratos que oferece 
aos colombianos, naturalmente 
preferindo a especialidade de 

Carta Aberta ao 
Ministro da Saúde

A OM enviou duas 
cartas abertas ao 
Ministro da Saú-

de, Paulo Macedo. 
A primeira sobre 

carência relativa de 
médicos nos CSP 
e a segunda sobre 

Internato Médi-
co (Concurso de 
ingresso B 2012), 

podendo ambas ser 
consultadas no site 

nacional da OM.

Nota: 
texto colocado no Portal da Ordem 
dos Médicos a 17/02/12
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Medicina Geral e Familiar e a 
estabilidade.
Outro sinal é o actual concurso B de 
acesso à especialidade, outro bom 
exemplo de um mau exemplo. Este 
ano as vagas foram muito inferiores 
em número e em variedade ao 
que era habitual. Sem pré-aviso, 
frustraram-se as legítimas e justas 
expectativas de quem apostou 
meses de estudo e de vida naquele 
concurso, condicionando o futuro 
à hipótese de ter ali uma segunda 
oportunidade.
É certo que já todos percebemos 
que as vagas não podem aumentar 
continuamente e que, pelo contrá-
rio, tenderão a diminuir, por força 
da concentração de serviços e 
urgências, das reformas precoces e 
da pressão para a redução de custos 
com vencimentos.
Todavia, num trabalho extremamente 
meritório e empenhado, os jovens 
candidatos demonstraram que havia 
vagas disponíveis, correspondentes 
a reais capacidades formativas, 
confirmadas pela Ordem, que 
podiam ter sido adicionadas ao 
concurso B.
Nós próprios falámos com vários 
responsáveis do Ministério e da 
ACSS. As sucessivas e variáveis 
“explicações” da “impossibilidade” 
de aumentar as vagas, mas 
sobretudo a fria insensibilidade 
de quem ocupa transitoriamente 
o poder e a obstinada falta de 
vontade em corresponder, ainda 
que parcialmente, às justificadas 
e concretizáveis aspirações dos 
jovens candidatos, que apoiámos, 
são perturbantes e perturbadoras!
Provavelmente será o último ano 
do concurso B. Havia condições 
para terminar o concurso B com 
dignidade e respeito pelos jovens 
Colegas. Deliberadamente, o Mi-
nistério assim não quis. Fica um 
sentimento de sentida revolta e 
imensa frustração, que partilhamos 
integralmente.
Mas fica também, como ouvimos a 
alguns Colegas, a crescente vontade 
e necessidade de emigrar, por falta 
de alternativas e emprego no seu 

país e por, em Portugal, não terem as 
mesmas oportunidades de Colegas 
estrangeiros. 
Propomos que o Ministério aumen-
te as vagas do concurso B e repita 
as escolhas. Ainda há tempo e os 
obstáculos são apenas volitivos e 
não legais, estes últimos de fácil 
solução!
Muitos dos candidatos ao concurso 
B eram Colegas desvinculados, que 
assim ficam desempregados. Será 
que o Ministério vai continuar a 
importar Cubanos, Colombianos e 
Costa-Riquenhos?!... Ou será que, 
de uma vez por todas, vai oferecer 
emprego aos jovens clínicos por-
tugueses nas mesmas condições 
que oferece aos indiferenciados da 
América Latina?!
Porque é um incompreensível 
esbanjamento de recursos, pro-
pomos ainda que o Ministério acabe 
com o contingente de vagas do 
numerus clausus para Medicina que 
são especificamente reservadas para 
jovens já licenciados noutros cursos.
Será que o Governo vai continuar 
a insistir no curso de Aveiro e em 
aumentar os numerus clausus 
para Medicina, a fim de agravar o 
desemprego médico e estimular a 
exportação de médicos?! Que ganha 
o país com essa realidade?!
A Troika recomenda o planeamento 
adequado dos recursos humanos 
em Saúde, incluindo Médicos. Faça-
se esse planeamento!
Haja bom senso, sensibilidade e 
decisões técnicas, porque foi a 
sua falta que conduziu o país à 
bancarrota!
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Horário: 
das 09.00 às 20.00h

Local: 
Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos

 

Eleições
Colégio da Especialidade 
de Neurocirurgia
2 de maio de 2012

CALENDÁRIO ELEITORAL 
2012 

Março 2 - Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional
Março 9 - Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais
Março 16 - Prazo limite para decisão das reclamações 
Março 23 - Prazo limite para formalização das candidaturas 
Março 30 - Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas 
Abril 20 - Prazo limite para envio dos boletins de voto e relação dos candidatos 
Maio 2 - Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto 
eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral Nacional 
funciona na Secção Regional que detém a Presidência).
Maio 7 - Apuramento final dos resultados a nível nacional.
Maio 14 - Prazo limite para impugnação do acto eleitoral. 
Maio 21 - Prazo limite para decisão de eventuais impugnações.

Compromissos e pagamentos 
em atraso das entidades públicas
Foi publicada no passado dia 21 a Lei n.º 8/2012, que estabelece as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 
entidades públicas. 
Como resulta do artigo 2.º, este diploma aplica-se a todas as entidades 
públicas do Serviço Nacional de Saúde, pelo que terá relevância para a 
actividade médica. 
Assim sendo, chamamos a atenção para o disposto no artigo 9.º, n.º 2, cuja 
redacção é a seguinte:
«2 — Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens ou 
serviços sem que o documento de compromisso, ordem de compra, nota 
de encomenda ou documento equivalente possua a clara identificação do 
emitente e o correspondente número de compromisso válido e sequencial, 
obtido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da presente lei, não poderão 
reclamar do Estado ou das entidades públicas envolvidas o respectivo 
pagamento ou quaisquer direitos ao ressarcimento, sob qualquer forma».
De acordo com o artigo 13.º, a regra contida no referido artigo 9.º «tem 
natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas legais 
ou convencionais, especiais ou excepcionais, que disponham em sentido 
contrário».
Pode ler o diploma na íntegra no site da Ordem dos Médicos (www.
ordemdosmedicos.pt).
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Horário: 
das 09.00 às 20.00h

Local: 
Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos
 

Eleições
Colégios das Especialidades, 
Subespecialidades, 
Competências e Conselho 
Nacional do Médico Interno
16 de maio de 2012
CALENDÁRIO ELEITORAL 
2012 

Março 16 - Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional
Março 23 - Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais
Março 30 - Prazo limite para decisão das reclamações 
Abril 05 - Prazo limite para formalização das candidaturas 
Abril 12 - Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas 
Maio 04 - Prazo limite para envio dos boletins de voto e relação dos candidatos 
Maio 16 - Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto 
eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral Nacional 
funciona na Secção Regional que detém a Presidência).
Maio 21 - Apuramento final dos resultados a nível nacional.
Maio 28 - Prazo limite para impugnação do acto eleitoral. 
Junho 05 - Prazo limite para decisão de eventuais impugnações.

Obs: os colégios de anatomia patológica e neurocirurgia não têm 
eleições (nesta data)

Doação de livros 
à Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos agradece, penhoradamente, ao nosso distinto Colega 
Dr. Edward Limbert o gesto magnânimo de oferta de um vasto espólio de 
livros antigos, de inegável valor científico-histórico.
Registamos, com apreço, que Colegas se disponham a contribuir de forma 
tão generosa para a valorização do património desta que é, na essência, a 
casa de todos os Médicos.
Bem-haja, Dr Edward Limbert!

I N F O R M A Ç Ã O   
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Na sequência 
da solicitação da 

ACSS, que se 
reproduz, 

publica-se em seguida 
a resposta do 

Conselho Nacional 
do Exercício 

Técnico da Medicina 
(CNETM) e do 

Colégio da 
Especialidade de 
Cirurgia Plástica 

sobre técnicas 
invasivas de cirurgia.

Pedido da ACSS
«Havendo conhecimento de incidentes e acidentes na prática da técnica 
acima referida e estando a decorrer nesta ACSS a preparação do novo 
regime legal relativo ao licenciamento de unidades privadas de serviços de 
saúde. Solicitamos a V. Exa. apoio nas seguintes questões:
1. A técnica acima referida deverá efectuar-se apenas em sala de operações 
(com recurso a anestesia e suporte avançado de vida) ou poderá admitir-se 
que seja efectuada em ambientes menos exigentes?
2. No caso de não ser exigível o recurso a sala de operações, quais os 
requisitos técnicos exiglveis para que a intervenção seja efectuada com a 
devida segurança?
3. Nos casos referidos em 1. ou 2. quais devem ser as competências clínicas 
ou as especialidades exigíveis ao médico e restante equipa para a prática da 
referida técnica?
4. Em unidades dirigidas à “beleza e estética” haverá outras intervenções 
que careçam de condições técnicas semelhantes à que agora é questionada?
Resposta do CNETM
O Conselho Nacional do Exercício Técnico da Medicina, emitiu sobre este 
assunto o seguinte parecer:
- A prática de Lipoaspiração, como qualquer outra técnica invasiva, deve ser 
efectuada em bloco cirúrgico, com capacidade para responder a todas as 
complicações que possam, eventualmente verificar-se.
- Enquanto não existirem e não forem definidas competências nesta área, 
a prática de aspiração deve ser realizada pela especialidade de Cirurgia 
Plástica, Reconstrutiva e Estética.
- O Conselho Nacional do Exercício Técnico da Medicina, em referência a 
este ponto, entende que seja pedido o parecer dos Colégios de Especialidades 
de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética e de Dermatovenereologia, a 
fim de que possam objectivar, conceito de “Unidades dirigidas à beleza e 
estética”.
Parecer do Colégio
O Colégio de Cirurgia Plástica analisou o documento da ACSS e do CNETM 
que particularmente saúda pelo contributo corajoso para a segurança dos 
doentes que é responsabilidade primeira da Ordem dos Médicos. No que 
se refere à questão colocada quando se fala de Unidades dirigidas à Beleza e 
estética em que se possam fazer “outras intervenções” (sic) presume-se que
1. sejam instalações médicas sem o que qualquer tipo de actividade que 
possa cair na designação “outras intervenções” deve ser considerada 
criminalmente.
2. No que respeita a intervenções cirúrgicas naturalmente carecem do 
mesmo tipo de condições definidas no parecer do CNETM.
3. No que respeita a técnicas invasivas que não intervenções cirúrgicas 
(vide aplicações/introducção de biomateriais e similares) necessitam de 
condições de suporte básico de vida e devem ser exclusivamente praticadas 
por médicos.

12

Técnicas invasivas de 
cirurgia - lipoaspiração
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Transcrevem-se de seguida os artigos relevantes 
donde se conclui que a IGAS tem o poder de no-
mear peritos em processos disciplinares, conforme 
informação do Departamento Jurídico que se re-
produz.

IGAS – Nomeação 
de peritos médicos

I N F O R M A Ç Ã O   

«De acordo com o D.L. 275/2007, 
de 3017 (Lei Orgânica da IGAS), 
art. 4,°, n. 1, alínea e) o Inspector-
Geral pode nomear peritos e 
técnicos especializados, quando a 
actuação da IGAS careça de especiais 
conhecimentos técnicos ou científicos.
Nos termos do n. 2 do artigo citado, 
esta competência do Inspector-Geral 
é delegável nos sub-inspectores gerais.
Por outro lado, o art. 4.° do DL 
278/2007, de 31107, que define o 
regime jurídico das inspecções e é 
aplicável à IGAS, determina, no seu 
n. 4, “Para o cumprimento das suas 
atribuições é conferida aos serviços 
de inspecção a faculdade de solicitar 
aos serviços da administração directa 
e indirecta do Estado a afectação de 
pessoal técnico especializado para 
acompanhamento das acções de 
inspecção”,
Em reforço desta norma, o mesmo 
diploma legal estabelece um dever de 
colaboração nos termos infra:
“Artigo 5.°
Dever de colaboração e pedidos de 
informação
1 - As pessoas colectivas públicas devem 
prestar aos serviços de inspecção toda 
a colaboração por estes solicitada.
2 - Os serviços de inspecção podem 
solicitar informações a qualquer 
pessoa colectiva de direito privado ou 
pessoa singular, sempre que o repute 
necessário para o apuramento dos 
factos.”
No que respeita à tramitação dos 
processos disciplinares em concreto, 
o n. 3 do art. 42º do actual Estatuto 
Disciplinar dos trabalhadores em 

funções públicas, atribui ao instrutor 
do processo a faculdade de requisitar 
a colaboração de técnicos:
“Artigo 42º
Nomeação do instrutor
1- A entidade que instaure pro-
cedimento disciplinar nomeia um 
instrutor, escolhido de entre traba-
lhadores do mesmo órgão ou serviço, 
titular de cargo ou de carreira ou 
categoria de complexidade
funcional superior à do arguido ou, 
quando impossível, com antiguidade 
superior no mesmo cargo ou em 
carreira ou categoria de complexidade 
funcional idêntica ou no exercício de 
funções públicas, preferindo os que 
possuam adequada formação jurídica.
2- Em casos justificados, a entidade 
referida no número anterior pode 
solicitar ao respectivo dirigente 
máximo a nomeação de instrutor de 
outro órgão ou serviço.
3- O instrutor pode escolher secre-
tário de sua confiança.,cuja nomeação 
compete à entidade que o nomeou, e, 
bem assim, requisitar a colaboração de 
técnicos.
4-  As funções de instrução preferem a 
quaisquer outras que o instrutor tenha 
a seu cargo, ficando exclusivamente 
adstrito áquelas,”
O médico que seja nomeado/
requisitado como perito num processo 
disciplinar tem o dever de aceitar a 
nomeação/requisição, apenas podendo 
eximir-se se ocorrer alguma situação 
de impedimento ou para apresentar 
pedido de escusa.
As situações de impedimento 
são as que se encontram previstas 
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ou mandatário ou haja dado parecer 
sobre questão a resolver;
e) Quando tenha intervindo no 
procedimento como perito ou 
mandatário o seu cônjuge, parente ou 
afim em linha recta ou até ao 2º grau 
da linha colateral, bem, como qualquer 
pessoa com quem viva em economia 
comum;
f) Quando contra ele, seu cônjuge ou 
parente em linha recta esteja intentada 
acção judicial proposta por interessado 
ou pelo respectivo cónjuge;
g) Quando se trate de recurso de 
decisão proferida por si, ou com a sua 
intervenção, ou proferida por qualquer 
das pessoas referidas na alinea b) ou 
com intervenção destas.
2. Excluem-se do disposto no nú-
mero anterior as intervenções que 
se traduzam em actos de mero 
expediente, designadamente actos 
certificativos.”
No que respeita aos fundamentos 
para pedir escusa, rege o art. 
48º do Código do Procedimento 
Administrativo:
“Artigo 48º Fundamentos da escusa e 
suspeição
1. O titular de órgão ou agente deve pedir 
dispensa de intervir no procedimento 
quando ocorra circunstância pela 
qual possa razoavelmente suspeitar-se 

no art. 44º do Código do 
Procedimento Administrativo, 
que passo a transcrever:
“Artigo 44º Casos de impe-
dimento
1. Nenhum titular de órgão ou 
agente da Administração Pública 
pode intervir em procedimento 
administrativo, ou em acto ou 
contrato de direito público ou 
privado da Administração Pública, 
nos seguintes casos:
a) Quando nele tenha interesse, 
por si, como representante ou 
como gestor de negócios de 
outra pessoa;
b) Quando, por si ou como 
representante de outra pessoa, 
nele tenha interesse o seu 
cônjuge, algum parente ou afim 
em linha recta ou até ao 2.° grau 
da linha colateral, bem como 
qualquer pessoa com quem viva 
em economia comum;
c) Quando, por si ou como 
representante de outra pessoa, 
tenha interesse em questão 
semelhante à que deva ser 
decidida, ou quando tal situação 
se verifique em relação a pessoa 
abrangida pela alínea anterior;
d) Quando tenha intervindo 
no procedimento como perito 
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da sua isenção ou da rectificação da 
suaconduta e, designadamente:
a) Quando, por si ou como repre-
sentante de outra pessoa, nele tenha 
interesse parente ou afim em linha 
recta ou até ao 3º grau de linha 
colateral, ou tutelado ou curatelado 
dele ou do seu cônjuge;
b) Quando o titular do órgão ou 
agente ou o seu cônjuge, ou algum 
parente ou afim na linha recta, for 
credor ou devedor de pessoa singular 
ou colectiva com interesse directo no 
procedimento, acto ou contrato;
c) Quando tenha havido lugar ao 
recebimento de dádivas, antes ou 
depois de instaurado o procedimento, 
pelo titular do órgão ou agente, seu 
cônjuge, parente ou afim na linha recta;
d) Se houver inimizade grave ou 
grande intimidade entre o titular do 
órgão ou agente ou o seu cônjuge e 
a pessoa com interesse directo no 
procedimento, acto ou contrato.
2. Com fundamento semelhante e até 
ser proferida decisão definitiva, pode 
qualquer interessado opor suspeição 
a titulares de órgão ou agentes que 
intervenham no procedimento, acto 
ou contrato.”

Paulo Sancho
O Consultor Jurídico»

Inscrição nos Colégios da Especialidade
Nos termos dos artºs 90º e 91 do Estatuto da Ordem dos Médicos e da alínea c) do nº1 do art.º 18 º do 
Código Deontológico um médico só pode arrogar o título de especialista desde que esteja inscrito no quadro 
do Colégio da Especialidade. Assim, não podendo os médicos especialistas - que não estiverem inscritos nos 
Colégios das Especialidades - usar o respectivo título de especialista, mesmo na sua clínica privada, informa-se 
que: o Conselho Nacional Executivo de 22 de Julho de 2011 deliberou diferenciar as pessoas que fazem exame 
de titulação única, cuja admissão é quase automática nos Colégios, doutras situações não padronizadas como 
por exemplo processos de equivalência, por o processo ser mais complexo.
Nesse sentido, o CNE aprovou, por unanimidade, a deliberação de descontar o valor da taxa de inscrição (nos 
colégios da especialidade) no valor da quota do respectivo médico, no ano em que se inscreve no colégio, mas 
apenas nos casos em que a inscrição é feita com base na realização dos exames de Titulação Única. Quanto aos 
médicos que se inscreverem nos Colégios da Especialidade por outra via que não a da TU, continuará a aplicar-
-se a taxa existente. Esta decisão entrou em vigor a partir de Janeiro de 2012.
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Publica-se de seguida o comunicado do Colégio da 
Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia sobre a 
avaliação de 53 serviços públicos e privados de Gi-
necologia e Obstetrícia pela Entidade Reguladora 
da Saúde:

Avaliação de serviços 
de Ginecologia 
e Obstetrícia pela ERS

«A Direcção do Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia da 
Ordem dos Médicos tomou conhecimento de uma pretensa “avaliação” de 
Serviços de Ginecologia e Obstetrícia efectuada pela Entidade Reguladora 
da Saúde. Não sendo correctos os critérios de “avaliação” utilizados pela 
Entidade Reguladora e sendo irreais os resultados divulgados, a Direcção 
deste Colégio de Especialidade aguardou alguns meses que a situação fosse 
corrigida. Como tal não se verificou e permanece em divulgação pública a 
“avaliação” efectuada pela E.R.S., a Direcção do Colégio, na sua reunião de 
8 de Outubro de 2011, entendeu solicitar a V. Exa. a divulgação do seguinte:

1. Após detalhada auscultação, verificamos que nenhuma entida-
de nacional profissional ou científicamente idónea na área da 
Ginecologia e Obstetrícia esteve envolvida na referida avalia-
ção.

2. Os parâmetros utilizados na referida avaliação não são correc-
tos e não permitem proceder a um juízo minimamente crite-
rioso sobre os serviços hospitalares, pelo que não reconhece-
mos os resultados encontrados.

3. Somos favoráveis a avaliações idóneas desde que realizadas por 
Entidades com competência reconhecida e segundo critérios 
cientificamente validados.

4. O Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia está 
ao dispor de todas as entidades oficiais para colaborar em ava-
liações científicas e profissionalmente credíveis”.

     O Presidente da Direcção,

     

    Prof. Doutor João Luis Silva Carvalho»
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A autorização para o exercício autónomo da profis-
são médica pressupõe a demonstração pelo candida-
to de que possui os conhecimentos, aptidões clínicas 
e humanas que permitam, sem tutela, o exercício da 
medicina adequado em termos éticos e técnicos. 

Regulamento para o 
exercício autónomo da 
medicina

Torna-se, portanto, necessário definir com clareza as condições em que o médico 
pode exercer autonomamente a sua actividade. Nesse sentido, e ao abrigo das 
disposições conjugadas da alínea a) do artigo 6.º, alínea j) do artigo 64.º e alínea b) 
do artigo 57.º, todos do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 282/77, de 5 de Julho, o Conselho Nacional Executivo e o Plenário dos 
Conselhos Regionais aprovam o seguinte:

Regulamento paRa o exeRcício autónomo da medicina

1. A Ordem dos Médicos confere autonomia para o exercício da Medicina 
após dois anos de frequência do internato médico com aproveitamento ou 
perante currículo considerado equivalente.
2. Os candidatos que frequentem o internato médico deverão fazer prova 
competente junto da Ordem dos Médicos em como completaram dois anos 
de internato com aproveitamento.
3. Para os médicos não inscritos no internato médico será constituído um 
júri nacional que definirá os parâmetros gerais de acordo com os quais o 
currículo será considerado equivalente. 

§1- Sempre que entenda adequado, o júri poderá prescindir da 
discussão curricular com o candidato.

4. Os candidatos que não frequentem o internato médico deverão apresentar 
um currículo com um máximo de 3 páginas A4, do qual conste:

a) Estágios de formação pós-graduada frequentados e respectiva 
avaliação, caso exista;
b) Identificação dos estabelecimentos e serviços de saúde onde teve 
lugar a formação.
c) Actividades desenvolvidas no decurso dos estágios, com 
informação dos respectivos directores de serviço.
d) Outros dados curriculares considerados relevantes para o 
objecto deste Regulamento.

5. O júri é de âmbito nacional, nomeado pelo Conselho Nacional Executivo 
de entre os elementos do Conselho Nacional da Pós-Graduação e composto 
por um presidente, que será o Coordenador do CNPG, e dois vogais.
5.1.  A deliberação do Conselho Nacional Executivo que designar os membros 
do júri deverá ainda designar, para as situações de faltas e impedimentos dos 
membros efectivos, o membro efectivo que substitui o presidente e, pelo 
menos, dois vogais suplentes.
5.2.  As deliberações do júri são tomadas por maioria.
5.3. De cada reunião do júri será lavrada acta, da qual devem constar o local, 
a data e a hora da reunião, a identificação de todos os participantes, os 
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assuntos apreciados e as deliberações tomadas.
5.4. Das actas de reuniões em que seja feita a avaliação de candidatos deve 
constar a fundamentação clara e suficiente dessa avaliação atribuída pelo júri 
ou, em caso de não unanimidade, por cada membro do júri a cada candidato.
6. Compete ao júri: 

a) Convocar as reuniões, através do seu presidente; 
b) Decidir da admissibilidade dos candidatos e elaborar a 
correspondente lista; 
c) Promover a audiência prévia dos candidatos a excluir; 
d) Efectuar a avaliação curricular e elaborar a lista de resultado final; 
e) Promover a audiência prévia dos candidatos constantes da lista de 
resultado final, de acordo com os artigos 100.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo; 
f) Pronunciar-se sobre as respostas apresentadas pelos candidatos; 
g) Submeter a homologação do Conselho Nacional Executivo as 
avaliações atribuídas. 

7. O Conselho Nacional Executivo comunicará aos candidatos a homologação 
a que se refere a alínea g) do número anterior.

Alteração da prescrição 
e do preço 
de medicamentos
A Ordem dos Médicos tem, repetidamente, chamado a atenção para o facto 
de algumas farmácias alterarem a prescrição médica, com riscos para a saúde 
do doente e prejuízos monetários, porque a substituição se faz, por vezes, para 
fármacos mais caros.
Apresentamos o resumo de mais um caso reportado à Ordem dos Médicos, do 
qual, em Dezembro de 2011, foi dado conhecimento ao Infarmed e à Ordem 
dos Farmacêuticos:
“Prescrevi Clopidogrel 75 mg a 2 doentes insuficientes renais crónicos em pro-
grama de hemodiálise na Unidade de Hemodiálise do Hospital... Optei pelo ge-
nérico Clopidogrel GP (preço no sistema informático hospitalar 9.5 euros, o 
mais barato) e “tranquei” a receita.
A Farmácia A., sita em Lisboa, dispensou o medicamento Clopidogrel Mylan com 
PVP (na embalagem) de 12.44 euros por 14.95 euros.
Dado que a situação configura 2 irregularidades (alteração da prescrição médica 
e alteração do preço do medicamento) que devem ser comunicadas às entida-
des reguladoras/fiscalizadoras como devo proceder? (talvez os serviços jurídicos 
da OM possam dar uma ajuda).
Estou disponível para qualquer esclarecimento adicional que considerar ade-
quado.
Junto em anexo as fotos das prescrições, da embalagem e do recibo.”
Cumpre acrescentar que, o despoletar deste procedimento junto do Infarmed, 
segundo resposta recebida daquela Autoridade “… originou um processo que 
será tratado pela Direcção de Inspecção e Licenciamento e do qual resultará 
uma actuação em conformidade com os procedimentos e normativos legais 
aplicáveis.”
Mais informação sobre denúncias relativas a reacções adversas a medicamentos 
e/ou substituição nas farmácias pode ser consultada no site da Ordem dos Mé-
dicos, na área «Notícias sobre o medicamento» (www.ordemdosmedicos.pt).
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Regulamento 
de inscrição na Ordem 
dos Médicos
O Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos 
Médicos, na sua reunião de 30 de Setembro de 2011 
aprovou a alteração aos artigos 8.º, n.º 2, 9.º, n.º 3 e 
10.º, n.º 2 do Regulamento de Inscrição na Ordem 
dos Médicos.

Nesta conformidade o texto integral e consolidado do dito Regulamento de 
Inscrição é o seguinte:

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÉDICOS

Tendo em atenção a proliferação de normas regulamentares de inscrição, 
bem como a multiplicidade de situações com que se deparam os Conselhos 
Regionais, entende-se como conveniente a codificação e uniformização de 
normas e procedimentos sobre esta matéria.
Com efeito, tem-se assistido a um aumento significativo de pedidos de inscrição, 
designadamente de médicos estrangeiros e a uma multiplicidade de situações 
complexas que importa simplificar.
Para tanto, faz-se aprovar este Regulamento, que deverá ser aplicado em todos 
os Conselhos Regionais.
As limitações legais impostas pelo Estatuto da Ordem dos Médicos não 
permitem, de momento, ir mais longe, designadamente na previsão de figuras 
jurídicas alternativas à inscrição definitiva, nem de vicissitudes da inscrição, como 
a suspensão voluntária. Com este instrumento de regulamentação pretende-se, 
pois, condensar e codificar as normas dispersas, actualmente em aplicação, bem 
como, uniformizar procedimentos e exigências aos interessados.
Assim, nos termos dos artigos 57.º alínea b) e 64.º, alínea j) do Estatuto da 
Ordem dos Médicos, é aprovado o Regulamento de Inscrição na Ordem dos 
Médicos.

ARTIGO 1.º - INSCRIÇÃO E EXERCÍCIO DA MEDICINA
1 – Para o exercício da Medicina é obrigatória a inscrição na Ordem dos 
Médicos.
2 - Só podem inscrever-se na Ordem dos Médicos:
a) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Medicina por escola 
superior portuguesa;
b) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Medicina por escola 
superior estrangeira, desde que vejam reconhecidos os seus títulos;
c) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Medicina por escola superior 
estrangeira que tenham obtido equivalência oficial de curso devidamente 
reconhecida pela Ordem dos Médicos.
3 - São equiparados aos licenciados em Medicina, cujos títulos tenham sido 
emitidos antes da implementação do processo de Bolonha, os mestres 
em Medicina, cujo grau tenha sido obtido após a implementação daquele 
processo.
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4 - O presente regulamento aplica-se a todos os interessados independentemente de apresentarem diploma 
de licenciatura pré-Bolonha ou de mestre pós-Bolonha.
5 - Aos mestres e aos licenciados em Medicina, tal como definidos nos números anteriores, é assegurado 
tratamento igual e não discriminatório no acesso à profissão.
ARTIGO 2.º - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
1 – A inscrição é requerida pelo interessado ou seu procurador ao Conselho Regional da área de residência, 
mediante o preenchimento do impresso de inscrição e entrega da documentação inerente.
2 – O requerimento será entregue pessoalmente ou pelo correio em qualquer das instalações da Ordem dos 
Médicos.
3 – Quando entregue ou remetido a um órgão incompetente, deverá o requerimento ser enviado, pelos serviços da 
Ordem e no prazo de uma semana, ao órgão competente para conhecer o pedido.
ARTIGO 3.º - DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS
1 – Os serviços administrativos competentes deverão proceder à verificação da documentação exigida ao 
requerente, remetendo o processo, quando devidamente instruído, ao Conselho Regional competente para a 
decisão final.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem ser solicitados esclarecimentos ao requerente, bem 
como a apresentação de qualquer documento em falta ou a certificação da autenticidade dos documentos 
juntos.
3 – A Ordem poderá realizar e requerer todas as diligências que entenda necessárias e adequadas à comprovação 
da veracidade dos factos relatados nos documentos, sem prejuízo do disposto nas normas comunitárias e 
internacionais.
4 – Se o processo estiver parado por facto imputável ao requerente por um período superior a 6 meses, será 
o interessado notificado para praticar o acto em falta no prazo de 10 dias, com a cominação de, não o fazendo, 
o pedido ser arquivado.
5 – Passado o prazo referido no número anterior e pretendendo o requerente reiniciar o processo, deverá o 
interessado proceder à revalidação de todos os documentos entregues cujo prazo de validade tenha expirado.
ARTIGO 4.º - IMPRESSO DE INSCRIÇÃO
1 – É obrigatório o preenchimento de um impresso de modelo aprovado para inscrição na Ordem dos 
Médicos.
2 – O preenchimento do impresso é da exclusiva responsabilidade do requerente, que afiançará a veracidade 
dos factos nele relatados.
3 – Do impresso deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes informações:
a) Nome completo;
b) Sexo;
c) Estado civil;
d) Nacionalidade, naturalidade e filiação;
e) Número de bilhete de identidade ou de outro documento de identificação;
f) Número de identificação fiscal;
g) Data da licenciatura e estabelecimento de ensino frequentado;
h) Nome profissional pretendido;
i) Residência;
j) Domicílio profissional, quando conhecido;
l) Morada escolhida para efeitos de comunicações e notificações por parte da Ordem.
ARTIGO 5.º - NOME PROFISSIONAL
1 – Na indicação do nome profissional, não poderá o interessado usar nome igual ou confundível com o de outro 
médico já inscrito.
2 – Havendo igualdade ou confusão de nomes, deverá o interessado ser notificado para proceder à sua 
alteração.
3 – Caso se verifique que, por lapso ou por qualquer outro motivo, foram registados nomes profissionais idênticos 
ou confundíveis, aplicar-se-á a regra da prioridade do registo, devendo o médico cujo registo é mais recente ser 
notificado para que proceda à sua modificação.
4 – O médico visado dispõe do prazo máximo de 15 dias para apresentar requerimento com novo nome 
profissional que pretenda ver registado, sob pena de ser este definido pelo Conselho Regional competente.
5 – Caso o médico não apresente novo nome profissional no prazo de 15 dias ou autorização prevista no 
n.º 2, caberá ao Conselho Regional decidir, ponderadas as circunstâncias, autorizando ou não o uso de nome 
confundível.
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ARTIGO 5.º- A - ALTERAÇÃO DO NOME PROFISSIONAL
1 – Fora do caso previsto no artigo anterior, o médico pode requerer a alteração do nome profissional sempre 
que se verificar uma das seguintes situações:
a) Casamento ou divórcio, quando impliquem alteração do nome;
b) Existência de médico com nome igual ou semelhante que suscite confusão na identificação do interessado.
2 – O requerimento deverá ser dirigido ao Conselho Regional competente, fundamentado e instruído com os 
elementos comprovativos do facto alegado.
3 – Do indeferimento cabe recurso para o Conselho Nacional Executivo.
ARTIGO 6.º - DOCUMENTOS A APRESENTAR POR LICENCIADOS EM PORTUGAL
O requerimento de inscrição apresentado por licenciados em Portugal deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pelos 
serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe.
ARTIGO 7.º - DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS COMUNITÁRIOS
LICENCIADOS NA UNIÃO EUROPEIA
1 - O requerimento de inscrição apresentado por cidadãos comunitários, licenciados na União Europeia, deve 
ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pelos 
serviços da Ordem dos Médicos;
b) Título de médico emitido nos termos da legislação comunitária aplicável;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela entidade competente para o registo e controlo disciplinar 
dos médicos do país de origem ou proveniência, que ateste que o interessado se encontra em condições 
legais de exercer a profissão sem restrições e que não existem processos disciplinares pendentes ou sanções 
disciplinares;
g) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado mediante apresentação do passaporte).
2 – Sempre que o título referido na alínea b) do número anterior não corresponder ao previsto nas normas 
comunitárias, será o interessado notificado para proceder à apresentação do documento adequado ou de um 
certificado emitido pelas autoridades competentes que ateste que o título exibido corresponde ao exigido pela 
legislação comunitária.
3 – Salvo deliberação do Conselho Regional em contrário, o interessado que nunca tenha estado inscrito 
na associação profissional que regula a profissão médica no seu país de origem ou proveniência, deverá, em 
substituição do documento referido na alínea f) do número anterior, juntar certidão que confirme esse facto.
4 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a aprovação em prova de comunicação médica, a definir em 
regulamento próprio.
5 – Estão dispensadas da prova referida no número anterior os licenciados por Universidade cujo ensino seja 
ministrado em língua portuguesa.
ARTIGO 8.º - DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS COMUNITÁRIOS
LICENCIADOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA
1 - O requerimento de inscrição apresentado por cidadãos comunitários, licenciados fora da União Europeia, 
deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pelos 
serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência, emitido por estabelecimento de ensino superior português;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 3 meses;
e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
f) Três (3) fotografias originais, tipo passe.
g) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela entidade competente para o registo e controlo disciplinar 
dos médicos do país de origem ou proveniência, que ateste que o interessado se encontra em condições 
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legais de exercer a profissão sem restrições e que não existem processos disciplinares pendentes ou sanções 
disciplinares;
h) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da 
profissão médica;
i) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado mediante apresentação do passaporte).
2 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da profissão, deverão os interessados juntar prova 
da experiência profissional adquirida durante três anos consecutivos nos últimos cinco e currículo que será 
submetido à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos previstos no Regulamento para o Exercício 
Autónomo da Medicina.
3 - Salvo deliberação do Conselho Regional competente em contrário, o interessado que nunca tenha estado 
inscrito na associação profissional que regula a profissão médica no seu país de origem ou proveniência, deverá, 
em substituição do documento referido na alínea g) do número anterior, juntar certidão que confirme esse 
facto.
4 – Sempre que o interessado não demonstre preencher as condições a que se refere o n.º 2 deste artigo, mas 
cumpra todos os demais requisitos, apenas poderá ser inscrito para o exercício da profissão sem autonomia.
5 – Caso o diploma extra-comunitário tenha sido reconhecido por Estado-membro da União Europeia, 
o Conselho Regional competente procederá à avaliação desse diploma e da formação e/ou experiência 
profissional adquiridas nesse Estado, de forma a apurar se são equivalentes aos exigidos em Portugal.
6 – Para efeitos do previsto no número anterior, o interessado deverá juntar, além dos referidos no n.º 1, os 
seguintes documentos:
a) Certificado de equivalência, emitido por entidade comunitária competente;
b) Documentos comprovativos do exercício profissional realizado no Estado-membro que reconheceu o 
diploma extra-comunitário;
c) Documentos respeitantes à formação complementar/contínua obtida nesse Estado-membro.
7 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a aprovação em prova de comunicação médica, a definir em 
regulamento próprio.
8 – Estão dispensadas da prova referida no número anterior os licenciados por Universidade cujo ensino seja 
ministrado em língua portuguesa.
ARTIGO 9.º - DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS EXTRA-COMUNITÁRIOS
1 – O requerimento de inscrição apresentado por cidadãos extra-comunitários deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos:
a) Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem 
dos Médicos;
b) Diploma de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência concedido por instituição de ensino superior em Portugal;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 3 meses pelas autoridades do país de origem ou 
proveniência;
e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela entidade competente para o registo e controlo disciplinar 
dos médicos do país de origem ou proveniência, que ateste que o interessado se encontra em condições 
legais de exercer a profissão sem restrições e que não existem processos disciplinares pendentes ou sanções 
disciplinares;
g) Certificado de reciprocidade;
h) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado mediante apresentação do passaporte);
i) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
j) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da 
profissão médica.
2 – Salvo deliberação do Conselho Regional competente em contrário, o interessado que nunca tenha estado 
inscrito na associação profissional que regula a profissão médica no seu país de origem ou proveniência, deverá, 
em substituição do documento referido na alínea f) do número anterior, juntar certidão que confirme esse 
facto.
3 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da profissão, deverão os interessados juntar prova da 
experiência profissional adquirida durante três anos consecutivos nos últimos cinco, a qual será submetida 
à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos previstos no Regulamento para o Exercício Autónomo da 
Medicina.
4 – Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a aprovação em prova de comunicação médica, a definir em 
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regulamento próprio.
5 – Estão dispensadas da prova referida no número anterior os licenciados por Universidade cujo ensino seja 
ministrado em língua portuguesa.
ARTIGO 10.º - DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS LICENCIADOS EM 
PORTUGAL COM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ADQUIRIDAS FORA DO 
TERRITÓRIO NACIONAL
1 – O pedido de inscrição apresentado por cidadão licenciado em Portugal, que nunca se inscreveu na OM, mas 
que completou a sua formação ou exerceu a actividade fora do território nacional, deverá ser instruído com 
os seguintes elementos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida pelos 
serviços da Ordem dos Médicos;
b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da 
profissão médica.
2 – Para determinar se é viável o exercício autónomo da profissão, deverão os interessados juntar prova 
da experiência profissional adquirida durante três anos consecutivos nos últimos cinco e currículo que será 
submetido à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos previstos no Regulamento para o Exercício 
Autónomo da Medicina.
ARTIGO 11.º - FORMALIDADES
1 - Os documentos emitidos por entidades estrangeiras deverão ser legalizados, mediante o reconhecimento de 
assinaturas efectuado por entidade consular ou diplomática portuguesa competente no país de emissão ou por 
colocação de Apostilha, nos termos definidos na Convenção de Haia, de 5 de Outubro de 1961, salvo se existir norma 
que dispense a legalização.
2 – Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução para português, 
devidamente certificada ou autenticada.
3 – Salvo indicação em contrário e quando não sejam extraídas ou conferidas pelos funcionários da OM, as 
fotocópias dos documentos originais deverão ser certificadas.
ARTIGO 12.º - RECUSA DE INSCRIÇÃO
1 – A inscrição será recusada sempre que o interessado não demonstre possuir os requisitos exigidos pela lei 
e pelo presente regulamento.
2 – Após análise do processo, caso o Conselho Regional competente delibere dever ser recusado o pedido 
de inscrição, deverá notificar o requerente, comunicando-lhe essa intenção e concedendo-lhe um prazo não 
inferior a 10 dias úteis para se pronunciar.
3 – Após a audiência do interessado e se o Conselho Regional competente mantiver a intenção de recusar a 
inscrição, a deliberação, devidamente fundamentada deverá ser comunicada ao interessado.
4 – Da deliberação do Conselho Regional que recuse a inscrição cabe recurso para o Conselho Nacional 
Executivo e para os Tribunais Administrativos, nos termos gerais.
ARTIGO 13.º - INSCRIÇÃO DEFINITIVA
1 – O Conselho Regional competente, depois de ter verificado que o requerimento para a inscrição está 
devidamente documentado e que nada obsta à inscrição, delibera a inscrição definitiva, que será registada.
2 – A cédula profissional, devidamente preenchida, será entregue ao requerente.
ARTIGO 14.º - JÓIA DE INSCRIÇÃO
1 – O pedido de inscrição na Ordem dos Médicos implica o pagamento de uma jóia e demais emolumentos, 
cujos montantes são fixados por deliberação, nos termos do Estatuto.
2 – A obrigação referida no número anterior impende igualmente sobre a reinscrição na Ordem dos Médicos.
ARTIGO 15.º - DATA DE INSCRIÇÃO
1 – É considerada como data da inscrição a da deliberação tomada pelo Conselho Regional competente, nos 
termos deste regulamento.
2 – A data de inscrição é a única relevante para efeitos de exercício legítimo da actividade profissional.
ARTIGO 16.º - CÉDULA PROFISSIONAL
1 – A cédula profissional, emitida pelo Conselho Regional competente, constitui prova de inscrição.
2 – As cédulas profissionais têm um período de validade de 5 anos.
3 – No caso de perda, extravio ou inutilização da cédula, o interessado deverá requerer a sua reemissão, entregando 
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uma fotografia e uma declaração sob compromisso de honra, nos termos do modelo constante do anexo 1. A 
emissão de nova cédula deverá ficar registada no processo de inscrição e obriga ao pagamento de emolumentos 
a fixar nos termos estatutários.
4 – Em caso de reinscrição, haverá lugar à emissão de uma nova cédula.
5 – No período em que o médico exerça medicina sem autonomia ser-lhe-á emitida uma cédula com a menção 
“Não reconhecido o exercício autónomo da medicina”.
ARTIGO 17.º - REINSCRIÇÃO
1  – O presente regulamento é aplicável, com as devidas adaptações, aos pedidos de reinscrição.
2 – Os interessados na reinscrição devem apresentar novos documentos relativos à idoneidade social e 
profissional.
3 – Os documentos referidos no número anterior são o certificado do registo criminal e o documento 
comprovativo do bom comportamento profissional do interessado.
4 – Caso o requerente declare, sob compromisso de honra, não ter exercido a actividade médica durante o 
período de cancelamento da inscrição, pode a Ordem dos Médicos dispensar a apresentação do documento 
comprovativo do bom comportamento profissional.
ARTIGO 18.º - ENTRADA EM VIGOR
1 – O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, após publicação na Revista da Ordem 
dos Médicos e terá imediata aplicação aos pedidos de inscrição em curso, salvo o disposto no número seguinte.
2 – O disposto no Artigo 5.º deste Regulamento apenas será aplicável aos pedidos de inscrição entrados a 
partir de 1 de Janeiro de 2006.

Recursos médicos para o 
funcionamento de 
Urgências Pediátricas
Chegou ao conhecimento da Direcção do Colégio 
de Pediatria, que alguns Conselhos de Administra-
ção Hospitalares, no actual contexto de contenção 
económica, estarão a pressionar os Directores dos 
Serviços de Pediatria para reduzir as equipas de ur-
gência Pediátrica, designadamente durante o perío-
do nocturno. 

Neste contexto, a Direcção do Colégio de Pediatria, emitiu o seguinte pare-
cer: «O número mínimo de médicos especialistas em Pediatria em presença 
física simultânea nunca deverá ser inferior a dois (24 horas por dia), para 
que um hospital possa manter um Serviço de Urgência de Pediatria aberto 
e uma Maternidade em funcionamento. De outra forma, não estão reunidas 
as condições mínimas para garantir a qualidade do serviço prestado e a se-
gurança dos doentes»
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Publicidade:

Por força do despacho Despacho 
17165/2011 de 23 de Dezembro, 
houve uma alteração da data de en-
trada em funcionamento do novo 
modelo de receitas e vinhetas que 
passa agora a ser o dia 1 de Abril 
de 2012. A utilização de vinhetas 
médicas sem numeração poderá 
manter-se até dia 31 de Março. A 
partir dessa data, não serão aceites 
receitas em papel com vinhetas não 
numeradas.
Esclarece-se que:
- Não é a OM que numera as vinhe-
tas, é a ACSS/ARS
- Não é possível comprar/receber 
as vinhetas nas sedes da OM. A dis-
ponibilidade da OM para o fazer não 
foi aceite.

Vinhetas numeradas
Por força do despacho Despacho 17165/2011 de 
23 de Dezembro, houve uma alteração da data de 
entrada em funcionamento do novo modelo de re-
ceitas e vinhetas que passa agora a ser o dia 1 de 
Abril de 2012. A utilização de vinhetas médicas sem 
numeração poderá manter-se até dia 31 de Março. 
A partir dessa data, não serão aceites receitas em 
papel com vinhetas não numeradas.

25
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Recrutamento de médicos
Best Personnel  recruta Médicos de várias especialidades para hos-
pitais públicos em todo Reino Unido. 
Salários muito atractivos e muitas vagas disponíveis imediatamente. 
Envie-nos currículo em Inglês para: ana-lisbon@bestpersonnel.ie

Para mais informações visite o nosso site: www.bestpersonnel.ie

- Segundo o Despacho que aqui se 
reproduz, as vinhetas não numera-
das deixarão de poder ser utilizadas 
a partir de 31 de Março de 2012.

Mais uma vez se 
apela aos Colegas 
para que, periodi-
camente, consultem 
o site nacional da 
Ordem dos Médi-
cos onde as notícias 
de interesse para os 
Médicos têm vindo a 
ser, regularmente, pu-
blicadas.
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Do direito dos doentes 
à não informação
O direito dos doentes à informação e ao consenti-
mento informado e o dever dos médicos de pres-
tar informação e esclarecimento adequados e de 
solicitar o consentimento, mesmo que seja para 
negação desse consentimento, está consagrado 
no Código Deontológico da Ordem dos Médicos 
conforme abaixo se especifica. Este assunto já foi 
tratado com alguns exemplos disciplinares em ar-
tigo anterior. 

Todavia, também o direito dos 
doentes à não informação está 
consagrado no Código Deontológico, 
no seu artigo 50º, nº 3, assim como 
em outras disposições legais. 
O caso que hoje se apresenta 
(ocorrido na vigência do anterior 
Código Deontológico de 1985 que 
não continha uma norma equivalente 
à do actual artigo 50º nº 3), trata 
precisamente de uma situação destas, 
do desejo de um doente (neste caso 
não doente mas uma grávida) de 
não ser informado, e das possíveis 
consequências quando esse direito é 
violado. 
Antes de transcrevermos o Relatório 
Final do Conselho Disciplinar Regional 
do Sul (expurgado dos elementos 
que identificam as pessoas, as datas e 
os locais envolvidos), vamos começar 
por relembrar os preceitos do actual 
Código Deontológico de 2009 
relacionados com o consentimento 
informado e com os deveres de 
informação e de não informação a 
que os médicos estão vinculados.
Artigo 44.º 
(Esclarecimento do médico ao 
doente)

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

2. O esclarecimento deve ser 
prestado previamente e incidir sobre 

os aspectos relevantes de actos 
e práticas, dos seus objectivos e 
consequências funcionais, permitindo 
que o doente possa consentir em 
consciência.

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

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

5. O esclarecimento deve ser 
feito, sempre que possível, em função 
dos dados probabilísticos e dando ao 
doente as informações necessárias 
para que possa ter uma visão clara da 
situação clínica e optar com decisão 
consciente.
Artigo 45.º
(Consentimento do doente)

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

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

3. O médico deve aceitar e pode 
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sugerir que o doente procure outra 
opinião médica, particularmente se a 
decisão envolver grandes riscos ou 
graves consequências.

Artigo 50.º
(Revelação de diagnóstico e 

prognóstico)
1. O diagnóstico e o prognóstico 

devem, por regra, ser sempre 
revelados ao doente, em respeito 
pela sua dignidade e autonomia.

2. A revelação exige prudência e 
delicadeza, devendo ser efectuada 
em toda a extensão e no ritmo 
requerido pelo doente, ponderados 
os eventuais danos que esta lhe 
possa causar.

3. A revelação não pode ser 
imposta ao doente, pelo que não 
deve ser feita se este não a desejar.

4. O diagnóstico e prognóstico 
só podem ser dados a conhecer a 
terceiros, nomeadamente familiares, 
com o consentimento expresso do 
doente, a menos que este seja menor 
ou cognitivamente incompetente, 
sem prejuízo do disposto no artigo 
89.º deste Código.

CASO EXEMPLO: PROCESSO 
DE INQUÉRITO Nº DO CDRS

1.Neste processo a Senhora 
D.   queixa-se do Laboratório de 
Genética...

2. Na sua participação, a 
queixosa diz o seguinte - e passamos 
a transcrever: 

No dia… do mês… de dois mil e …, 
após realização de uma amniocentese 
para estudo do cariótipo fetal, recebi 
uma chamada telefónica de uma 
funcionária do laboratório …, no 
sentido de me informar dos resultados 
da análise. 
Considerando que, desde o início 
da gravidez, tinha decidido não 
conhecer o sexo fetal até à data do 
parto e, temendo que a senhora em 
causa revelasse inadvertidamente 
a informação, apressei-me a pedir-
lhe, antes de mais informações, que, 
independentemente do resultado da 
presença ou não de aneuploidias, que 
não me dissesse qual o sexo do bebé. 

Apesar do espanto e da insistência 
da senhora em me fazer mudar de 
ideias, a conversa decorreu dentro 
da normalidade. No final, a senhora 
perguntou-me para quem enviaria 
o relatório. Sabendo que o sexo fetal 
estaria incluso nele, pedi para enviarem 
para o meu obstetra, uma vez que eu 
já possuía a informação pretendida. A 
senhora perguntou-me se pretendia 
que o sexo fosse ocultado do relatório, 
algo que eu não sabia poder ser 
efectuado, de modo que prontamente 
respondi que sim. 
Assim, ninguém, para além do 
laboratório, saberia o sexo fetal e não 
iriam inadvertidamente revelá-lo. 
Ainda assim e na sequência das 
insistências anteriores, a senhora voltou 
a perguntar-me se não preferiria que 
o sexo fetal fosse incluído no relatório, 
para o caso de eu vir a mudar de ideias. 
Repeti que não iria mudar de ideias e a 
minha firme intenção de não conhecer 
esta informação até ao momento do 
parto. 
Dias depois dirigi-me à consulta 
obstétrica de rotina com o Dr. … e 
também para a entrega do relatório, 
que sabia já estar na sua posse. 
Após início da consulta, o Dr. … abriu o 
relatório em cima da mesa para copiar 
a informação para o meu processo 
clínico, antes de mo entregar. Uma 
vez que sabia que a informação do 
sexo fetal estaria omitida, debrucei-me 
casualmente sobre o papel, a cerca de 
1 metro de distância, e qual não foi a 
minha surpresa quando me apercebi 
da informação em “negrito” “46,XX” 
e logo abaixo “cariótipo feminino 
normal”. 
Apesar de possuir conhecimentos 
médicos relevantes e, como tal, a 
informação do cariótipo 46, XX ser 
óbvia para mim, a descrição do sexo 
fetal seria absolutamente esclarecedora 
para qualquer pessoa. 
Nesse mesmo dia telefonei para o 
laboratório não havendo ninguém 
qualificado presente na altura para 
falar comigo. 
Dias depois recebi uma chamada 
telefónica de um médico do laboratório, 
cujo nome e cargo não me recordo, tal 
era o meu estado emocional na altura. 

O médico assumiu o erro do 
laboratório, pediu desculpas 
e informou-me que, sendo 
o laboratório uma empresa 
certificada, seria levantado 
um registo de irregularidade 
e um inquérito para apurar 
responsabilidades, para que 
esta situação não voltasse a 
ocorrer. Lamentou ainda o 
sucedido, afirmou que nunca 
deveria ter ocorrido tal falha 
da parte deles e que se sentia 
muito constrangido. No entanto, 
como lhe referi, todos esses 
sentimentos não me ajudavam 
nem serviam para reparar o 
mal feito. 
No mesmo telefonema, o 
senhor em causa, apercebendo-
se da instabilidade do meu 
estado emocional na altura, 
informou-me que o laboratório 
tinha ao seu serviço psicólogos 
e psiquiatras a quem eu 
poderia recorrer. Não lhe 
respondi na altura, apenas 
porque, apesar de reconhecer 
poder necessitar de ajuda 
profissional, não pretendia reco-
rrer novamente aos serviços 
prestados por aquele laboratório. 
Posteriormente, conversei com 
o meu obstetra relativamente à 
possibilidade de me submeter 
a um tratamento com anti-
depressivos, mas os efeitos 
fetais associados a esse trata-
mento fizeram-me recuar na 
minha intenção. 
Cerca de duas semanas depois 
recebi uma carta remetida 
pelo laboratório de genética 
em causa onde repetiam o 
conteúdo da conversa tele-
fónica, assumiam a falha deles, 
apesar de referirem que a 
carta ia dirigida e endereçada 
ao meu médico. Lamentei 
ainda mais esta tentativa de 
desresponsabilização da parte 
do laboratório, visto que o 
único motivo porque a carta 
foi endereçada ao meu médico 
foi porque eu pedi, e que o 
relatório para ele enviado tinha 
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o meu obstetra mostrou-me que 
não tinha posses financeiras para 
recorrer ao serviço privado, onde 
sabia ter garantia de receber 
anestesia epidural. Portanto, nos 5 
minutos a seguir, agarrei-me à tábua 
de salvação que foi, para mim, o não 
saber o sexo do bebé. 
Por muito absurdo que a ideia possa 
parecer a terceiros, para mim, esta 
decisão iria fazer toda a gravidez 
muito mais alegre e incomum. O 
parto seria, na minha ideia, uma 
experiência nova, que, apesar de toda 
a dor associada, iria terminar num 
momento diferente, especial, que já 
não se vê nos dias de hoje. Para mim 
era o meu sonho romântico de um 
parto e iria torná-lo completamente 
diferente de todos os outros. 
Durante os meses que se seguiram, 
mesmo com o surgimento de um 
rastreio de primeiro trimestre 
positivo, com um risco para trissomia 
18 de 1:28, esta decisão manteve-se 
a minha bengala psicológica. 
Por esta explicação, deve calcular 
porquê que, no dia em que vi o 
relatório, o meu estado mental sofreu 
um grande abalo. Entrei rapidamente 
em depressão, tomei comportamentos 
desaconselhados para mim e para o 
bebé, perdi apetite, perdi vontade de 
estar com os meus filhos. A minha 
família desesperou enquanto me via 
obcecada apenas e só pelos estudos 
e pelo trabalho, enquanto recusava 
sequer fazer o enxoval do bebé que 
estava prestes a chegar. 
Não consigo resumir o que senti estes 
meses todos em menos palavras. Não 
consigo pôr por escrito toda a minha 
tristeza e a minha revolta. Tinha tido 
todos os cuidados, não havia médico 
ou enfermeira que não soubesse da 
minha decisão, não olhava sequer 
para o monitor do ecógrafo, media 
todas as palavras quando falava com 
o médico que fazia as ecografias. 
Repeti tantas vezes o meu pedido, 
que até perdi a conta. Aos médicos, 
às recepcionista da clínica de onde 
partiu a amostra da amniocentese e 
até várias vezes à minha interlocutora 
ao telefone. Eu tinha feito tudo bem 
e, mesmo assim, a irresponsabilidade 

de um funcionário do laboratório, 
tinha-me tirado tudo a que me tinha 
agarrado e não havia forma de voltar 
atrás e apagar o erro. Não havia 
correcção possível. 
Na data prevista entrei em trabalho 
de parto. Fiz toda a viagem para a 
maternidade a consciencializar-me 
de que iria correr tudo bem, o parto 
seria diferente dos outros porque 
seria fácil, indolor, iria dar entrada 
com dilatação suficiente para me 
fazerem logo a epidural. Todos os 
pensamentos que me mantivessem 
psicologicamente equilibrada. 
Quando me informaram que não 
tinha qualquer dilatação feita, 
apesar da ruptura prematura de 
membranas, senti-me entrar em 
pânico. Foi-me dito que a epidural só 
seria dada quando tivesse pelo menos 
3 cm de dilatação, e mesmo assim 
sem garantias, independentemente 
das dores que tivesse. Comecei a 
chorar convulsivamente, desesperei, 
gritei com o meu marido e com 
as enfermeiras. E acabei por, 
imediatamente, assinar a minha alta 
a pedido e saí da maternidade, em 
pleno trabalho de parto, dirigindo-
me a um hospital privado, onde 
efectivamente acabei por ter o meu 
parto diferente. 
Peço desculpa, pela extensão da 
explicação, mas os sentimentos e o 
estado psicológico não são resumireis 
a 2 parágrafos. E mesmo assim, tentei 
apresentar apenas o mais básico da 
minha vida nesses meses.
Sendo conhecedora dos meus direitos 
como paciente e da responsabilidade 
dos médicos, vinha então pedir que 
o Laboratório de Genética…, por 
intermédio do seu Director Clínico, 
fosse responsabilizado por não 
ter respeitado o direito que me 
assiste de não receber informação 
clínica, considerando ainda que não 
havia qualquer necessidade clínica 
ou de saúde pública para que tal 
informação me fosse prestada.
Junto anexo cópia do relatório do 
estudo do cariótipo fetal e cópia da 
carta enviada pelo laboratório.
(estivemos a transcrever a participação 
- folhas...a...dos autos)
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como destino último a minha 
pessoa. 
Quanto aos danos sofridos 
por mim e pela minha família 
directa, nomeadamente, o meu 
marido e os meus filhos, tentarei 
resumir seguidamente. 
Cerca de nove meses antes 
destes factos dei à luz o meu 
segundo filho. A gravidez foi 
muito pesada para mim, física 
e psicologicamente, dada to-
da a minha vida pessoal e 
profissional na altura ser 
dificilmente adaptável a uma 
gravidez (iniciava o primeiro 
ano do curso de medicina, 
acumulando funções como 
médica veterinária numa 
clínica de pequenos animais, 
juntando-se uma casa para 
tratar e um filho ainda bebé) e 
o parto, apesar de eutócico, foi 
excepcionalmente doloroso, em 
virtude de ter sido provocado 
com misoprostol e de não ter 
sido possível aplicar a anestesia 
epidural. A recordação desta 
época, por muito feliz que tenha 
sido pelo nascimento da minha 
filha, ainda hoje me deixa com 
marcas psicológicas. 
Seis meses deste parto descobri 
estar grávida novamente, de 
forma não planeada. O meu 
estado psicológico, ainda bastante 
abalado pelo parto anterior, 
deteriorou-se rapidamente, en-
trando num misto de depressão 
e desespero. 
Marquei rapidamente uma IVG 
mas, no dia da consulta, não 
consegui seguir por diante e 
desisti, já na porta do Hospital. 
A ideia de passar por um novo 
parto, que eu “sabia” ir ser 
idêntico ao anterior (e ao outro 
anterior, pois um parto é sempre 
doloroso) era absolutamente 
assustadora e, foi nessa altura 
que, conversando com o meu 
marido, lhe pedi apenas duas 
coisas: queria um parto sem dor 
e não queria saber o sexo do 
bebé. 
Um telefonema rápido para 
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3. Tendo sido solicitados escla-
recimentos ao Laboratório de 
Genética, o seu Director Clínico 
e subscritor do Relatório Médico, 
Dr.   veio declarar o seguinte – e 
passamos a transcrever:

1.No passado dia… de… 
recebemos a amostra de líquido 
amniótico da Sra D. … , que 
foi processada para efeitos de 
Diagnóstico Pré-Natal. 

2.Faz parte das normas des-
te laboratório comunicar telefoni-
camente os resultados normais para 
tranquilizar as grávidas. 

3.No dia …/…/… uma 
colaboradora graduada deste labo-
ratório contactou telefonicamente 
a Sra D. … para lhe comunicar o 
resultado do estudo efectuado. No 
mesmo telefonema foi oferecida 
a possibilidade de o sexo do bebé 
poder ser omitido no relatório que 
seria enviado ao médico. A Sra D. … 
pediu essa omissão no relatório. 

4.Por lapso deste laboratório, 
esta informação não foi registada 
informaticamente. Como consequên-
cia o resultado dirigido ao médico 
assistente, em carta fechada e por 
ele aberta, incluía a identificação do 
sexo do bebé. 

5.Apesar de constar das directrizes 
internacionais a menção do resultado 
e a sua interpretação, incluindo o sexo 
fetal, este laboratório, habitualmente, 
oferece a possibilidade de omitir esta 
informação. No entanto, neste caso, e 
como resultado de um erro de registo, 
não foi possível cumprir com o 
compromisso assumido por telefone. 

6.Sendo este laboratório uma 
empresa certificada, procedeu-se ao 
registo de uma Não - Conformidade 
e respectiva Acção Correctiva, de 
forma a impedir situações idênticas 
no futuro. 

Isto mesmo foi explicado 
por carta dirigida a Sra. D. …, 
em …/…/… (cópia em anexo). 
Entretanto a Direcção Clínica 
aprovou, como medida correctiva 
e preventiva, e, tendo em conta as 
directrizes internacionais, passar 
a reportar sem excepções o sexo 

fetal no relatório enviado ao médico 
assistente, deixando a cargo deste a 
decisão de comunicar ou não o sexo 
fetal à grávida ou ao casal. Desta 
forma evitar-se-ão lapsos como o 
referido. 

Faço notar que esta reclamação 
em nada compromete a qualidade do 
relatório. 

Este laboratório rege-se por 
padrões de qualidade e rigor elevados, 
pelo que situações deste género 
representam sempre uma preocupação 
e um desafio para a nossa melhoria. Tal 
como referido na carta enviada à Sra 
D. …, este laboratório compreende e 
lamenta profundamente o desconforto 
provocado pelo conhecimento do sexo 
do bebé, e acredita que as correcções 
efectuadas irão no futuro evitar outros 
acontecimentos deste género. 

(estivemos a transcrever a 
resposta do participado - Director 
Clínico do Laboratório de Genética 
… – folhas … dos autos)

4. Perante as cartas da parti-
cipante e do participado, somos 
confrontados com três questões 
diversas que importa esclarecer:

a) Se existia na esfera jurídica 
da participante o direito a não ser 
informada do sexo do bebé;

b) Se, no caso de a resposta à 
pergunta anterior ser afirmativa, as 
circunstâncias em que a participante 
tomou conhecimento do sexo da 
criança consubstanciaram ou não 
uma violação do seu direito a não 
ser informada;

c) Se, no caso de ter sido violado 
o direito da participante a não ser 
informada, tal violação é imputável 
a algum médico e se ela se deveu a 
dolo ou negligência.

5. Quanto à primeira questão, 
existe efectivamente um direito 
dos pacientes “à não informação”, 
que vem consagrado no artigo 
10°, n°2 da Convenção Europeia 
sobre os Direitos do Homem e 
a Biomedicina (CEDHBio) 1, em 
vigor na ordem jurídica portuguesa 
desde Janeiro de 2001, sendo 
uma expressão do princípio da 

autonomia da pessoa humana.
6. Tal princípio está também 

consagrado na “Declaração 
dos Direitos dos Pacientes” 
(Organização Mundial da Saúde 
- 1994) a qual refere que “os 
pacientes têm o direito de 
não serem informados a seu 
expresso pedido”. 

7. A renúncia acima referida 
pode ser expressa ou tácita mas 
terá, em nosso entender, de 
ser sempre clara e inequívoca, 
estar documentada ou ser 
testemunhada. 

8. O médico deve, no 
entanto, perante a invocação 
deste “direito a não saber” 
demonstrar sempre a sua 
disponibilidade para a infor-
mação e esclarecimento, caso 
o paciente mude de ideias. 

9. É de sublinhar que só, 
excepcionalmente, pode o mé-
dico presumir que o doente 
quer exercer o “direito a não 
saber”. 

10. Tal presunção terá 
de estar fundada num com-
portamento reiterado do 
paciente relativamente a cir-
cunstâncias expressas no passa-
do e de que o médico seja 
suficientemente conhecedor. 

11.Todavia, “o direito 
a não saber” não é um 
direito absoluto, podendo 
ser excepcionado, tanto no 
interesse do próprio doente (no 
sentido de ele tomar medidas 
preventivas relativamente a 
uma patologia grave a que 
esteja predisposto) como 
para protecção de terceiros, 
designadamente no que atine 
a prevenir a transmissão de 
doenças infecto-contagiosas. 

12. Estas excepções estão 
aliás previstas no nº 3 do 
supracitado artigo 10º da 
CEDHBio, onde se diz que “a 
título excepcional a lei pode 
prever, no interesse do paciente, 
restrições ao exercício dos 
direitos mencionados no nº 2 
do mesmo artigo.
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a tomar conhecimento do sexo 
do bebé, visto o relatório ter sido 
endereçado por carta fechada ao 
médico obstetra - que também 
sabia que a queixosa não desejava 
saber o sexo do bebé - tendo a 
participante tomado conhecimento 
deste apenas porque tomou a 
iniciativa de espreitar para o 
relatório que se encontrava em 
cima da mesa do obstetra.

20. Sendo certo que, face à 
lei, o Laboratório de Genética … 
poderia responder civilmente pelos 
eventuais danos morais sofridos pela 
participante em consequência da 
conduta negligente da supracitada 
funcionária administrativa, já não se 
poderá dizer que o Director Clínico 
do Laboratório de Genética   incorreu 
em responsabilidade disciplinar pe-
rante a Ordem dos Médicos em 
consequência da conduta da referida 
funcionária administrativa.

21. Para tal, seria necessário 
demonstrar que houve culpa pessoal 
do médico participado, seja a título 
de dolo ou de negligência, mas tal 
prova não foi feita nos presentes 
autos.

22. Com efeito, está 
demonstrado que o Director 
Clínico - que também é o autor 
do relatório médico onde vinha 
mencionado o sexo do feto - nunca 
divulgou directa ou indirectamente 
à participante o sexo do feto.

23. Para além disso, o facto de 
no dito relatório, - aliás dirigido em 
carta fechada ao obstetra-, ser feita 
menção ao sexo do bebé, deveu-se 
exclusivamente ao facto de o referido 
médico não ter sido informado 
pela funcionária administrativa do 
laboratório da vontade da queixosa 
em que, nem sequer no relatório 
médico, constasse a indicação do 
sexo do feto.

24. Assim sendo, tendo em conta 
todas as circunstâncias do caso, não 
nos parece ter havido da parte do 
médico participado uma infracção 
dolosa ou negligente da ética 
médica, sendo de realçar que ele, 
mal teve conhecimento dos factos, 
pediu desculpa à participante e 

ofereceu-se para lhe proporcionar 
apoio psicológico.

25. Atendendo ao exposto, 
propomos ao Conselho Disciplinar 
Regional do Sul o arquivamento do 
presente processo de inquérito, 
por não existirem indícios da 
prática de uma qualquer infracção 
técnica-deontológica.

Lisboa,  Janeiro de 2012
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13. Tendo em conta tudo 
o que ficou dito, conclui-
se que, no presente caso, a 
participante tinha o direito a 
não ser informada acerca do 
sexo do feto.

14. Assim sendo, passemos 
à segunda questão que acima 
colocámos, que é a de saber se 
tal direito foi ou não violado 
pelo Laboratório de Genética.

15. Ora, é o próprio Direc-
tor Clínico do Laboratório de 
Genética   que reconhece que, 
na conversa telefónica que 
a funcionária administrativa 
do laboratório teve com a 
participante em …/…/…, foi 
oferecida a esta a possibilidade 
de o sexo do bebé ser omitido 
no relatório que iria ser enviado 
ao seu obstetra, Dr. … , tendo a 
participante aceite tal proposta.

16. Acontece que, como 
o próprio Director Clínico 
do laboratório o reconhece, 
tal promessa da referida 
funcionária administrativa não 
foi cumprida porque, devido a 
um lapso, não ficou registada 
informaticamente a vontade 
da participante de que fosse 
omitido no supracitado rela-
tório o sexo do bebé.

17. Assim sendo, houve 
efectivamente uma falha do 
Laboratório de Genética   que, 
objectivamente, não procedeu 
em conformidade com o que 
tinha sido combinado com a 
participante.

18. Trata-se, no entanto, de 
uma falha de natureza pura-
mente administrativa que não 
nos parece poder ser imputada 
a um qualquer médico do 
Laboratório de Genética, mas 
sim e apenas à supracitada 
funcionária administrativa, 
que agiu de modo negligente 
ao não registar o pedido da 
participante.

19. Acresce que houve 
um infeliz concurso de 
circunstâncias que contribuiu 
para que a participante viesse 

C O N S E L H O  D I S C I P L I N A R    





| Janeiro | 201232

Proposta relativa 
à revisão da legislação 
sobre prescrição por DCI
Publicamos de seguida o documento que a Ordem 
dos Médicos leu e entregou na Comissão de Saú-
de da Assembleia da República, durante a audiência 
concedida no dia 17 de Janeiro.

A C T U A L I D A D E    

Exmos Srs Deputados

Assunto: Proposta fundamentada da Ordem dos Médicos relativa à versão 
final da revisão da legislação sobre prescrição por DCI.
Foi necessariamente longa e polémica a discussão pública sobre a alteração 
da legislação da prescrição por DCI, uma iniciativa do Governo que não foi 
recomendada pela Troika.
Contamos chegar hoje a bom porto, com os interesses dos doentes a serem 
preservados e protegidos.
Os médicos são os únicos que não têm quaisquer interesses comerciais em 
toda a cadeia de valor do medicamento, conferindo às propostas e princípios 
defendidos pela Ordem dos Médicos a independência total de qualquer 
tipo de condicionamentos e a capacidade de defender intransigentemente a 
Qualidade e os Doentes.
A postura rigorosa e independente da Ordem dos Médicos reflecte-se, 
entre vários outros pormenores, na visita que efectuou aos laboratórios 
portugueses produtores de genéricos, na forma como aprovou a utilização 
off-label do Avastin em Oftalmologia e como apoiou empenhadamente a 
prescrição electrónica, a informação de retorno que é enviada aos médicos 
do seu perfil de prescrição, a elaboração de Normas de Orientação Clínica e 
a realização das competentes auditorias.
Porém, sobre a prescrição electrónica, não podemos deixar de chamar a 
atenção dos Senhores Deputados para alguns aspectos que nos preocupam 
profundamente e que muito rapidamente devem obrigar a medidas correctoras.
A Ordem dos Médicos tem conversado com peritos em segurança informática 
e a informação que nos é veiculada é aterradora. Não estamos a exagerar 
no adjectivo. Por isso mesmo, pensamos contratar uma consultadoria em 
segurança informática e aconselhamos a ACSS a fazer o mesmo e a valorizar 
as pessoas competentes nesta matéria que tem no seu seio e que têm sido 
marginalizadas.
Não há segurança no circuito da prescrição electrónica e haverá empresas 
privadas a armazenar dados que não deviam armazenar. O potencial de fraude 
com o medicamento aumentou e o risco de devassa de informação sobre o 
perfil de patologia dos doentes é inquestionável.
Porque não é este o tema da audição de hoje, para já quedamo-nos por aqui 
quanto a esta matéria. Mas fica o alerta aos Senhores Deputados e instamos 
que o levem muito a sério.
Retomando o tema, recordamos que fomos também a organização que 
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apresentou propostas de maior redução do preço dos medicamentos, quer 
dos novos genéricos, quer dos genéricos e originais no mercado.
Os médicos querem que os doentes tenham acesso a medicamentos mais 
baratos, de qualidade e de confiança. Por isso exigem transparência em todo 
o processo.
Nos relatórios anteriores que entregámos na Comissão de Saúde e aos 
Partidos nela representados, provámos, com bibliografia que nos dispensamos 
de repetir e que aqui damos como reproduzida, todas as nossas afirmações.
Acrescentamos ainda mais bibliografia. É curioso, não obstante estar cada vez 
mais bibliografia disponível, persistirem sempre alguns a negar a sua existência!
Reproduzimos aqui, na língua original, uma das afirmações constantes do 
relatório da European Society for Organ Transplantation, de 2011, sobre 
“Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs” que anexamos: 
“Generic formulations are not necessarily bio-equivalent amongst 
themselves, although substitution of one generic for another is 
likely to occur. For registration of a first generic formulation bioequivalence 
with the brand name drug needs to be shown. Regulators argue that based 
on bioequivalence also therapeutic equivalence can be assumed and therefore 
generic substitution is made possible. With the new bioequivalence criteria 
there is a high probability that the deviation for mean AUC and Cmax of the 
generic drug is less than 10% compared to mean AUC and Cmax of the brand 
name drug. Strangely enough, subsequent generic formulations offered for 
registration only need to show bioequivalence with the brand name drug, and 
not with the other registered generic formulations. In daily practice however 
generic drugs will be substituted interchangeably, and it is sound to realize 
that the maximally allowed mean deviation for mean AUC and Cmax after 
switching from one generic formulation to another may be even higher than 
desired above. Consequently, in individual patients the differences in exposure 
between two different generic formulations may be even larger. Branded 
prescribing of all immunosuppressive preparations, including generics is an 
important measure to avoid uncontrolled switching between pharmacologically 
different preparations.”
Os antidepressivos são dos fármacos mais prescritos em Portugal. Pois bem, 
um artigo científico, de 2011, que anexamos e cujas conclusões reproduzimos, 
é taxativo quanto às diferenças (Ann Pharmacother, 2011; 45: 441-51):
“CONCLUSIONS: Compared with patients who continued on their patented 
SSRIs, patients who switched to a generic SSRI incurred more resource use 
of hospitalizations/ED visits and higher MDD-related health-care costs. The 
effects of therapeutic substitution should be carefully examined, because use 
of generic alternatives may not be a cost-saving strategy when total health-
care costs are considered.”
Um outro artigo, que também anexamos, afirma (Am J Cardiol, 2000; 85: 
46D-52D):
“Although generic versions of innovator drugs exist for many agents and often 
are clinically acceptable, most physicians are unaware of the meager degree of 
testing that is necessary for the release of a generic drug, and the wide range 
of attained serum levels that are called bioequivalent by the US Food and Drug 
Administration (FDA) when one formulation is compared with another. In 
patients with cardiac arrhythmias, arrhythmia recurrence, proarrhythmia, and 
death have been reported in association with antiarrhythmic drug formulation 
substitution. Despite their reported bioequivalence, the generic agents 
involved were clearly not therapeutically equivalent.”
Ainda outro artigo, que também anexamos, analisa a “Quality of Reporting 
of Bioequivalence Trials Comparing Generic to Brand Name Drugs: A 
Methodological Systematic Review” (PLoS ONE, 2011; 6 (8): e23611) e chama 
a atenção para os problemas de alguns estudos de moléculas genéricas, 
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concluindo:
“Important information to judge the validity and relevance of results are 
frequently missing in published reports of trials assessing generic drugs. The 
quality of reporting of such trials is in need of improvement.”
Do insuspeito e prestigiado New England Journal of Medicine, transcrevemos 
de um artigo, “Drug Shortages — A Critical Challenge for the Generic-Drug 
Market”, de 2011, que também anexamos, algumas afirmações preocupantes: 
“The origins of drug shortages are multifactorial, but simply stated, the problem 
for cancer treatment stems from a confluence of factors: consolidation of 
generic drug production in the hands of a few manufacturers (Teva, Bedford, 
APP Pharmaceuticals, Hospira), who in turn have experienced both increased 
demand for drugs and production “problems.” In general, generic drugs are 
sold for very limited profit, as fixed by Medicare legislation, and therefore are 
produced as inexpensively as possible, using older and less efficient production 
facilities, and with limited inventories to reduce carrying costs for the company. 
Contamination of commercial drug vials with particulate or biologic matter 
has led to the closure of several key plants (Bedford and Hospira).”
Pensamos ser desnecessário continuar a repisar argumentos. A evidência 
que suporta as posições da Ordem dos Médicos é indiscutível. Perante esta 
abundante evidência é lamentável verificar como parceiros interessados no 
negócio do medicamento insistem em afirmar que o que está escrito, publicado 
e referenciado na PubMed, não existe!
Para que não persistam quaisquer dúvidas, mais uma vez enfatizamos que 
somos favoráveis à prescrição de genéricos, que apoiamos activamente. 
Apenas rejeitamos a troca de marcas de genéricos por outras marcas de 
genéricos em doentes clinicamente estabilizados, frequentemente para servir 
interesses comerciais dos farmacêuticos e de alguns laboratórios, criando 
riscos desnecessários para os doentes. Como é notório, os genéricos não são 
exactamente iguais entre si.
Nesta fase gostaríamos de propor formalmente aos Senhores Deputados 
que, à semelhança da lei espanhola, sejam limitados, controlados e auditados 
os bónus oferecidos pela indústria farmacêutica às farmácias e que essa 
capacidade de oferecer benefícios seja reflectida numa redução de custos para 
os doentes e não na exponenciação do lucro das farmácias.
As conclusões do artigo “Comparing Generic and Innovator Drugs: A Review 
of 12 Years of Bioequivalence Data from the United States Food and Drug 
Administration”, que já citámos em anterior documento, confirmam que 
pode haver genéricos que não são equivalentes entre si. Efectivamente, ao 
reconhecer que em 2% dos estudos de bioequivalência os genéricos diferiam 
mais de 10% do produto inovador, significa indiscutivelmente que esses 
genéricos têm um enorme potencial de não serem bioequivalentes entre si, 
caso a sua variabilidade seja em sentido oposto.
Com a maior das transparência e objectividade, em 28 de Outubro colocámos 
ao Infarmed, por email, a seguinte questão:
“Tendo em conta toda a polémica que se tem levantado acerca desta matéria, 
gostaria de perguntar ao Infarmed se pode comprovar que todos os genéricos 
do mesmo princípio activo e da mesma dose são bioequivalentes entre si e 
com que evidência técnica e científica fundamenta a sua resposta. Sublinho que 
não me refiro à bioequivalência relativamente ao produto original.”
A resposta, dada a 24 de Novembro e assinada pelo Conselho Directivo, 
que anexamos, foi inequívoca: “Assim, dois medicamentos só poderão 
ser intercambiáveis se for demonstrada a bioequivalência entre ambas as 
formulações, com base na apresentação de um estudo de Biodisponibilidade / 
Bioequivalência (BD/BE).”
Esta resposta técnica do Infarmed foi depois contrariada pela resposta política, 
em comunicado público, onde “O INFARMED, I.P reafirma também que, 2 
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medicamentos que demonstraram bioequivalência com o medicamento 
de referência são bioequivalentes entre si e, portanto, com as mesmas 
características de segurança e eficácia, sendo por isso incorrecto dizer que, 
por não serem comparados entre si, mas com o medicamento de referência, 
não são bioequivalentes.”
Esta afirmação é errada e inacreditável! Temos um Infarmed técnico e um 
Infarmed político, o que adensa as dúvidas da Ordem dos Médicos.
É exactamente por esta razão que voltamos a exigir que os dossiers de 
aprovação de todos os medicamentos sejam públicos e consultáveis. Exigimos 
que o Infarmed seja uma organização transparente e que deixe de esconder 
informação relevante para os médicos e para os doentes.
Queremos escrutinar o Infarmed, queremos aceder ao dossier técnico dos 
medicamentos, exigimos conhecer a biodisponibilidade dos genéricos! 
E voltamos a estimular os Senhores deputados para que tomem medidas que 
obriguem o Infarmed a disponibilizar estes dados.
O Infarmed pretende que nele confiemos cegamente?! Espantoso. 
O facto de só agora estar a ser programado um estudo de bioequivalência 
com a furosemida, de só agora irem ser efectuados mais estudos sobre o 
docetaxel genérico e o facto do Infarmed ter negado, mentindo, que tivesse 
recebido notificações de efeitos adversos graves com genéricos, demonstram 
bem como não podemos confiar cegamente no Infarmed e nas autoridades 
reguladoras.
Aliás, é esclarecedor e demolidor um artigo do jornal Le Monde, de 15 de 
Novembro de 2011, a propósito do escândalo do Mediator, intitulado “Les 
autorités sanitaires européenes en accusation”, com um sub-título “Les petis 
secrets de l’agence européenne du medicament. Critiquée pour son opacité 
et son laxisme face aux conflits d’intérêts, l’instituition tente de redresser la 
barre”. Apesar do alertas datarem de 1998, só em 2009 o medicamento, que 
também estava comercializado em Portugal, foi retirado do mercado.
Não estamos sós nesta exigência de mais transparência e mais informação, 
como evidencia um artigo de BMJ de 28 de Maio de 2011, intitulado “EMA 
must improve the quality of its clinical trial reports”. O título da capa, 
the Struggle for Access to Unpublished Data, é suficientemente sugestivo…
O escândalo das próteses mamárias PIP é um bom exemplo que ilustra a razão 
e o dever da Ordem dos Médicos exigir mais e melhor controlo de Qualidade 
nos medicamentos e nos dispositivos médicos.
Só depois da taxa anormal de rupturas das próteses mamárias PIP, francesas, 
uma inspecção verificou que o gel de silicone utilizado afinal era diferente do 
constante na documentação técnica! Os implantes tinham sido deliberadamente 
alterados, para ficarem mais baratos, e não estavam conformes com a Directiva 
93/42/CE. 
Estas próteses conteriam uma mistura de produtos que nunca foram objecto 
de testes clínicos de avaliação no ser humano e que terão originado a ruptura 
dos implantes. Na ausência de estudos prévios, só o futuro poderá dizer se 
estas próteses poderão desencadear outros problemas de Saúde, ou não.
Para a história fica mais um rotundo falhanço das Entidades Reguladoras, que 
se demitiram de efectuar um controlo de Qualidade eficaz e preventivo. Afinal, 
tudo isto aconteceu dentro da própria Comunidade Europeia.
Isto leva-nos à questão do preço dos medicamentos e à ausência irresponsável 
de verdadeira regulação, contrariando a lei. 
Neste momento, a diferença entre o preço máximo e mínimo do omeprazol 
genérico, 20 mg, 56 cp, é de dez vezes, deixando o doente quase completamente 
à mercê de interesses comerciais!!! Incroyable!!! Por onde anda o Infarmed?!?!...
Devemos dizer que, recordando o episódio das próteses mamárias PIP, 
olhamos com alguma apreensão os preços incrivelmente baixos atingidos 
por alguns medicamentos e pelas consequências que daí podem advir. Haverá 
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dumping? Haverá Qualidade? Partilhamos estas preocupações com os Senhores 
Deputados. Por vezes o demasiado barato sai muito caro, tal como aconteceu 
com as próteses mamárias PIP, pelo que talvez não deva ser imposto.
Sobre o Infarmed, para finalizar, gostaríamos de dizer que a Ordem dos 
Médicos está disponível para colaborar na credibilização da Instituição.
Propomos desde já uma medida fundamental, que seja legislada uma moratória 
de cinco anos que impeça a frequente passagem de funcionários entre a 
Indústria Farmacêutica e o Infarmed, em ambos os sentidos. É promiscuidade 
duvidosa e indesejável, para não ir mais além.
Propomos também que seja legislada a impossibilidade de uma tão 
impressionante amplitude de preços entre o PVP máximo e mínimo do 
mesmo princípio activo, dose e número de comprimidos.
Um das acusações feitas à Ordem é a de fazer afirmações sem fundamentação. 
Nunca o fizemos.
Hoje mesmo vem num órgão da comunicação social um desafio do Senhor 
Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos para que a Ordem prove as 
afirmações que tem produzido sobre trocas por marcas mais caras, que 
acontecem em algumas farmácias, felizmente não todas.
Lamentamos profunda e genuinamente que, cego pelo objectivo de defender 
a todo o custo interesses comerciais, o Senhor Bastonário da Ordem dos 
Farmacêuticos não se importe de perder a sua credibilidade.
A boa fé da Ordem dos Médicos já foi provada quando solicitámos ao Centro 
de Conferência de Facturas, conforme prova em anexo, que nos informasse, 
nas receitas electrónicas alteradas do mês de Julho, que percentagem tinha 
sido alterada para valor mais alto ou valor mais baixo. Continuamos a aguardar 
a resposta…
Mas não é apenas boa fé, são dados objectivos.
Todos os casos noticiados no Portal da Ordem dos Médicos, e outros, têm 
sido reportados ao Infarmed, que posteriormente lhes dará o destino que 
entender. Sugerimos aos Senhores Deputados que visitem o Portal da Ordem 
dos Médicos e damos aqui por reproduzidas todas as informações que nele 
constam sobre esta problemática.
Retratamos aqui apenas um desses casos, consequência das trocas nas 
farmácias: ““Doente do sexo feminino, 81 anos. Refere mal-estar geral, com 
náuseas e falta de forças/dores musculares, cujo início não sabe precisar. No 
decurso da consulta, a Médica assistente apercebe-se que a doente estava a 
tomar 3 (três) marcas diferentes de Sinvastatina, numa dose diária total de 60 
(sessenta) mg. Nenhuma das 3 marcas correspondia à marca de genérico da 
Sinvastatina que tinha sido prescrita pela Médica.”
A Ordem dos Médicos reitera que esta é uma situação dramaticamente 
frequente e que decorre das sucessivas trocas de marcas de genéricos 
na farmácia, que são inaceitáveis por poderem ser extraordinariamente 
prejudiciais aos doentes. Salientamos que uma rabdomiólise secundária às 
estatinas, particularmente num doente idoso, é potencialmente mortal.
Quanto à Ordem dos Farmacêuticos, o Senhor Bastonário não saberá o que 
se passa na sua casa?! Junto segue a cópia, com a confirmação da respectiva 
recepção, que enviámos para a Ordem dos Farmacêuticos, de uma farmácia 
que não só alterou a prescrição médica para uma marca mais cara, como 
vendeu a embalagem acima do PVP. 
Mas há mais situações, conforme cópias juntas. Porque não rasurámos nenhuma 
informação, solicitamos aos Senhores Deputados e a todos os que as possam 
ler que respeitem a identidade das pessoas.
Visto que o Senhor Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos levanta dúvidas, 
solicitamos que seja feita uma rigorosa auditoria às trocas de medicamentos 
nas Farmácias e analisado o cumprimento da legalidade. Fico o registo público 
da nossa proposta.
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E lançamos um sentido apelo aos Senhores Deputados: protegem os doentes 
do excesso de interesses comerciais no circuito do medicamento. O Estado 
defendeu-se com o Preço de Referência. Os doentes não podem ser deixados 
indefesos perante os abusos do mercado.
Quais são afinal, as nossas propostas para a proposta de Lei da DCI?
Não vamos fazer alusões diferenciadas às várias propostas de Lei aprovadas no 
Plenário da AR. Todas têm aspectos muito positivos.
Salientaremos, apenas, que consideramos essenciais todas as limitações já 
constantes da proposta do Governo: os medicamentos de margem terapêutica 
estreita, as reacções adversas participadas ao Infarmed e a terapêutica crónica.
Será muito importante a definição dos medicamentos de margem terapêutica 
estreita, para o que esperamos que a Ordem dos Médicos seja ouvida. A FDA 
atribui essa qualificação a várias dezenas de medicamentos.
Tendo em primeiro plano os interesses dos doentes e do SNS, acrescentamos 
as seguintes propostas, que já obtiveram a boa receptividade do Governo e 
que têm como referência a respectiva proposta de Lei:
a) Substituir a palavra ‘Excepcionalmente’ por ‘Quando tecnicamente 
necessário’.
b) A justificação de não substituição deve estar pré-definida nas receitas 
electrónicas, para não burocratizar a consulta e facilitar a auditoria no CCF;
c) 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); Na realidade, sublinhe-se, a habitual assinatura da receita médica 
pelo utente, no verso, apenas tem a finalidade de confirmar a dispensa dos 
medicamentos constantes da receita, conforme estabelecido nos n.º 2 e 3 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 193/2011, de 13 de Maio.
d) No decurso do acto médico e no sentido do empowerment do doente, deve 
ser concedida ao doente a liberdade de assinar a receita prescrita pelo médico 
bloqueando a sua substituição na farmácia;
e) Qualquer substituição de marcas, dentro do enquadramento anteriormente 
definido, deve ser sempre feita, obrigatoriamente, por uma marca de valor 
mais baixo; 
f) Devem estar previstas na Lei punições para o incumprimento destas medidas;
g) Qualquer substituição, por questões de responsabilidade profissional, só 
deve ser feita por um farmacêutico, que deve ficar devidamente identificado.
Terminamos com uma interrogação e duas propostas.
Porque é que, não obstante o recente relatório da Monitorização da Prescrição 
de Medicamento, de Setembro de 2011, disponível no Portal da Saúde, indicar 
já os excelentes resultados de 32,8% para os Cuidados Primários, 28,2% para 
os Hospitais SNS e 24,6% para o sector de Medicina Privada, o que significa 
que a taxa de penetração de genéricos em Portugal já é tendencialmente 
superior a 30%, se continua a falar exclusivamente nos 21% da estimativa do 
Infarmed?! Saliente-se que este é um valor extraordinário, considerando que, 
por questões exclusivamente jurídicas, há menos medicamentos com genéricos 
em Portugal do que no resto da Europa e há países com um conceito diferente 
e mais alargado de inclusão dos medicamentos no conceito de genéricos.
Propomos que os novos genéricos dos fármacos que estão a perder ou 
perderam recentemente a patente sejam mais de 50% mais baratos do que o 
produto original e que todos os medicamentos originais com genérico sejam 
obrigados a reduzir o seu preço para o valor dos medicamentos genéricos. A 
poupança, sem perda de qualidade, seria imensa.
Senhores Deputados, agradecemos a paciência e a deferência de ouvirem a 
Ordem dos Médicos.

Lisboa, Janeiro de 2012
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Colégios e sociedades 
científicas: todos somos 
poucos
«Todos somos poucos» para o trabalho de melho-
ria contínua da qualidade foi o mote transversal ao 
encontro dos Colégios da Especialidade da Ordem 
dos Médicos e as Sociedades Científicas, numa reu-
nião promovida pela Ordem dos Médicos. As nor-
mas de orientação clínica e as relações institucio-
nais com a DGS e a ERS foram os principais temas 
abordados. Desta reunião saiu a decisão de sujeitar 
à aprovação do Conselho Nacional Executivo da 
OM a criação institucional de grupos de trabalho 
entre os colégios e as sociedades.
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José Manuel Silva, presidente da 
Ordem dos Médicos, presidiu 
o encontro entre os Colégios 
da Especialidade da Ordem dos 
Médicos e as Sociedades Científicas 
que teve como principais assuntos o 
trabalho que está a ser desenvolvido 
com a Direcção Geral de Saúde 
(DGS) na criação de Normas de 
Orientação Clínica (NOC) e as 
relações com a Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS). Numa intervenção 
permeada por um apelo ao trabalho 
conjunto, José Manuel Silva afirmou 
claramente que «todos somos 
poucos para o trabalho que temos 
pela frente». Admitindo que o 
processo «pode ser criticável de 
várias formas», o presidente da OM 
não deixou de sublinhar que os 
objectivos das NOCs «são nobres» 
e que «não são de penalização» 
para os médicos, tendo explicado 
que «as normas são para definir em 
termos genéricos a prática clínica 
e para produzir alguma mudança 
no sentido da melhoria contínua 
da qualidade» e que as auditorias 
serão um processo pedagógico 
para estudar a implementação das 

normas e a sua aplicabilidade no 
terreno. «Este é um processo de 
melhoria contínua da qualidade, 
de adaptação e de integração 
nos sistemas informáticos que 
usamos», explicou considerando 
ser, naturalmente, necessário um 
período de tempo alargado «para 
os colegas conhecerem e adaptarem 
os seus comportamentos e 
decisões ao que está delineado 
nas normas». «Mais difícil do que 
fazer as normas vai ser mantê-las 
actualizadas e para isso precisamos 
dos colégios da especialidade e das 
sociedades cientificas». Perante o 
trabalho que já foi efectuado e o 
que se perspectiva, o bastonário 
da OM não hesitou em afirmar que 
«não existirá em mais nenhum país 
do mundo uma regulamentação 
deste nível»
Sobre a ERS, José Manuel Silva 
explicou aos presentes que a 
Ordem dos Médicos tem envidado 
esforços para criar com essa 
entidade um entendimento que 
respeite as competências das duas 
instituições mas referiu que existe 
alguma apreensão devido «a uma má 
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experiência anterior: a atribuição 
de estrelas que a ERS implementou 
com critérios completamente 
insuficientes e em que, por exemplo, 
nos serviços de ginecologia com 
a utilização de 5 indicadores de 
processo - que no fundo eram 
apenas dois que traduziam a 
utilização de antibióticos e a 
profilaxia do tromboembolismo 
- independentemente de haver 
100% de mortalidade, um serviço 
poderia ser classificado com 3 
estrelas desde que cumprisse 
aqueles indicadores de processo. 
Isto demonstra a falibilidade do 
sistema que a ERS implementou» 
sem ouvir a Ordem dos Médicos. 
Não estando, obviamente, contra 
auditorias, a OM quer fazê-las em 
conjunto com a DGS e está a criar 
uma estrutura para esse efeito, 
mas «fomos surpreendidos por 
uma avaliação em que não foram 
ouvidos nem o Colégio, nem a 
Sociedade Científica respectivos 
e não percebemos como foi 
conduzido o processo». A OM, está 
em negociações com a ERS para 
tentar efectuar um acordo que terá 
que contemplar duas vertentes: a 
ERS não se pode sobrepor à OM 
nem taxar injustamente os médicos, 
«obrigando-os a pagar a existência 
de uma entidade que ainda ninguém 
percebeu para que é que existe». Na 
sequência desse enquadramento, 
José Manuel Silva repetiu o apelo 
para que as sociedades cientificas 
não colaborassem com a ERS na 
elaboração de estudos até que se 

encontre o necessário consenso 
entre a entidade de registo dos 
médicos, OM, e a Entidade 
Reguladora da Saúde.
Álvaro Beleza, coordenador do 
Conselho Nacional da Auditoria 
e Qualidade (CNAQ), definiu o 
intuito do encontro como sendo o 
de «esclarecer dúvidas e melhorar» 
quaisquer processos/normas. Num 
enquadramento em que o país não 
está imune à conjuntura de crise 
mundial, Álvaro Beleza reconheceu 
os médicos como responsáveis no 
processo de melhoria e de poupança 
de recursos. Reconhecendo igual-
mente a necessidade de maior 
comunicação entre colégios e 
sociedades cientificas porque 
«necessitamos de todos, não só 
para a elaboração das normas – 
estamos abertos a sugestões sobre 
normas a elaborar para o futuro 
– mas também para o processo 
de auditorias». «Vamos ter que 
fazer centenas de auditorias pelo 
país todo e cada uma terá que ter 
dois médicos. Temos cerca de 70 
auditores mas estamos a realizar 
cursos para formar mais», explicou 
incitando os colegas que assim o 
desejem a inscrever-se para cursos 
de auditores enviando por email 
as respectivas candidaturas (vania.
relvas@omcne.pt). Num processo 
que, em virtude do acordo com a 
Troika, teve prazos muito curtos, 
considerou que se fez um trabalho 
excelente mas que é natural que 
o facto de «em três meses se 
desenvolverem 60 normas» tornou 

As normas são para 
definir em termos 
genéricos a prática 
clínica e para produzir 
alguma mudança no 
sentido da melhoria 
contínua da qualidade.

Fomos surpreendidos 
por uma avaliação 
em que não foram 
ouvidos nem o 
Colégio, nem a 
Sociedade Portuguesa 
de Oftalmologia e 
não percebemos 
como foi conduzido o 
processo.



o processo permeável a algumas 
deficiências e falhas que em fase 
de teste das normas, «em que se 
contará com a ajuda de colégios 
e sociedades», serão resolvidas. 
Álvaro Beleza demonstrou apreen-
são relativamente às notícias sobre 
a intervenção da ERS na área de 
oftalmologia mas congratulou-se 
com o facto de «os médicos terem 
um papel chave de liderança neste 
processo» e concluiu: «a OM está 
disponível para colaborar com 
todas as entidades oficiais que 
pretendam a nossa colaboração, 
o nosso know how. Para o bem de 
todos, é útil que haja a participação 
da OM no processo de auditorias. 
Temos muito trabalho pela frente e 
é preciso institucionalizar reuniões 
periódicas entre sociedades cien-
tíficas e colégios e queremos 
envolver todas as associações 
médicas».
Alexandre Diniz, Director do 
Departamento da Qualidade na 
Saúde da Direcção-Geral da Saúde, 
iniciou a sua intervenção com uma 
nota positiva referindo que «tem 
sido extremamente gratificante o 
trabalho verdadeiramente parti-
cipado desenvolvido entre a OM 
e a DGS no âmbito das normas 
clínicas. Já trabalhávamos em con-
junto mas, através do protocolo, 
temos agora definidos objectivos 
a cumprir e sabemos as áreas de 
actuação». «O memorando com a 
Troika tinha duas metas atribuídas 
à DGS: as metas implicavam que a 
despesa teria que ser reduzida e 
que existissem regras claras para a 
área da prescrição medicamentosa 
e de meios complementares de dia-
gnóstico. Foi um trabalho hercúleo». 
Sublinhando igualmente que se trata 
de um processo aberto, afirmou 
que todas as normas estão em 
audição pública e que contributos 
fundamentados em evidência que 
os suporte serão incorporados 
nas normas. «A vida média de uma 
norma clínica situa-se entre 3 a 
5 anos mas isso não invalida que 
em prazos menores possa haver 
necessidade de efectuar alterações. 

A elaboração de cada norma tem 
uma coordenação executiva da 
DGS e uma coordenação científica 
constituída por representantes 
dos colégios e elementos das 
sociedades científicas. O que 
significa que até Dezembro tivemos 
60 grupos de trabalho. Não tendo 
sido possível em todos os grupos 
de trabalho a audição, por exemplo, 
de todas as especialidades ligadas 
a uma determinada norma, tal 
é possível nesta fase de audição 
pública», esclareceu. «Quase todos 
os dias recebemos contributos. 
A orientação que temos da tutela 
é que tem que haver um enfoque 
claro na melhoria da qualidade 
do sistema de saúde. Melhorar a 
eficiência e aumentar a segurança 
dos doentes são sinónimo de 
melhoria contínua da qualidade», 
um desafio que não se esgota 
na elaboração de normas: «o 
protocolo com a OM não se esgota 
na elaboração das normas, vai para 
além disso» pois mais importante 
que criar normas o que importa 
é «que sejam aplicadas na prática 
e para isso é importante que nas 
instituições as direcções clínicas 
e de serviço as divulguem e as 
façam aplicar. Nos hospitais como 
nos cuidados primários», referiu. 
«As auditorias externas que estão 
a ser desenvolvidas com o corpo 
de auditores da OM, vão começar 
ainda este mês. Começaremos pelas 
normas emitidas há mais tempo, 
porque já houve um processo de 
reflexão um pouco mais longo», algo 
que se fará «paulatinamente, com 
um intuito pedagógico, conscientes 
de que há muitas normas para 
serem incorporadas na prática 
clínica e que esse processo vai 
levar tempo». «O nosso objectivo 
é ajudar as instituições a prestar 
melhores cuidados». Outra área 
de trabalho conjunto com a OM 
será a identificação de centros 
de referência pois «em Portugal 
existem centros de excelência 
mas são ‘auto-proclamados’, falta-
lhes o reconhecimento externo, 
oficial. É importante que os centros 
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de referência estejam não só 
identificados mas que conectem 
com os centros de referência 
europeus, para partilhar formação 
e informação. Vai ser emitida 
uma orientação da DGS com os 
critérios gerais para que os centros 
se possam candidatar a esse reco-
nhecimento. Em cada uma das 
áreas será constituído um júri, com 
peritos nomeados através da OM, 
através de um sistema quantificado 
e quantificável». «Estamos a traduzir 
e elaborar processos assistenciais 
integrados, regras de conduta 
para os cuidados primários e 
hospitalares para uma determinada 
patologia, incluindo normas de 
referenciação. O primeiro a ser 
publicado será o de diabetes 
tipo II, seguir-se-á o de doenças 
cardiovasculares. Irão sair cerca de 
60 que irão ajudar os profissionais 
a coordenar os cuidados primários, 
hospitalares e continuados», expli-
cou, reafirmando: «se houve muito 
trabalho até ao final de Dezembro, 
mais nos espera daqui para a 
frente».
Seguiram-se as intervenções da 

assistência e um breve debate de 
esclarecimento de dúvidas, do qual 
reproduzimos algumas citações e 
no qual ficou bem patente a vontade 
de todos em que o trabalho a 
desenvolver seja o mais participado 
que for possível.

Mário Lopes, 
Presidente da Sociedade Portu-
guesa de Cardiologia
«A SPC está particularmente 
interessada na articulação com a 
OM tendo já iniciado contacto com 
o respectivo Colégio. A agenda que 
é aqui apresentada é maior do que 
a dívida. Não é possível fazer tudo 
ao mesmo tempo. É prioritário 
iniciar a articulação entre as 
Sociedades e os Colégios. (…) 
Temos muitos colegas que são info-
excluídos. Teremos que lutar contra 
esta situação se queremos ser bem 
sucedidos na implementação das 
normas. (…) O registo electrónico 
de saúde está previsto para 2012 
em Portugal. A administração 
Obama considerou essa medida 
como essencial para poder prestar 
melhores cuidados a mais pessoas 

com controlo de custos. (…) 
O que é que o clínico deve 
saber para as implementar? 
Não podemos esperar que 
as pessoas fixem 60 normas. 
Ou elas são de facto muitos 
simples ou é impossível. Nas 
auditorias é preciso ter alguma 
prudência pois podem criar 
reacções indesejáveis por 
parte dos colegas.»

Lucindo Ormonde, 
Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Anestesio-
logia
«Parabéns à Ordem por estar 
a tentar juntar os médicos. 
(…) É necessário esclarecer 
as normas de orientação 
profissional que só estão 
definidas em alguns colégios. 
Todos os colégios têm que 
fazer esse esforço para emanar 
as normas de orientação 
profissional que devem presidir 
ao funcionamento dos serviços 
e dos profissionais desses 
serviços. (…) Numa segunda 
fase é preciso definir a relação 
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com as sociedades científicas para 
organizar grupos de trabalho que 
rapidamente definam prioridades. 
O trabalho é gigantesco e não se 
pode fazer tudo ao mesmo tempo. 
(…) É fundamental que o trabalho 
com a DGS seja coordenado mês 
a mês, com um cronograma em 
que se garanta o cumprimento. 
(…) Não há lugar a antagonismos 
pessoais neste processo.»

Maria João Rocha Brito,
membro da direcção da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria
«A Sociedade Portuguesa de 
Pediatria inclui 16 secções pelas 
quais distribuiu as 60 NOCs. Em 
relação à pediatria a preocupação 
foi geral: quase todas as normas 
não são aplicáveis. Preocupa-nos 
a aplicabilidade e a adequação à 
pediatria e fizemos chegar a nossa 
preocupação ao presidente do 
colégio.»

Pedro Cantista,
presidente da Sociedade Portu-
guesa de Hidrologia Médica e 
Climatologia
«(…)Queira-se ou não se queira 
a ERS está aí. E vai ficar. Sou dos 
que não entende muito bem a sua 
necessidade. (…) Teremos que 
nos entender com eles. Regozijo 
por a OM estar a trabalhar nesse 

sentido. (…) É necessário identificar 
irregularidades, situações que no 
terreno possam estar a funcionar 
mal e sugerir melhorias para reduzir 
a desigualdade de acesso dos 
cidadãos.»

Jorge Lains, 
presidente da Sociedade Portu-
guesa de Medicina Física e 
Reabilitação
«A SPMFR apoia a e congratula-
se com a coordenação que está 
a acontecer entre colégios e 
sociedades. (…) É necessário que 
as sociedades científicas tenham 
uma relação verdadeiramente 
concretizada com a OM e 
respectivos colégios. (…) Em 
relação às auditorias não deveria 
ser por mera inscrição: deveria 
perguntar-se aos colégios e 
sociedades se desejam indicar 
alguém. (…) A SPMFR considera 
que devemos ajudar mas de forma 
institucionalizada, com documentos 
oficiais solicitando a opinião da 
sociedade.»

Carlos Robalo Cordeiro, 
presidente da Sociedade Portu-
guesa de Pneumologia 
«A terminologia ‘norma’ pode ter 
uma conotação jurídica negativa. (…) 
Todos nos baseamos na evidência 
científica mas paralelamente cada 
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vez mais caminhamos para uma 
terapêutica centrada no doente o 
mais personalizada possível. (…) 
As recomendações, designação que 
defendemos como mais adequada, 
deveriam ser traduzidas para 
inglês para maior divulgação. (…) 
Seria útil que os processos de 
auditoria fossem acompanhados 
de incentivo à formação contínua 
e actualização permanente dos 
médicos.»

Paulo Coelho,
membro da direcção do Colégio 
da Especialidade de Cirurgia 
Maxilo-facial
«Este é um trabalho extremamente 
meritório. Trabalho apenas em 
clínica privada e participo na 
sociedade e no colégio e as 
actividades são bem distintas. A 
dependência que os colégios têm 
da OM não existe nas sociedades 
científicas, felizmente porque essa 
dependência é por vezes limitativa. 
(…) As normas são de todas as 
áreas e reportam-se ao serviço 
nacional de saúde o que inclui 
tudo: público e privado. (…) Como 
é que se vai operacionalizar este 
trabalho? As sociedades científicas 
não têm dinheiro, a OM não poderá 
comparticipar... Quem suportará os 
custos?»

Sequeira Duarte, 
da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo
«A nossa sociedade foi envolvida 
nas duas patologias mais prevalentes 
– diabetes e patologia tiroideia. (…) 
Estragaram-nos duas semanas de 
Agosto e isso foi feito a bem da 
nação mas é preciso equacionar 
soluções nem que seja a concessão 
de dias de descanso compensatório. 
(…) Somos uma sociedade pequena 
que, nos últimos 15 anos, no seu 
congresso anual reservou sempre 
espaço para encontro dos colegas do 
colégio. Há uma boa relação entre o 
colégio e a sociedade. (…) saliento e 
congratulo-me com a boa articulação 
entre sociedades científicas.»

Rui Duarte, 
presidente da Sociedade Por-
tuguesa de Diabetologia
«(…) Em vários contactos 
que tenho tido há um receio 
medieval de castigos e penas 
que possam impedir a livre 
prescrição médica (…) induzido 
pelo carácter da terminologia 
norma. (…) Defendemos a norma 
que orienta e não a norma que 
impõe e congratulo-me por ver 
utilizar termos como pedagogia, 
segurança, etc. Há muitos anos 
que colaboramos com a DGS. 
(…) Quanto à relação sociedades 
cientificas/colégios, a Sociedade 
de Diabetologia tem um historial 
que não é pacífico na OM 
nomeadamente por ser uma 
sociedade transversal que inclui 
colegas vindos de Endocrinologia, 
de Medicina Interna e de MGF. (…) 
Acho fundamental uma melhor 
articulação com o colégio.»

Roxo Neves, 
Sociedade Portuguesa de Orto-
pedia e Traumatologia
«Provavelmente por já ter 
presidido o Colégio e a 
Sociedade foi fácil a promoção 
da boa comunicação. (…) Seria 
importante que a OM convidasse 
alguém das sociedades para estar 
presente nas reuniões como 
observador, algo que fazemos na 
Sociedade em que, nas reuniões 
da Direcção está um membro 
convidado do Colégio.

Florindo Esperancinha, 
presidente do Colégio de 
Oftalmologia
«A ERS actuou sem contactar 
a OM. (…) Interpelámos a ERS 
sobre a colaboração com a OM 
e a resposta foi dada na TVI (…) 
dizendo que ‘não tinham nada 
que comunicar com o Colégio da 
Especialidade’. Se a ERS pretende 
continuar neste caminho, o melhor 
é desistir. (…) É importante que as 
auditorias sejam implementadas 
numa estratégia coerente e 
consequente.»
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Rui Tato Marinho, 
Sociedade Portuguesa de 
Gastroenterologia
«A Sociedade não foi ouvida 
e encontrámos diversas 
situações nas normas que 
não se aplicam à realidade 
portuguesa. Faremos chegar 
à DGS os erros formais e 
técnicos detectados.»

Paulo Felicíssimo, 
presidente do Colégio de 
Ortopedia
«A relação entre sociedades 
e colégios é fundamental. Na 
ortopedia temos conseguido 
uma excelente articulação. 
(…) Questiono se haverá 
algo previsto relativo a 
implantes.»

Lucinda Salgado, 
presidente da Sociedade 
Portuguesa de Medicina 
Nuclear
«Não foi a Troika que 
desencadeou este processo: 
temos na nossa especialidade 
um manual de boas práticas 
que foi enviado à DGS e aí 
morreu. (…) O meu serviço 
no IPO de Lisboa tem várias 
certificações. Durante um ano 
temos auditorias internas e 
auditorias externas e isso é 
um trabalho acrescido para 
os serviços, além do custo 
financeiro.»

João Ribeiro Santos, 
presidente do Colégio de 
Nefrologia
«Não foi de facto a Troika que 
desencadeou isto: o nosso 
manual de boas práticas já é 
do milénio anterior. Temos 
naturais apreensões pois o 
poder tem apetência para 
usar, deturpando, as normas 
técnicas elaboradas contra 
quem as elaborou. (…) Com 
as restrições levantadas há 
unidades de diálise que se 
tornam inviáveis. (…) Se 
aumentarem as restrições vai 

ser impossível manter o manual 
de boas práticas e já há restrições 
que ferem essas boas práticas o 
que coloca em jogo a vida de mais 
de 10.000 portugueses.»

Henrique Luz Rodrigues, 
presidente do Colégio de 
Farmacologia Clínica.
«O tempo escasso tem limitado o 
trabalho de criação de normas. (…) 
É essencial não burocratizar, mas 
organizar. Os colegas têm que ser 
proactivos e sabendo agora onde 
está a informação - site da DGS, site 
da OM, aliás o site da OM é uma 
ferramenta activa de informação 
e recomendo que os colegas o 
consultem regularmente – devem 
procurá-la. (…) As auditorias vão 
ser feitas por médicos. (…) Há 
muita prescrição off label.»

Rosário Malheiro, 
direcção do Colégio de Estoma-
tologia
«(…) Não estando presentes nos 
processos podemos começar já a 
cavar a nossa própria tumba. Aquilo 
que foi território vazio deixado 
pela OM está a ser ocupado por 
terceiros. (…) Se não conduzirmos 
os processos, outros o farão e será 
com certeza pior pois somos os 
últimos a defender os interesses 
dos doentes. Não é, nem nunca 
foi, esse papel desempenhado pelo 
Estado.»

Alexandre Diniz, 
Director do Departamento da 
Qualidade na Saúde da DGS
«Gostaríamos de ver em todo 
o país uma reflexão interna nos 
Serviços sobre governação clínica. 
(…) Não há qualquer sobreposição 
DGS/ERS: a DGS é a entidade 
técnica-normativa do Ministério 
da Saúde enquanto que a ERS foi 
criada para regular o mercado. (…) 
Pela natureza do acto clínico, nas 
normas, há sempre uma alínea para 
excepcionar. (…) As auditorias vão 
ser remuneradas mas a elaboração 
das normas não porque é um 
dever da OM, DGS, sociedades 

e Colégios. (…) O cidadão tem 
direito a saber que serviços estão 
acreditados mas a dupla acreditação 
é um desperdício de recursos. Os 
serviços que já estão acreditados 
ou certificados não precisam de 
fazer um novo processo nem terão 
que ser acreditados por nós. A DGS 
aconselha que quem não tiver nada 
opta por uma acreditação. (…) 
Aceitamos contributos de todos.»

Álvaro Beleza, 
coordenador do CNAQ
«A forma mais ética e correcta 
para a elaboração das normas é 
através de trabalho voluntário em 
que apenas se pagam as despesas 
e há lugar a dispensa no sector 
público. Já os auditores devem ser 
remunerados, sendo certo que a 
despesa associada é ínfima quando 
comparada com a racionalidade 
que se vai trazer ao sistema. (…) 
No futuro também temos que 
participar na definição de que 
normas devem ser elaboradas. 
(…) Os colégios e sociedades 
que não foram chamados na fase 
de elaboração irão participar na 
revisão das normas. Coordenar 
um processo não é ser dono dele. 
A Ordem é dos médicos e todos 
os colégios e sociedades estão 
convidados para este processo.»

José Manuel Silva, 
presidente da OM
«A medicina era impossível sem 
aplicações off label. Qualquer colega 
que deseje uma informação da OM 
sobre utilizações off label poderá 
solicitá-la à OM que nós ouviremos 
os Colégios e daremos o respectivo 
parecer. (…) Não tem que haver 
receio: sempre tivemos que provar 
tudo e continuaremos a ter que provar 
que trabalhamos com qualidade. Até 
agora havia imensas guidelines de 
imensas origens o que nos fazia ‘andar 
a navegar num mar de variabilidade 
imensa’. A partir do momento em 
que há regras bem definidas há um 
enorme salto qualitativo.»
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Na sessão dedicada à «Qualidade 
no Serviço de Psiquiatria», foi dado 
particular ênfase à questão da 
importância da opinião da pessoa 
com diagnóstico de doença mental 
e à sua satisfação perante o serviço 
prestado. Um elemento importante, 
já que, de acordo com Manuel Jara, 
psiquiatra, o doente psicótico continua 
a ser considerado uma «pessoa muda». 
Ainda nesta sessão, foi apresentado 
um estudo promovido pela Comissão 
de Humanização e Qualidade dos 
Hospitais de Coimbra que, de Janeiro 
a Junho de 2011, sinalizou 417 casos, e 
que deu a conhecer o «doente-tipo» 
da unidade de saúde. Cerca de 47% de 
mulheres e 53% de homens, recorrem 
a estas unidades essencialmente 
devido ao consumo de álcool (13.6%), 
seguido de Depressões Major (13%) e 
de Doença Bipolar (8.6%). Os homens 
apresentam-se como sendo mais 
jovens, solteiros e desempregados, 
enquanto que as mulheres são 
casadas ou viúvas e ligadas à área 
doméstica/serviços. Na sessão «Psi-
quiatria e Sociedade», o principal 
enfoque foi dado à forma como tem 
sido levado a cabo o processo de 
desinstitucionalização da pessoa com 
doença mental, resultante do programa 
de fecho de hospitais psiquiátricos. 
Walter Osswald, psiquiatra, falou da 
ética médica e da imperatividade 
desta conduzir directamente ao bem-
estar do doente, algo que considera 
estar a ser posto em causa devido a 

este desacompanhamento abrupto, 
resultante de processos de re-
institucionalização dos doentes em 
outras unidades de psiquiatria.
Na conferência «Capacidade e 
Competência: entre a psiquiatria, a 
lei e a ética», abordou-se a questão 
da competência para acções legais, 
por parte das pessoas com doenças 
mentais. De acordo com Horácio 
Firmino, responsável pela Unidade 
de Gerontopsiquiatria do Serviço 
de Psiquiatria dos HUC, é dever do 
médico aceitar que os seus pacientes 
procurem segundas opiniões. «O 
diagnóstico de demência não implica 
a falta de competência», ressalva. 
Adiantando por outro lado que «a 
capacidade de decisão não deve ser 
entendida como um tudo ou nada, pois 
poderá ter capacidade de decidir em 
alguns assuntos e noutros não».
«Ressonância magnética Funcional 
e NOC» foi outro dos temas do 
segundo dia de trabalhos. Foi referida a 
importância da ressonância magnética 
na elucidação das bases neurológicas 
dos processos cognitivos na doença. 
Estudar os efeitos específicos da 
psicoterapia cognitiva-comportamental 
na actividade neurológica de indivíduos 
com perturbações emocionais está 
ainda no início, um campo em que a 
estatística poderá auxiliar.
«Stress, a inflamação e a depressão 
surgem enquanto conectores para a 
demência?» foi uma sessão conduzida 
por Brian Leonard, psiquiatra, que 

Fecho dos hospitais psi-
quiátricos põe em causa 
bem-estar dos doentes
No VII Congresso Nacional de Psiquiatria e Saúde 
Mental falou-se da qualidade dos serviços de psi-
quiatria, dos profissionais de saúde e dos doentes 
que os integram, bem como de questões como o 
bem-estar, autonomia e competências legais e éti-
cas das pessoas com diagnóstico de psicose.

permitiu perceber de que forma 
o desequilíbrio social e físico 
pode levar directamente a um 
estado de psicose e de patologia 
do foro psiquiátrico.
«Neuroestimulação em Psiqui-
atria: técnicas antigas, novos 
dados», «Psiquiatria: ciência vs 
arte», «Disfunção eréctil: algumas 
intervenções terapêuticas em 
análise» e «Eutanásia: suicídio 
assistido, sim ou não?» foram 
alguns dos restantes temas 
abordados no VII Congresso 
Nacional de Psiquiatria e Saúde 
Mental.
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Revista da Ordem dos Médicos - 
Qual o objectivo das Normas 
de Orientação Clínica e quais os 
princípios que estão subjacentes 
à sua criação?
Alexandre Diniz - O principal 
objectivo é diminuir a variabilidade 
da prática clínica, que é uma das 
principais causas da falta de qualidade, 
aumentar a segurança dos doentes e 
melhorar a equidade do acesso aos 
cuidados de saúde. É essencial que 
dois doentes, com quadros clínicos 
idênticos, um de Trás-os-Montes e 
outro de Lisboa, tenham o mesmo 
tipo de tratamento. Outro objectivo 
é aumentar os ganhos de eficiência, 
ou seja, praticar melhor a um custo 
mais baixo, obtendo os mesmos 
objectivos terapêuticos. As Normas 
de Orientação Clínica cumprem um 
dos desígnios do Serviço Nacional 

de Saúde: para situações idênticas, 
respostas idênticas.

ROM - O processo de elaboração 
de NOCs conclui-se com a sua 
publicação ou estamos a falar 
de um processo aberto em que 
há lugar para aperfeiçoamento e 
correcções?
AD – Trata-se de um processo 
aberto, contínuo. Cada norma é 
um organismo vivo que nunca se 
encontra completamente fechado e 
que cumpre um ciclo de melhoria: há a 
criação, segue-se o processo de análise 
da aplicabilidade e inteligibilidade (é 
essencial determinar se as normas são 
compreendidas e aplicadas), depois 
um processo de audição de todos 
os que queiram contribuir (Colégios, 
Sociedades Científicas, Associações 
de Doentes, médicos em geral, etc.). 

As normas são um 
instrumento de segurança 
para os médicos
Depois de um processo inicial de grande esforço 
em que, em poucos meses foram elaboradas 60 nor-
mas, Alexandre Diniz, Director do Departamento da 
Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde, está 
consciente que o processo de interiorização das nor-
mas será igualmente difícil e, provavelmente, mais mo-
roso. Das normas fala como um organismo vivo em 
constante evolução e melhoria, um instrumento de 
segurança dos doentes e, paralelamente, dos médicos, 
instrumento esse que garantirá uma maior igualdade 
no acesso aos cuidados de saúde e potenciais redu-
ções do desperdício no SNS. Sobre as auditorias, o 
Director do Departamento da Qualidade na Saúde 
não hesita em desmistificá-las afirmando que não se 
fazem auditorias a médicos e que não há quaisquer 
consequências para um médico que, justificadamente, 
através do seu juízo clínico reflexivo, escolha excep-
cionar as Normas de Orientação Clínica (NOCs).

Alexandre Diniz       

Director do
 Departamento 

da Qualidade na Saúde 
da Direcção-Geral da 

Saúde
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Todos os contributos são analisados 
(a Comissão para as Boas Práticas 
dá o seu parecer sobre todos os 
contributos) e serão tidos em conta 
desde que baseados em evidência 
científica. Mesmo depois da entrada 
em vigor de uma norma, continuamos 
abertos a contributos, portanto, se a 
evidência científica mudar a norma 
mudará também.
Temos uma grande preocupação para 
que as normas sejam participadas 
pelo maior número de profissionais 
que seja possível para que se revejam 
nelas e as incluam na sua prática diária. 

ROM - As NOCs aplicam-se 
apenas aos médicos do Serviço 
Nacional de Saúde?
AD – As normas aplicam-se a todo 
o Sistema de Saúde. O Ministério da 
Saúde é o Ministério do Sistema de 
Saúde, não apenas do SNS.

ROM - A quem compete a 
implementação das NOCs?
AD – A implementação tem que 
ter vários intervenientes. Desde 
logo os órgãos de topo de gestão 
das instituições de saúde: cabe aos 
conselhos de administração, das ARS e 
Hospitais, a divulgação das normas no 
seu território geográfico e compete 
essencialmente às Direcções Clínicas 
dos Serviços hospitalares e aos 
coordenadores das Unidades de 
Saúde Familiar e Centros de Saúde, 
colaborarem através de divulgação 
junto dos Colegas e da identificação 
das necessidades de formação para a 
boa aplicação das normas. 
Para ‘alimentar’ no tempo todo 
este processo é necessário que 
os Directores de Serviço e os 
coordenadores das USF/CS auditem 
clinicamente a aplicação das 
normas nos seus serviços/unidades/
centros de saúde, desenvolvendo 
o hábito de uma clínica reflexiva e 
instituam progressivamente redes de 
governação clínica com partilha de 
dúvidas, conhecimentos e resultados 
entre os cuidados primários e os 
cuidados hospitalares com os quais se 
articulam.

ROM - Como deve proceder 
um médico cujo julgamento 
clínico numa situação concreta 
lhe indique que a NOC não é 
aplicável?
AD – O médico é sempre soberano 
no acto clínico. Perante o seu juízo 
clínico pessoal e perante o doente 
concreto, o médico é livre de decidir 
e pode excepcionar a norma. Todas as 
normas prevêem essa possibilidade.
Em caso de excepção à norma, 
o médico deve fundamentar no 
processo clínico a razão dessa 
excepção.

ROM - Concorda que natureza do 
acto médico não se coaduna com 
normas fechadas e imperativas?
AD – O exercício da actividade 
médica não é ‘pronto-a-vestir’, é ‘alta 
costura’. Naturalmente que há um 
tecido comum mas tem quer ser feito 
à medida. Nada disto invalida que 
existam normas gerais que balizam o 
acto médico em geral.
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Cada norma é um 
organismo vivo que 
nunca se encontra 
completamente 
fechado e que cumpre 
um ciclo de melhoria: 
há a criação, segue-se 
o processo de análise 
da aplicabilidade 
e inteligibilidade, 
depois um processo 
de audição de todos 
os que queiram 
contribuir. (…) 
Mesmo depois da 
entrada em vigor 
de uma norma, 
continuamos abertos 
a contributos.
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ROM - O que sucede a esse 
médico que não aplicou a norma 
quando for feita uma auditoria?
AD – Nada. As auditorias não são 
feitas a médicos. O sistema criado 
em parceria com a OM não audita 
médicos mas sim serviços e centros 
de saúde/USFs. O que se pretende é 
um processo em que nos debrucemos 
sobre a aplicação das normas num 
contexto de um determinado serviço. 

ROM - As auditorias clínicas 
têm como objectivo apurar 
responsabilidades ou apontar 
desconformidades?
AD – As auditorias externas, que são 
as que serão implementadas pelo 
corpo de auditores da OM e DGS, 
visam medir o nível de aplicação das 
normas num determinado serviço, 
ou seja, apenas iremos conferir a 
aplicação ou não das normas.
As auditorias internas, que devem 
ser implementadas pelos próprios 
médicos, é que visam uniformizar a 
prática. Cabe ao Director Clínico ou 
ao coordenador, através de auditorias 

internas, avaliar quem aplica ou não 
as normas, porque não o faz e se há 
necessidades de formação.

ROM – Haverá auditorias a 
privados?
AD – O processo de auditorias vai 
começar de uma forma progressiva, 
quer ao serviço público quer ao 
privado contratado pelo Estado. 
Vamos fazer as auditorias com base 
em amostragens, norma a norma. 
No futuro faremos, com certeza, 
auditorias a privados mesmo sem 
contratualização.

ROM - Pode dizer-se que com 
as NOCs e as auditorias se 
pretende fomentar uma prática 
clínica mais reflexiva?
AD – Sim. E são um auxílio ao médico 
na sua prática clínica.

ROM - Considera correcto 
afirmar que a Troika nos fez 
exigência de melhoria qualitativa, 
como se nada estivesse a ser 
feito nessa área?
AD – Não. Não é tanto uma questão 
de exigência da Troika. Houve uma 
negociação e o que a Troika pediu 
ao país foi que acelerasse o processo 
que já estava em curso, de forma a 
abranger o maior número de casos 
com orientações de boa prática para 
com isso reduzir a variabilidade clínica, 
aumentando a segurança dos doentes 
e reduzindo o desperdício.

ROM - Em que medida é que 
as Normas de Orientação 
Clínica são um caminho para a 
diminuição dos gastos e para um 
SNS com mais qualidade e mais 
sustentável?
AD – As normas são um instrumento 
importante a esse nível porque 
debruçam-se sobre os casos mais 
frequentes e, portanto, aplicam-se à 
maioria dos doentes que frequentam 
o SNS. Através de normas assentes 
na melhor evidência científica e no 
consenso dos médicos portugueses 
pretende-se fazer bem ao mais baixo 
custo, com soluções menos onerosas 
mas igualmente eficazes, contribuindo 

O médico é sempre 
soberano no acto 

clínico. Perante o seu 
juízo clínico pessoal 
e perante o doente 
concreto, o médico 
é livre de decidir e 
pode excepcionar 
a norma. Todas as 
normas prevêem 

essa possibilidade. 
Em caso de excepção 

à norma, o médico 
deve fundamentar 

no processo clínico a 
razão dessa excepção.



E N T R E V I S T A    

49Janeiro | 2012 |

assim para a redução do desperdício 
no Sistema Nacional de Saúde.

ROM – A redução do desperdício 
é o principal objectivo das 
normas?
AD – Não, é apenas um dos objectivos. 
Não quero deixar de sublinhar 
que, apesar de todo o contexto de 
elaboração das normas, espero que 
as mesmas sejam entendidas como o 
auxílio à prática clínica dos médicos 
que são. Nesse sentido, o Ministério 
está a envidar esforços para que a 
parte normativa das normas surja 
nos computadores e telemóveis dos 
profissionais para que um médico 
tenha acesso a qualquer momento a 
esse conteúdo. Independentemente 
de reduzir custos e de melhorar 
o acesso em termos de equidade, 
independentemente de tudo isso, 
as normas são um instrumento de 
segurança para os médicos.

ROM - Existem implicações legais 
para os médicos nos casos em 
que excepcionem a aplicação 
das NOCs?
AD – Directamente não. Poderão 
eventualmente existir se a não 
aplicação de uma norma causar dano 
num doente e esse doente accionar 
algum processo judicial. Nesse caso 
admite-se que o próprio tribunal 
possa invocar a norma como exemplo 
de boa prática tal como já acontece 
quando as instâncias judiciais recorrem 
a peritos. Não há nenhuma diferença: 
é um documento de referência que 
pode ser tomado como tal se o 
tribunal assim o entender.

ROM - Mas não será possível 
que a existência das NOCs 
e as posteriores auditorias a 
que os serviços serão sujeitos 
incentivem uma práctica clínica 
defensiva? Não será esse um 
risco grave?
AD – Penso que não porque estas 
normas não vêm alterar a realidade 
actual: neste momento o médico já 
está sujeito, em caso de dano num 
doente, a ser julgado em tribunal onde 
já se usa o recurso a documentos 

internacionais e à opinião de peritos 
da OM. As normas emanadas são 
mais um documento de referência e 
consubstanciam um auxílio ao médico 
para uniformização da sua clínica, 
recordando-lhe as melhores práticas.

ROM - Existem algumas críticas 
a certas normas por conterem 
erros formais e potenciais 
desadequações à realidade 
portuguesa. Que comentários 
tem a fazer sobre estas críticas?
AD – Têm sido muito poucas as 
críticas se tivermos em conta a 
elaboração tão ampla que executámos 
em tão pouco tempo. Estamos atentos 
a todas as críticas feitas e vamos 
corrigir quaisquer erros. É normal 
que num processo tão acelerado em 
que elaborámos 60 normas em tão 
poucos meses as normas não estejam 
perfeitas.

ROM – Mas essa necessidade de 
eventuais correcções a normas 
foi acautelada…
AD – Sim. Instituíram-se patamares 
de segurança: o teste de aplicabilidade, 
o período de audição pública e o 
processo de revisão. Tínhamos a 
noção clara que ia ser complexo e 
que, naturalmente, com tal volume 
de trabalho não seria perfeito. Quase 
todos os contributos são construtivos 
e justificam-se.

ROM – Apesar de não ser um 
processo fácil, também têm 
recebido elogios…
AD – Temos recebido mais elogios 
do que críticas. Recebemos emails de 
muitos colegas agradados com este 
novo auxílio à sua prática clínica.
Ainda assim, temos noção que 
não vai ser fácil que os médicos 
interiorizem, de repente, 60 normas. 
É um processo lento e que requer 
empenho, especialmente em áreas 
mais transversais como são a 
medicina geral e familiar e a medicina 
interna em que a maioria das normas 
é aplicável. Foi um processo difícil 
elaborá-las e será um processo difícil 
integrá-las na prática. Mas com bom 
senso e a colaboração de todos é 

Através de normas 
assentes na melhor 
evidência científica 
e no consenso dos 
médicos portugueses 
pretende-se fazer 
bem ao mais baixo 
custo, com soluções 
menos onerosas mas 
igualmente eficazes, 
contribuindo assim 
para a redução 
do desperdício no 
Sistema Nacional de 
Saúde.

Independentemente 
de reduzir custos 
e de melhorar o 
acesso em termos de 
equidade, as normas 
são um instrumento 
de segurança para os 
médicos.
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Esta é a maior evolução 
da OM desde as carreiras 
médicas
O coordenador do Conselho Nacional da Auditoria 
e Qualidade (CNAQ), Álvaro Beleza, não hesita em 
qualificar a elaboração das normas de orientação clí-
nica (NOCs) como a maior evolução da Ordem dos 
Médicos (OM) desde as carreiras médicas, referindo-
-se à mudança de paradigma da instituição. Sobre o 
processo de auditorias, adianta que tudo será feito 
com o maior rigor e ponderação e originará poupan-
ça de recursos.

Álvaro Beleza       

Coordenador 
do Conselho Nacional 

da Auditoria e Qualidade

Revista da Ordem dos Médicos 
- Enquanto coordenador 
do CNAQ, como analisa o 
envolvimento da OM no 
processo de desenvolvimento 
das NOCs?
Álvaro Beleza – É um salto 
qualitativo da OM no sentido de 
avaliar serviços e instituições de 
saúde, isto é ser uma entidade 
verdadeiramente reguladora da 
medicina no sistema de saúde. 
Isto é uma mudança de paradigma 
para a OM que até aqui certificava 
apenas médicos individualmente e 
passará a ter funções de elaboração 
de NOCs, Auditoria sobre as 
NOCs e certificação/acreditação e 
qualidade em parceria com DGS/
Ministério da Saúde.

ROM - Que análise faz sobre 
a questão do pagamento aos 
auditores?
AB - Os auditores vão ser pagos 
pela DGS. A tabela oficial será 
brevemente publicada pelo go-
verno e será igual a todas as 
auditorias de todos os organismos 
do Ministério da Saúde.

ROM – Num contexto de 
crise económica que o país 
atravessa, como enquadra 

as auditorias que vão ser 
executadas pelos auditores 
formados pela DGS/OM?
AB - Vão ser realizadas as 
auditorias que nós, Ordem e DGS, 
decidirmos, onde e quando, bem 
como quem participará nelas. O 
processo é rigoroso e devidamente 
ponderado. O processo de 
execução e cumprimento das 
NOCs foi compromisso com 
a troika e obviamente porque 
trará racionalização e poupança 
de recursos ao SNS, senão não 
seria exigido pelas entidades 
internacionais.

ROM - Como se processa a 
escolha de auditores?
AB - São escolhidos entre os 
médicos auditores inscritos no 
CNAQ - já temos cerca de 80. A 
escolha é feita pelo coordenador 
do CNAQ e pelo director do 
Departamento de Qualidade da 
DGS, como consta do protocolo. 
Temos reuniões semanais entre 
o CNAQ e DQ/DGS para tratar 
deste e outros assuntos.

ROM - Quem pode frequentar 
os cursos de auditores e quem 
dá formação?
AB - Todos os médicos que o 
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pretendam, com prioridade para 
os Assistentes Sénior e Graduados.  
Os formadores são médicos 
indicados pela OM e DGS, com 
cursos de formadores em sistemas 
internacionais de qualidade e 
experiência reconhecida nesta 
área.

ROM - Vão ser realizados mais 
cursos?
AB - Este ano vão ser realizados 
mais 4 cursos.

ROM - Visto que o processo 
será por amostragem, como 
se determina a que serviços 
se farão as auditorias?
AB - Irão ser feitas auditorias 
naqueles serviços que através da 
monitorização do Ministério da 
Saúde se observe maior desvio em 
relação às normas.

Vamos estar à altura 
do desafio dado 
que a OM é uma 
organização médica 
de referência 
mundial e contamos 
com colégios de 
especialidade que 
têm dirigentes de 
grande craveira 
científica e ética 
que têm dado 
um contributo 
excepcional na 
elaboração das 
normas.

ROM - Concorda com a 
afirmação do Director Geral 
da Saúde: «Desde Miller 
Guerra que poucos trabalhos 
terão tido a dimensão das 
normas clínicas»?
AB - Concordo, esta é a maior 
evolução da OM desde as carreiras 
médicas, pilar central do SNS. Temos 
de estar à altura da responsabilidade 
e vamos estar dado que a OM é uma 
organização médica de referência 
mundial e contamos com colégios 
de especialidade que têm dirigentes 
de grande craveira científica e 
ética que têm dado um contributo 
excepcional na elaboração das 
normas.
Quero realçar o extraordinário 
trabalho desenvolvido pelo DQ 
da DGS superiormente dirigido 
pelo Dr. Alexandre Diniz, pela sua 
equipa excepcional, bem como 
pelo Prof. Carlos Moreira.
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Palestra Congresso 
Educação Médica 2011
Durante a discussão do orçamento de Estado para 
a Saúde em 2012, o Senhor Ministro da Saúde afir-
mou que, em Portugal, existe neste momento um 
excesso de cerca de 1000 médicos especialistas em 
actividade nos hospitais do SNS...

Miguel Guimarães       
Presidente do Conselho Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos

Durante a discussão do orçamento 
de Estado para a Saúde em 2012, o 
Senhor Ministro da Saúde afirmou 
que, em Portugal, existe neste 
momento um excesso de cerca 
de 1000 médicos especialistas em 
actividade nos hospitais do SNS. 
Esta afirmação, produzida sem 
as devidas explicações e sem 
os fundamentos necessários, é 
preocupante. A falta de rigor do 
poder político é absolutamente 
desconcertante. Em meia dúzia 
de meses, uns dizem que há falta 
de médicos e outros dizem que 
há médicos a mais. Uns contratam 
médicos extracomunitários e per-
mitem a existência de um número 
exagerado de alunos de medicina e 
a multiplicação de escolas médicas. 
Outros, mantêm o elevado número 
de alunos de medicina e de escolas 
médicas e preparam o terreno para 
a mobilização e o desemprego ou 
subemprego médico. 
De uma forma ou outra, o resultado 
final será seguramente desastroso 
e conduzirá a uma diminuição 
da qualidade da medicina. As 
expectativas dos portugueses em 
geral, e das famílias dos alunos de 
medicina em particular, poderão 
estar a ser defraudadas, com todas 
as consequências negativas daí 
decorrentes. 
Esta nota introdutória é obrigatória, 
porque a formação médica contínua e 
a eventual recertificação de médicos, 
tem como sustentáculo essencial 
uma sólida formação pré-graduada 
de qualidade inquestionável e um 
percurso nas Carreiras Médicas que 

respeite a formação dos internos 
da especialidade, o ensino médico 
aos alunos de Medicina, a formação 
médica continuada, a investigação 
básica e clínica, a discussão de 
casos clínicos e apresentação de 
trabalhos científicos, a avaliação da 
qualidade do tratamento dos doentes 
com apresentação e publicação de 
resultados, a comunicação médica 
e constituição da massa crítica 
indispensável para bem servir a 
comunidade, os doentes e todos os 
médicos em formação, a avaliação 
do desempenho, o trabalho médico 
administrativo  de organização, tria-
gem, relatórios, etc. 
Será que nas contas do Ministério 
da Saúde entram todos ou alguns 
ou pelo menos um dos factores 
agora enunciados? Ou as contas 
que lhe fizeram concluir existirem 
1000 médicos a mais estão apenas 
suportadas pela frieza dos números 
das consultas, cirurgias, procedimentos 
e outras coisas mensuráveis, ou pelos 
números anualmente apresentados 
pela OCDE? E as diferenças de 
organização dos Sistemas de Saúde 
dos diversos Países da OCDE estarão 
contempladas? E o tempo dedicado 
ao SU estará contemplado? Será 
que actualmente existem mesmo 
médicos a mais? Ou o problema 
estará a ser mal equacionado? Será 
que os responsáveis políticos não 
valorizam a importância da qualidade 
do exercício da medicina para tratar 
bem os doentes e diminuir os custos 
em saúde?
Impõe-se fazer o ponto da situação 
nesta matéria da demografia médica 
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e nas suas consequências, antes 
de nos centrarmos no processo 
sequencial da formação contínua e 
recertificação.
Sem colocar em causa a idoneidade 
formativa das Escolas Médicas 
e Faculdades de Medicina, que 
tão bem têm representado a 
Universidade portuguesa em diver-
sas áreas específicas, não posso 
deixar de manifestar a minha 
profunda preocupação pelo futuro 
da qualidade dos cuidados de saúde 
em Portugal. A qualidade do ensino 
médico pré-graduado pode estar a 
ser comprometida de forma séria e 
o elevado número de médicos que 
a actual situação do ensino médico 
comporta pode conduzir a uma 
redução dramática na qualidade 
dos cuidados de saúde. Apesar das 
medidas propostas pela troika neste 
contexto, é na crise económica, 
financeira, de valores e de princípios, 
que assenta o terreno fértil para que 
se mantenha a falência continuada 
do combate ao desperdício nesta 
matéria tão sensível, como é a 
educação médica. 
Todos os estudos públicos conhecidos 
demonstram de forma inequívoca, 
que não existe necessidade de novos 
cursos de Medicina em Portugal. O 
actual numerus clausus dos sete 
cursos de Medicina, que já formam 
médicos de qualidade reconhecida 
há vários anos, ultrapassam 
claramente as necessidades futuras 
do País. De facto, para 10 milhões de 
habitantes seriam apenas necessárias 
5 Faculdades de Medicina. 
Os dados mais recentes relativos 
ao número de médicos no nosso 
país, publicados no relatório anual 
de 2011 da OCDE, referem que 
existem 3.9 médicos por cada 1000 
habitantes em Portugal, valor acima 
da média dos estados-membros, e 
este valor tem vindo a crescer nos 
últimos anos. 
Os estudos credíveis sobre as 
necessidades de médicos e a 
sua distribuição geográfica e por 
especialidades, mostram claramente 
que o problema essencial, no nosso 
País, não reside no número total de 

médicos mas sim na sua distribuição 
geográfica e desequilíbrios em 
algumas especialidades, como é 
caso da Medicina Geral e Familiar. 
Na realidade, e quando a idade da 
reforma médica ainda se situava nos 
60 anos, o Prof. Doutor Alberto 
Amaral (estudo CIPES) demonstrou 
que Portugal necessitava de formar 
cerca de 1000 médicos por ano. 
Como sabemos, estão actualmente 
a formar-se mais de 1600 médicos 
por ano, a que acresce um número 
variável de médicos portugueses 
formados no estrangeiro e que 
legitimamente regressam a Portugal. 
Por outro lado, o estudo de 
necessidades provisionais de 
recursos humanos em saúde 
realizado pela Universidade de 
Coimbra para a ACSS (Coordenado 
pela Prof. Doutora Paula Santana), 
e tornado público em Abril de 
2009, considerando o ‘cenário de 
manutenção’ baseado nos actuais 
rácios de cobertura populacional, 
mostrou que existirá um excedente 
de médicos estimado em 6091 
especialistas em 2020. Esta situação 
resultará em desemprego ou 
subemprego médico, com todas 
as consequências negativas que 
poderão ser esperadas em termos 
de qualidade do tratamento dos 
doentes e consequentemente de 
custos mais elevados para todo o 
Sistema Nacional de Saúde.  
De resto, o próprio Governo de 
então, a propósito dos despachos 
de indeferimento das solicitações 
de cursos de Medicina por Uni-
versidades privadas, afirmou que “o 
número de estudantes que estão 
a terminar o curso de Medicina 
em cada ano é suficiente para as 
necessidades, e a médio trecho 
conduzirá a um excesso de oferta 
de mão de obra relativamente à 
procura”. Neste contexto, foi ainda 
afirmado que “o excesso formativo 
dificilmente será acompanhado pela 
manutenção da qualidade do ensino 
da Medicina praticado em Portugal”, 
e “os problemas organizativos de 
saúde em Portugal não se resolvem 
aumentando o número de médicos 

A formação médica 
contínua e a eventual 
recertificação 
de médicos, tem 
como sustentáculo 
essencial uma sólida 
formação pré-
graduada de qualidade 
inquestionável e 
um percurso nas 
Carreiras Médicas que 
respeite a formação 
dos internos da 
especialidade, o ensino 
médico aos alunos de 
Medicina, a formação 
médica continuada, 
a investigação básica 
e clínica, a discussão 
de casos clínicos 
e apresentação de 
trabalhos científicos, a 
avaliação da qualidade 
do tratamento 
dos doentes com 
apresentação e 
publicação de 
resultados, a 
comunicação médica e 
constituição da massa 
crítica indispensável 
para bem servir 
a comunidade, os 
doentes e todos 
os médicos em 
formação, a avaliação 
do desempenho, 
o trabalho médico 
administrativo  de 
organização, triagem, 
relatórios, etc. 
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com todas as consequências daí 
decorrentes. 
Não queremos ter em Portugal 
médicos de primeira e de segunda 
categoria. Todos temos o dever 
de ter um papel mais relevante na 
defesa do direito dos doentes a uma 
medicina altamente qualificada e 
aproximar em definitivo a formação 
pré e a pós-graduada.
Ainda a este propósito, e na 
sequência do actual exame 
nacional de seriação, os Internos 
do Ano Comum candidatos a uma 
especialidade médica, depararam-
se com uma situação insólita ao 
escolherem a especialidade de MGF. 
É que, contrariamente às regras 
previamente definidas, estavam-lhes 
a ser ocultadas as escolhas do local 
específico de formação (leia-se, 
centro de saúde ou USF), com todas 
as consequências negativas que tal 
medida significa para a vida dos jovens 
médicos. A ACSS tem a obrigação 
de evidenciar níveis de organização 
mais satisfatórios que garantam a 
justiça da seriação realizada na prova 
de acesso. Felizmente a situação foi 
ultrapassada. De qualquer forma, 
é profundamente lamentável que, 
precisamente na especialidade mé-
dica que deveria ser mais acarinhada 
e estimulada, este tipo de situações 
aconteça. 
No momento social conturbado 
em que vivemos, a relação entre 
equidade no acesso universal aos 
cuidados de saúde, os custos e a 
qualidade dos serviços prestados, 
devem reforçar a defesa do SNS 
na sua determinação constitucional 
como a base estruturante da 
organização da saúde em Portugal, 
devendo a Medicina Privada e 
Convencionada respeitar os mes-
mos princípios e valores do SNS. 
A sua melhoria e eficiência deve 
ter como suporte essencial o 
respeito pelo direito à Saúde e 
liberdade de escolha, e a qualidade 
da Medicina consubstanciada na 
Formação, Investigação Médica 
e Desenvolvimento Profissional 
Contínuo. Nesta perspectiva, assume 
particular importância o legado das 

Carreiras Médicas, que são a garantia 
de um SNS em que a qualidade 
da Medicina é permanentemente 
actualizada e renovada. É urgente 
concretizar na prática a existência 
das Carreiras Médicas para todos 
os médicos.
De facto, é através da monitorização 
activa das condições de funcio-
namento e qualidade dos internatos 
médicos e da formação médica 
contínua, da acreditação eficaz e 
credível das actividades de for-
mação, que se conseguem níveis de 
qualidade no exercício da medicina 
que aumentam a eficácia e eficiência 
dos serviços de saúde com a corres-
pondente   diminuição dos custos. 
É apostando seriamente na qualidade 
que se diminuem os custos de forma 
correcta e sustentada. Por isso, é 
absolutamente essencial alterar o 
modelo de gestão dos hospitais 
visando a reorganização da gestão 
clínica no sentido de criar melhores 
condições de trabalho e aumentar a 
motivação e o grau de satisfação dos 
profissionais, determinando como 
critérios essenciais para ocupar 
cargos de direcção de serviços, 
unidades ou departamentos a 
qualificação médica e a competência 
em gestão clínica. 
Deve-se promover a Governação 
Clínica no Sistema Nacional de Saúde 
como forma de melhorar os índices 
de gestão, qualidade, competência e 
organização dos serviços de saúde.  
E aqui, não posso deixar de relevar 
a importância fundamental de 
insistir na necessidade da publicação 
de uma Lei do Acto Médico, que 
respeite o Perfil Profissional do 
Médico definido na legislação sobre 
as Carreiras Médicas e a formulação 
da União Europeia de Médicos 
Especialistas (UEMS). 
No contexto particular da Formação 
Médica e Educação Médica Contínua 
é essencial recuperar o conceito 
do papel central de liderança na 
transmissão de conhecimentos e 
simultaneamente do empenho na 
aquisição de saber. 
Neste Congresso, temos hoje a 
responsabilidade de discutir de 

mas sim racionalizando o 
sistema”.
O elevado número de alunos nas 
várias Faculdades de Medicina e 
Escolas Médicas, a forma como 
se tem acesso ao curso de 
medicina (contingente normal, 
licenciados, ensino recorrente, 
contingentes especiais para os 
Açores, a Madeira, os atletas 
de alta competição, etc.), os 
variados critérios de selecção, 
a preparação de base dos 
candidatos aos novos cursos, 
a importação de métodos 
de ensino de qualidade 
questionável, a ausência nos 
novos cursos de um corpo 
docente que constitua uma 
massa crítica permanente, são 
indicadores preocupantes que 
poderão conduzir à formação 
de médicos que não cumpram 
a qualidade que a OM tem o 
dever e a obrigação de exigir. 
Adicionalmente, já a partir de 
2012, não é possível garantir 
que os médicos que saem 
das Escolas Médicas sejam 
colocados no internato da 
especialidade tendo em conta 
a realidade das idoneidades 
e capacidades formativas dos 
vários serviços das unidades 
de saúde nacionais. Esta 
situação, levará a que jovens 
médicos sejam impossibilitados 
de exercer plenamente a sua 
profissão por não poderem 
concretizar a sua formação 
específica, e resultará a curto 
prazo num número elevado de 
médicos indiferenciados, situação 
completamente inaceitável.
A OM, como responsável pela 
qualidade do exercício técnico 
da Medicina em Portugal, 
poderá sentir-se na obrigação 
de exigir a todos os mestres 
em Medicina um exame 
complementar para a inscrição 
na OM ou, em alternativa, 
um exame de autonomia ou, 
ainda, um exame facultativo 
destinado a distinguir os 
médicos certificados pela OM, 
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forma aberta o desenvolvimento 
profissional contínuo e a polémica 
questão da recertificação médica.
A actualização permanente de 
conhecimentos constituí um dever 
inerente à condição de ser médico e 
à progressão na carreira profissional. 
A Ordem dos Médicos, através dos 
seus Colégios de Especialidade e 
Conselhos Nacionais Consultivos, 
as Faculdades de Medicina e as 
Associações e Sociedades Científicas, 
têm uma posição nuclear na criação 
de uma dinâmica própria de ensino 
que integre a actualização de 
conhecimentos numa visão mais 
alargada das próprias instâncias 
profissionais europeias e americanas, 
com especial destaque para a União 
Europeia dos Médicos Especialistas. 
A sociedade confere-nos o direito de 
autonomia, de nos autorregularmos, 
e em troca exige da nossa parte 
competência, rigor e responsabilidade 
no exercício da medicina. 
O primeiro indicador de competência 
é a certificação, garantida pela licen-
ciatura ou mestrado integrado e 
depois pela especialização médica. 
De certa forma, a certificação valida 
a idoneidade dos serviços que o 
médico presta no seu dia a dia. 
Nesta certificação, os Colégios de 
Especialidade da Ordem dos Médicos 
têm tido um papel fundamental na 
qualidade de todo o processo. 
A certificação tem sido considerada 
como suficiente durante um 
período de tempo, após o qual a 
manutenção da competência prática 
pode ser colocada em causa, em 
face do progresso do conhecimento 
científico e tecnológico. 
A dificuldade de continuamente 
demonstrar objectivamente a com-
petência, a exigência imposta pela 
sociedade e pelos doentes, gera a 
necessidade da recertificação, na 
opinião dos seus defensores, apesar 
de existir pouca evidência de que 
os mecanismos de recertificação 
habitualmente utilizados ajudem a 
detectar os médicos incompetentes 
(João Lobo Antunes, 2003).
A questão continua em aberto e 
está a ser amplamente discutida na 

Europa: devemos manter um sistema 
voluntário, ou deveremos tornar 
o sistema obrigatório exigindo a 
acumulação de créditos (como 
acontece na grande maioria dos 
Países que aderiu à recertificação) ou 
avaliações periódicas que renovam a 
competência profissional? 
A Recertificação dos médicos envolve 
invariavelmente a Educação Médica 
Contínua e o Desenvolvimento 
Profissional Contínuo. Consiste 
na confirmação de qualificações 
profissionais, que assegurem a 
continuidade da actividade clínica 
em toda a sua extensão. Isto 
implica um processo de avaliação 
das diversas capacidades técnicas e 
científicas para que um médico possa 
continuar a usufruir de qualificações 
especializadas.
Estes conceitos tiveram origem no 
sistema de saúde americano e no 
sistema de valores da sociedade 
americana, e têm sido defendidos no 
seio da União Europeia dos Médicos 
Especialistas (UEMS). A realidade da 
formação médica contínua nos países 
europeus é muito variada, sendo que 
a recertificação, nos vários Países 
em que é aplicada, está baseada 
essencialmente numa acumulação 
de determinado número de créditos 
que confere a manutenção das 
competências específicas.
Se é indiscutível a necessidade de 
actualização permanente dos médicos 
no sentido da melhor prestação de 
cuidados de saúde, o que aliás sempre 
foi uma meta para cada médico, já o 
mecanismo de recertificação de que 
falamos (acumulação de créditos) 
tem sido justamente colocado em 
causa em Portugal, por não constituir 
uma mais valia relativamente aos 
sistemas de avaliação e formação já 
existentes. De facto, a acumulação 
de créditos não certifica nem avalia 
competências práticas. A falácia de 
que “muitos créditos fazem bons 
médicos” não tem convencido toda a 
comunidade médica internacional. Há 
mesmo quem afirme, que os créditos 
constituem um negócio altamente 
rentável para quem controla todo o 
sistema.

A qualidade do 
ensino médico pré-
graduado pode estar 
a ser comprometida 
de forma séria e o 
elevado número de 
médicos que a actual 
situação do ensino 
médico comporta 
pode conduzir a uma 
redução dramática 
na qualidade dos 
cuidados de saúde. 

Os estudos credíveis 
sobre as necessidades 
de médicos e a 
sua distribuição 
geográfica e por 
especialidades, 
mostram claramente 
que o problema 
essencial, no nosso 
País, não reside no 
número total de 
médicos mas sim 
na sua distribuição 
geográfica e 
desequilíbrios 
em algumas 
especialidades, como 
é caso da Medicina 
Geral e Familiar.
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A recertificação habitualmente 
aplicada nos Estados Unidos da 
América é voluntária, embora 
implique a perda do estatuto de 
“board certified” para os médicos 
que a não realizem. Originalmente, o 
processo de recertificação englobava 
a avaliação de conhecimentos e de 
desempenho. No entanto, desde 
há vários anos, a avaliação do 
desempenho tem sido abandonada, 
devido à grande dificuldade para 
verificar no terreno a capacidade 
de desempenho, e por outro lado, 
devido aos elevados custos de todo 
o processo.
É importante ficar claro que, para os 
defensores do sistema em discussão, 
a educação médica contínua baseada 
na aquisição de créditos implica 
com mais ou menos “nuances” a 
recertificação de médicos. 
Uma outra questão, que por diversas 
vezes tem sido equacionada pelos 
resistentes à recertificação, está 
relacionada com o papel de liderança 
absoluta de algumas sociedades 
científicas mais influentes, que 
pretendem assumir-se claramente 
como as genuínas depositárias da 
qualidade das instituições formadoras 
e das acções de formação, 
ultrapassando de forma desordeira 
as organizações de médicos que 
legalmente representam a classe nos 
diferentes Países (na maior parte dos 
casos eleitas pelos seus pares, como 
é o caso da Ordem dos Médicos).
Este é o momento de analisar 
as consequências do processo 
de recertificação e questionar a 
necessidade urgente de recertificar 
os médicos, considerando a tradição 
cultural europeia e portuguesa:
1. em primeiro lugar o nosso 
sistema de formação e carreiras 
médicas não tem propriamente 
hiatos de educação médica contínua 
ou desenvolvimento profissional 
permanente; na verdade, Portugal 
é, possivelmente, um dos países 
europeus mais próximo dos 
objectivos teóricos de todo o 
sistema em discussão; senão 
vejamos:
-   o acesso à formação pós-graduada 

implica a realização de um exame 
nacional de seriação com avaliação 
de conhecimentos; este exame tem 
a importância de decidir as futuras 
competências específicas dos jovens 
médicos;
- a formação pós-graduada é 
baseada em educação ou formação 
médica continuada ao longo de 
todo o internato, com programas 
de formação próprios, com 
avaliação curricular anual teórica 
associada a avaliação permanente 
do desempenho, e avaliação final 
global, a qual confere o título de 
especialista;
- a instituição e os serviços 
“formadores” são regularmente sub-
metidos a verificação de idoneidade 
para a formação por uma comissão 
de pares; posteriormente o médico 
tem uma nova etapa à sua frente – o 
concurso para provimento de vaga de 
Assistente, que corresponde a mais 
um exame público com avaliação das 
suas capacidades clínicas e técnicas;
- segue-se a carreira profissional 
durante a qual se vão desenvolvendo 
algumas áreas específicas e 
investigação, determinando a fre-
quência de reuniões, congressos, 
cursos, estágios, a realização de 
trabalhos apresentados à comuni-
dade científica ou publicados em 
revistas científicas credíveis, o que 
vai contribuindo para o curriculum 
vitae pessoal; nos serviços, a 
discussão e partilha de experiências 
profissionais vai sedimentando no-
vas práticas ou técnicas; o patamar 
de responsabilidade técnica, cientí-
fica e humana vai aumentando, 
tornando evidentes outras áreas de 
organização e gestão de recursos 
humanos e técnicos, que fazem parte 
integrante dos dados curriculares e 
que são criteriosamente avaliados no 
concurso de habilitação ao grau de 
consultor e à categoria de Assistente 
Graduado;
- posteriormente os médicos 
percorrem uma nova etapa até 
terem a possibilidade de fazerem 
o concurso para provimento na 
categoria de Assistente Graduado 
Sénior; é outra vez apreciado o 

O elevado número 
de alunos nas 

várias Faculdades 
de Medicina e 

Escolas Médicas, a 
forma como se tem 
acesso ao curso de 

medicina (contingente 
normal, licenciados, 
ensino recorrente, 

contingentes especiais 
para os Açores, a 

Madeira, os atletas 
de alta competição, 

etc.), os variados 
critérios de selecção, 

a preparação de 
base dos candidatos 

aos novos cursos, 
a importação de 

métodos de ensino de 
qualidade questionável, 

a ausência nos 
novos cursos de um 
corpo docente que 

constitua uma massa 
crítica permanente, 

são indicadores 
preocupantes que 
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formação de médicos 

que não cumpram 
a qualidade que a 

OM tem o dever e a 
obrigação de exigir. 
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curriculum do candidato, agora 
numa perspectiva de respon-
sabilidades de chefia, com valori-
zação de parâmetros diversos, face 
ao desempenho de funções de 
administração e gestão do serviço 
em que se integra.
- adicionalmente, e já a partir de 
2012, os médicos do SNS irão ser 
submetidos anualmente a avaliação 
do desempenho, de acordo com 
vários parâmetros, onde a qualidade 
do exercício da medicina praticada 
poderá vir a ter um papel relevante.
Podemos resumir este processo 
dizendo que “o médico estuda 
até morrer” e que provavelmente 
não existe outra profissão liberal 
em que as capacidades teóricas 
e de desempenho sejam tão per-
manentemente avaliadas e vigiadas.
2. a afirmação de que “muitos créditos 
fazem bons médicos” tem levado 
a que, em alguns centros, exista a 
preocupação evidente em obter o 
máximo de créditos através de forte 
participação nas actividades creditadas 
em detrimento claro do desempenho 
prático e da aprendizagem clínica.
3.a teórica necessidade de recer-
tificação assenta no pressuposto de 
que seria uma forma de aperfeiçoar 
a capacidade de desempenho dos 
médicos e aumentar a confiança 
dos doentes no sistema de saúde e 
nos seus profissionais; desta forma 
seria de esperar que os médicos 
recertificados fossem clínica e 
tecnicamente melhores e como tal, 
alvo de menos acusações de erro 
ou negligência, e fonte de serviços 
prestados de maior qualidade para 
os doentes. 
Os trabalhos que existem 
publicados nesta área, e que 
se reportam essencialmente 
à experiência americana, não 
confirmam de forma alguma 
tais desideratos. Na realidade, a 
recertificação tem sido apenas 
baseada em avaliação teórica e/ou 
acumulação de créditos e portanto, 
desvirtuada do seu significado 
original e com relevância discutível 
para a vertente clínica e verificação 
de competências técnicas;

4. os indicadores disponíveis revelam 
que cerca de 80% a 90% dos doentes 
têm confiança no seu médico; por 
outro lado, várias sondagens têm 
demonstrado claramente que os 
médicos são os profissionais em que 
a população portuguesa deposita 
maior confiança; estes dados não 
favorecem a defesa da recertificação 
como forma de assegurar a relação 
de confiança médico-doente.
5. a recertificação, para ser digna e 
coerente, teria que ser obrigatória e 
ter como consequência directa para 
os médicos não recertificados a 
proibição do exercício de qualquer 
actividade médica, ou em alternativa, 
a proibição parcial do exercício de 
determinados actos médicos, o 
que pressupõe a definição prévia 
de acto médico especializado e, 
consequentemente, a segmenta-
rização do exercício 
da própria medi-
cina; uma outra 
alternativa, porven-
tura mais ignóbil, 
poderia implicar 
reduzir o preço dos 
actos médicos ou o 
ordenado mensal. 
Esta última solução 
desvirtuaria com-
pletamente o signi-
ficado original de 
recertificação.
6. a definição e 
a justificação do 
mecanismo de re-
certificação, afasta 
qualquer responsabili-
dade de entidades 
empregadoras públi-
cas ou privadas na 
criação de condições 
para o acesso à 
educação médica 
contínua; na realidade, 
a recertificação seria 
um primeiro passo 
no sentido de iludir 
a responsabilidade 
das instituições de 
saúde nos fracassos 
do próprio sistema; 
é que a justificação 
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da necessidade de recertificação 
compreende o aumento da compe-
tência individual dos médicos 
e o aumento da satisfação dos 
cidadãos. Por isso, a recertificação 
poderia vir a ser uma arma utilizada 
pelos políticos contra os próprios 
médicos recertificados ou não.
7. no espaço da União Europeia 
existe desde 1975 um sistema 
automático de reconhecimento 
mútuo de diplomas médicos; isto 
significa que qualquer processo de 
recertificação teria que ser encarado 
à luz da já existente equivalência de 
títulos e livre circulação de médicos 
especialistas; caso contrário, a 
recertificação significaria invalidar 
estes princípios, o que representaria 
um retrocesso no processo de 
integração europeia;
8. “um médico pode ser o melhor 
recertificado, mas o pior na prática 
clínica”, esta afirmação de cariz 
popular tem um significado profundo, 
e que se relaciona com os problemas 
de metodologia que envolvem o 
processo de recertificação; de facto, 
a competência profissional de um 
médico engloba conhecimentos 
e atitudes, desenvolvidas e 
sedimentadas durante o trabalho 
diário individual e colectivo no 
contacto que se tem com os 
doentes e outros colegas; estas 
características, não são, obviamente, 
avaliáveis através de um teste de 
escolha múltipla; quando muito, este 
avalia apenas a competência teórica 
num dado momento; por outro lado, 
a participação em cursos, simpósios, 
congressos ou a publicação de 
artigos científicos, com acumulação 

de créditos, podendo ser 
importante, não constitui de per si 
uma garantia de melhor qualidade 
na prática clínica do dia-a-dia;
9. o processo de recertificação tal 
como originalmente foi concebido 
nos EUA falhou (não existe 
actualmente avaliação efectiva do 
desempenho médico).
Portugal tem resistido à pressão do 
poder dos lobbies em implementar 
o sistema de recertificação médica; 
na actual situação que Portugal 
vive no âmbito da implementação 
das Carreiras Médicas para todos 
os médicos, no SNS e na medicina 
privada, a discussão da necessidade 
de recertificação ganha uma nova 
dimensão; esta matéria tem sido 
amplamente discutida na Europa e 
a Ordem dos Médicos tem o dever 
e a obrigação de se manter atenta, 
e  não permitir que no futuro lhe 
seja imposto qualquer sistema de 
recertificação que não seja por ela 
controlado.
Para os que consideram inevitável 
o cenário da recertificação algumas 
questões estão ainda em aberto: 
Qual a validade da certificação 
inicial? Quem credita ou certifica 
quem? Quem deve financiar todo 
o sistema? Quem define e quem 
tem capacidade para todo o 
processo de recertificação? E que 
consequências para os médicos não 
recertificados: Suspensão da licença 
para o exercício da medicina? 
Suspensão do título de especialista? 
Perda do direito a ser pago como 
especialista? 

Muito obrigado pela Vossa atenção.

A acumulação 
de créditos não 

certifica nem avalia 
competências 

práticas. A falácia de 
que “muitos créditos 
fazem bons médicos” 
não tem convencido 
toda a comunidade 

médica internacional. 
Há mesmo quem 

afirme, que os 
créditos constituem 

um negócio altamente 
rentável para quem 

controla todo o 
sistema.
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De: José Ferrão, Internista
Para: XXX - Director do C Saúde de XXX 
Assunto: MCDT para doentes em seguimento hospitalar
               Paciente: Sr XXX (Transplantado Hepático)

Exmo Colega

Na realidade não possuía a Circular Informativa da ARS, cujo envio agradeço, 
presumindo que era a mim que se dirigia.
Como ela constitui a base justificativa para a não colaboração com a Unidade 
de Transplantação na realização de exames complementares, será com base 
nela que lhe darei a minha opinião:

1. Não me compete aqui discutir e pôr em causa o conteúdo da Circular, 
que claramente visa estabelecer uma base de controlo de custos dos C 
Saúde, e lá terá as suas razões.
No entanto, para qualquer pessoa de mediana instrução, e baseado em 
conceitos educacionais muito ancestrais, parece mais aceitável imputar a 
um C Saúde local uma despesa de 10 (dez) euros, por umas simples análises 
intercalares no local, do que imputar a pacientes com recursos limitados 
despesas de deslocação, refeições, acompanhantes, etc, para realizar as mesmas 
simples análises no H Central, a dezenas ou mesmo centenas de Km.
Para qualquer C Saúde, vocacionado para contribuir e colaborar com outras 
instituições para o bem estar dos seus utentes, que não seja só nos discursos 
e declarações de intenção, penso que este raciocínio deveria ser primordial. 
2. Muito menos é meu desejo analisar ou criticar os eventuais “abusos”, 
que possam constituir no pedido de exames complementares pelo hospital, 
fundamento para a decisão de não realizar exames intercalares aos pacientes 
transplantados (no caso). Fico-me pelo exemplo que citei, para ilustrar um 
dos “abusos” mais frequentes.
3. O que acho contestável é que o C Saúde, ou melhor que certos 
médicos em certos centros de saúde, resguardando-se por detrás de 
simples regulamentos gerais, se possam sentir impelidos a desligar-se da 
responsabilidade que lhes cabe no seguimento actual dos seus anteriores 
pacientes, só porque estes passaram a frequentar, por razões a que são 
alheios, uma especialidade hospitalar, passando a encará-los quiçá como 
alguém estranho que perdeu direitos básicos no local onde era assistido, e 
parecendo até esquecer a maior parte das vezes que esses pacientes foram 
referenciados para o hospital a partir de estudos e diagnósticos efectuados 
no próprio local e pelos próprios médicos locais, e que frequentemente 
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Carta aberta de um 
médico hospitalar a 
um médico de família
Publica-se nesta edição, com a devida autorização 
do autor, uma carta aberta de um médico hospitalar 
a um médico de família a propósito dos meios com-
plementares de diagnóstico. José Ferrão      

Internista
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mantêm os mesmos problemas de base.
Gostava de ilustrar com um exemplo, que podia ser o do XXX: 
Um paciente PAF é transplantado hepático num Centro Hospitalar, e 
obviamente recebe deste um plano de seguimento que visa o controlo do 
enxerto, da imunosupressão e suas complicações.
Mas pergunta-se:  o paciente deixou de ter PAF? As suas lesões neuropáticas 
que estabilizaram mas não regrediram já não merecem nenhuma atenção 
local? E se observar progressão das lesões oculares, ou cardíacas, que são 
independentes do êxito do transplante? Não têm resposta?
Se por exemplo surge infecção urinária por neuropatia vesical irreversível, o 
médico local já não faz analises e já não medica? 
E se se tratar de pacientes do género feminino, quem lhes faz a prevenção 
ginecológica periódica? Ou da osteoporose? É a Unidade de Transplantes do 
Hospital Central? Porquê? Foi para isso que se referenciou a paciente ao 
Centro de Transplantes?
É obvio que não, e do meu conhecimento a grande maioria dos clínicos 
do SNSaúde não tem esta visão estreita, redutora e desresponsabilizante 
dos regulamentos, e continua a interessar-se verdadeiramente pelos seus 
pacientes de modo global, não interpretando aqueles de modo estrito, que o 
faça ignorar as suas obrigações básicas como médico assistente.
E lembro, só para terminar, que estamos em Portugal, porque se este 
regulamento e os direitos dos utentes fossem interpretados assim em 
Espanha ou em França, por exemplo, médicos ou outros responsáveis por 
recusas destas, e repito que me refiro a exemplos simples como citei e não 
a abusos, defrontar-se-iam com uma reacção dos utentes tal, que nem lhes 
passaria pela cabeça voltar a recusar-lhes apoio local.
No entanto acredito profundamente, como já disse, que questões destas ao 
serem colocadas à esmagadora maioria dos médicos são encaradas de modo 
racional e ético, porque embora não se alheando das realidades económicas 
a maioria dos médicos portugueses olha pelos seus pacientes como pessoas 
e não como simples consumidores incómodos de recursos.

Mas, pelos vistos, no C Saúde que dirige as coisas não se passam assim. 
Melhor para as contas do C Saúde, pior para os doentes!

Com os melhores cumprimentos
Coimbra, 20.12.2011
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16º Congresso Nacional de Medicina 
e 7º Congresso Nacional do Médico Interno 
17 a 20 de Abril
Coimbra, auditório dos HUC
Tema: QUALIDADE

Temas dos cursos organizados pelo CNMI no âmbito do 7º Congresso Na-
cional do Médico Interno:

1) Curso sobre Sépsis
2) Curso de ECG
3) Curso de Gestão de Eventos Críticos
4) Curso sobre Prescrição Racional
5) Curso de Pequena Cirurgia
Nota: actualizaremos a informação sobre o Congresso no site nacional da 
OM.
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Os números negativos
Os velhos sabem que a morte usa uma força cons-
tante para atrair o tempo. Depois de uma ligeira as-
censão somos sempre puxados para baixo até ao 
embate na tela escura do fim, num movimento uni-
formemente acelerado…

João Miguel Nunes “Rocha”       
Assistente Hospitalar Graduado 

de Oftalmologia

O P I N I Ã O  

Os jovens encaram os velhos com o 
desprendimento e com a arrogância 
de quem pensa que entre os vinte e 
os sessenta anos vai uma distância 
incomensurável de tempo; Se 
soubessem porém como é fugaz 
essa centelha de quarenta e tal anos 
que separa a juventude da velhice, 
teriam todo a sabedoria que só o 
viver dá…
É por isso que contrapor-se um 
sofrimento atroz presente nos medos 
atávicos do subconsciente humano 
a uma morte “distante e indolor”… 
é uma ratoeira vil e vincularem-
se as pessoas a um compromisso 
futuro como o testamento vital, 
não pode ser motivado pelo 
desejo de se lhes querer fazer 
bem. Há outras razões subjacentes, 
intenções inconfessáveis, armadilhas 
miseráveis como as letras miudinhas 
ou o sentido inacessível das 
apólices, minadas de ardis jurídicos 
e semânticos.
Onde e para quantos há acesso ao 
tratamento da dor ou de outros 
cuidados paliativos?
Em que país fantástico se viu esse 
encarniçamento terapêutico, esse 
obrigar os doentes a viverem 
tanto como Matusalém? Se for um 
banqueiro, um jogador de futebol… 
até admito que possa haver certos 
exageros, mas o cidadão comum 
não tem sob este aspecto de ter 
algum receio… Como individuo 
honesto que considero ser, como 
pessoa que já esteve na eminência 
da morte como médico e como 
doente, garanto-lhes que não há 
que recear essa utopia de que nos 
querem convencer… Quando a 

morte se acerca e nos arrefece 
os pés com o seu bafo gelado, a 
percepção aumenta e há o receio, 
isso sim, de que alguém motivado 
por um “altruísmo e uma piedade 
exageradas”, não insista o bastante 
na nossa reanimação e nos deixe 
partir sem grande oposição.
Mesmo no moribundo que agoniza 
esvaindo-se em melenas negras de 
cheiro pestilencial, e, em vómitos 
de mucosidades verdes horríveis de 
se verem, a morte é sempre digna. 
Nada tem de indigno o ser humano 
que luta desesperadamente contra 
a dor, contra o medo e contra a 
angústia… Indigno é não lhe aplacar 
a dor, não lhe mitigar o sofrimento 
e contrapor-lhe um convite para a 
morte…
Claro que perante a dor lancinante 
da metástase que carcome, 
comprime e corrói… face à ferida 
pútrida que não sara e baba pus e 
bocadinhos de carne do próprio 
ainda vivo, mas já em decomposição 
e escava, escava, escava… Acossado 
pela dispneia horrenda que chia, 
silva e pia em haustos desesperados, 
e, cava profundos desfiladeiros 
entre as costelas e crateras supra 
claviculares de tiragem, fazendo o 
infeliz assemelhar-se a um barco 
naufragado a que o mar arrancou 
o costado e expôs a quilha e o 
cavername e matizou tudo com 
os livôres azulados da cianose… 
claro, se lhes apontarem como 
única saída o além, muitos no 
seu desespero aceitarão… mas a 
morte não é um tratamento, é o 
fim do mundo para quem morre e 
propô-la como alternativa é de uma 

Nada tem de 
indigno o ser 
humano que luta 
desesperadamente 
contra a dor, contra 
o medo e contra a 
angústia… Indigno 
é não lhe aplacar a 
dor, não lhe mitigar 
o sofrimento e 
contrapor-lhe um 
convite para a 
morte…
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enorme maldade, incompatível com 
um ser que na sua megalomania 
chega a afirmar-se feito à imagem 
de Deus, não de um Deus abstracto 
e difuso, mas de um Deus concreto 
com atributos e características, 
como omnipotência, omnisciência 
e bondade e que se assemelha 
em todas as religiões e que fez 
os homens à sua semelhança e os 
dotou de alma… ao contrário dos 
outros pobres animais…
Esse Deus cuja existência se não 
provou ainda, tem tantos crentes, 
tão grande aceitação, porque o 
ser humano consegue lidar com o 
extermínio dos velhos, dos fetos, dos 
doentes, dos débeis, ou seja, de quem 
for sem grandes contemplações, 
mas quando se trata de si próprio 
invade-o um desespero insuportável, 
e, não havendo forma de eximir-se à 
evidência inexorável da sua própria 
morte, imagina e concebe uma alma 
e um além, num mecanismo de 
defesa contra o pavor dos pavores, 
a concepção aterradora do seu 
próprio fim, o que na minha opinião, 

prova sobretudo a nossa capacidade 
de sonhar. 
Imagine-se uma cripta imensa 
com centenas de caixões abertos 
com o defunto deitado; isso não 
nos causa grande horror, é até um 
tema recorrente dos telejornais; 
tente imaginar-se que além naquele 
ataúde somos nós e ver-nos-emos 
percorridos por um medonho e 
horroroso calafrio, que nos gela o 
sangue e nos prende a respiração. 
Se se quer ficar com uma imagem 
digna de cada um e se a dignidade é 
máxima no auge da vida, como parece 
ser opinião actual e consensual, 
instale-se em cada cidadão um 
detector subtil de decadência e logo 
que este comece a dar sinal, atraia-
se o cidadão a uma “vipalhada”, 
tirem-se-lhe umas fotografias e a 
seguir, mate-se o cidadão súbita e 
instantaneamente para que este 
não suspeite e não sofra, e, envie-
se a fotografia à família, devidamente 
emoldurada para enfeitar a sala e 
constar para a posterioridade…
Se os cérebros sobredotados que 

Imagine-se uma 
cripta imensa com 

centenas de caixões 
abertos com o 

defunto deitado; 
isso não nos causa 

grande horror, é até 
um tema recorrente 

dos telejornais; 
tente imaginar-se 
que além naquele 
ataúde somos nós 

e ver-nos-emos 
percorridos por 
um medonho e 

horroroso calafrio, 
que nos gela o 

sangue e nos prende 
a respiração. 
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nos orientam e alumiam, a nós 
pobres cidadãos vulgares, querem 
evitar a situação em que a decisão 
da subscrição da eutanásia ou 
do testamento vital se baseie em 
fantasias, crie-se uma fábrica de 
ampolas de cianeto de potássio 
ou similar e instalem-se estas 
ampolazitas miniaturais nas talocas 
dos dentes cariados, o que entre nós 
é uma constante, já que a medicina 
dentária só existe na privada onde 
um “pivot” custa mais que um prédio 
na baixa pombalina, e providos deste 
interruptor da vida ao alcance da 
ponta língua, como a maledicência, 
as pessoas perderão o receio 
de que as obriguem a viver por 
“obstinação terapêutica” e adiarão 
a decisão. Talvez a exportação do 
medicamento a que podia chamar-se 
“simplexpax” e tirar patente, fosse 
um êxito e melhorasse o nosso 
índice de exportações e até talvez 
motivasse mais partidas para o além 
do que a eutanásia e o testamento 
vital.
Mas se o que se pretende é “tratar” 
as pessoas cuja produtividade 
vale menos que a sopa que 
comem, tatue-se-lhes no lóbulo da 
orelha um número negativo para 
introduzir alguma ordem e justiça 
na “solução”.É profundamente 
injusto que o cidadão acabado de 
chegar à reforma ou à invalidez, seja 
morto iatrogenicamente à frente 
de outro que já ande a passear-
se há dez anos… Algures, numa 
colónia penal francesa procedia-se 
à execução na guilhotina de seis 
condenados. Após a degolação de 
cada um, os ajudantes removiam 
o corpo da báscula e o carrasco 
pegava na cabeça pelas orelhas e 
exibindo-a aos espectadoras dizia: 
- Em nome do povo francês fez-se 
justiça -. Li a descrição friamente, 
tentei até raciocinar e perceber se o 
condenado teria ainda a percepção 
da cabeça a descer ou a do cesto 
onde ia cair a aproximar-se, e, de 
repente estremeci estarrecido ao 
ler, que eram sempre decapitados 
primeiro os de menor culpa, para os 
poupar ao horror da execução dos 

outros… Ainda hoje o meu senso 
de justiça estrebucha em safanões e 
sobressaltos, quando penso nisso… 
A vida é só uma e acabá-la primeiro é 
aumentar e não diminuir o castigo… 
isto na minha opinião claro.
Justo, justo seria a conversão do 
tempo em euros, sendo a lista 
ordenada segundo o desfalque que 
em cada momento o inválido, o 
reformado, o incapaz, o débil ou enfim 
o “número negativo” representasse 
para o erário público, depois de lhe 
terem sido creditados os descontos 
para a Segurança Social. Reconheço 
porém, que tal propósito seria 
inviável e portanto absurdo, porque 
nesse caso muitos dos nossos 
gestores, administradores, políticos 
relevantes, seriam “tratados” 
mal chegassem à aposentação… 
Teria até de se inventar a ”morte 
retroactiva”… alguns vão ganhar 
num só dia a reforma anual, de mil 
dos outros… 
Mesmo na morte pedida com 
veemência e convicção pelo próprio, 
não creio que se possa aduzir de 
imediato que este quer morrer… 
talvez se trate apenas de uma súplica 
para que lhe digam que o amam, 

Mesmo na morte 
pedida com 
veemência e 
convicção pelo 
próprio, não creio 
que se possa aduzir 
de imediato que 
este quer morrer… 
talvez se trate 
apenas de uma 
súplica para que 
lhe digam que o 
amam, que ainda 
é apreciado… e 
o pudor, a queda 
abissal da sua 
auto estima só 
encontrem este 
modo acanhado de 
expressão...
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que ainda é apreciado… e o pudor, 
a queda abissal da sua auto estima 
só encontrem este modo acanhado 
de expressão...O velho, olhado com 
dureza pelos seus, que lhe fazem 
sentir que já nada faz na casa que 
foi, ou é, sua, que passa a recear e a 
sofrer a cada olhar que lhe lançam 
os filhos, os netos, a família que ama 
ou que amou… carente de uma 
migalha de apreço ou de bondade, 
afastado da mesa de jantar porque 
lhe criaram nojo, esse velho, esse 
doente ou seja que miserável for, vai 
querer esconder-se do horror de si 
próprio e aceitar que o matem, mas 
isto não é evolução: é um horrível 
mundo novo, é entrar para um 
inferno pior do que o descrito por 
Dante, é reentrar na caverna de 
onde ainda há pouco saímos… 
Quando ardem “lares” e se constata 
que os velhos, os doentes, os 
loucos, eram amontoados em caves, 
enjaulados por grades que o fogo 
transformou em ratoeiras mortais, 
é consensual nas famílias que o lar 
sempre lhes parecera um “paraíso 
terreal” e que viverem cem num 
quarto para dez, embelichados 
em prateleiras, como os defuntos 
importantes nos túmulos finos, foi 
uma autêntica surpresa...
Não se devem encará-los com 
dureza, porque todas as coisas 
bidimensionais têm o direito e 
o avesso e em todas as coisas 
humanas há a versão do próprio e 
a versão da contraparte e analisados 
com imparcialidade a ambos assiste, 

quase sempre, parte da razão. 
Os filhos do velho, do AVC, do 
neoplásico… ou qualquer dos seres 
humanos, a quem a vida pregou a 
partida cruel de privar da autonomia 
suficiente para se bastarem a si 
próprios, têm muitas atenuantes: 
- trabalham demasiado e longe, 
chegam do emprego a desoras e 
têm ainda os filhos e os trabalhos 
domésticos, vivem em casas 
acanhadas onde se atabafa e onde 
não há espaço nem privacidade, não 
têm posses para contratar ajuda, 
eles próprios foram encafuados em 
infantários aos três meses de idade, 
passaram o tempo com estranhos, 
foram educados pelos amigos e 
por programas estupidificantes de 
televisão onde se identificaram 
com personagens dúbias…e num 
mundo assim traçado os afectos não 
medram, os laços familiares diluem-
se e como é óbvio, é preciso não só 
disponibilidade como grande dose 
de ternura, para tolerar a presença 
do encargo. 
Não sou de esquerda nem de direita, 
nem do centro (que não o há) e não 
acredito nem nuns, nem nos outros. 
Penso que quase todos se movem 
sobretudo pelos seus próprios 
interesses. É preciso repensar o 
mundo, colocar como prioritário 
o útil à maioria e não a maioria 
andar a ser esbulhada no interesse 
de alguns… Urge mudar de actores 
políticos, estes como num pequeno 
carrossel de feira pobre, reaparecem 
constantemente; parecem células 
embrionárias pluripotênciais... 
girandam entre cargos e tacharia. 
Os salvadores de hoje já foram os 
coveiros de ontem e vice-versa…
Em criança o monstro dos meus 
pesadelos era um polvo; branco, 
gelatinoso, com olhos pretos, fixos 
e maus. Depois não sei porquê o 
polvo metamorfoseou-se numa 
mulher seca, vestida de hábito negro 
de face cerea e adunca e de olhos 
pretos, parados e cruéis como os 
do polvo; as feições perderam o 
tremelicar balofo do cefalópode e 
fixaram-se num sorriso de bondade 
estática e imutável, inacessível a 

É preciso repensar 
o mundo, colocar 
como prioritário 
o útil à maioria e 

não a maioria andar 
a ser esbulhada 
no interesse de 

alguns…  

Acredito 
sinceramente 

que a maior 
parte dos colegas 

que defendem 
a eutanásia, o 

testamento vital 
ou qualquer 

outra forma de 
compromisso com 

a morte, o fazem 
honestamente e 

que acreditam que 
estão a agir em 

conformidade com 
os interesses dos 
seus doentes; não 

sou, nem pretendo 
ser, o “dono da 

razão”…
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qualquer súplica ou sofrimento, 
gélida e impiedosa, com a ideia fixa 
de bem fazer, para ganhar o próprio 
céu… sintetizável nesta frase que 
aprendi algures nas igrejas: - de que 
vale salvar mil almas se se perder a 
própria alma… há nela a essência de 
todo o egoísmo humano… isto na 
minha opinião claro.
Agora já velho os meus medos 
cristalizam-se num ser híbrido 
ou “mutante” de agiota e de ave 
necrófila, que se alimenta da miséria 
e da morte e que em breve tomará 
conta da saúde e determinará 
quem vai morrer e quem vai viver, 
pondo de um lado da balança a vida 
e do outro lado o seu valor em 
cêntimos…
Acredito sinceramente que a maior 
parte dos colegas que defendem 
a eutanásia, o testamento vital 
ou qualquer outra forma de 
compromisso com a morte, o fazem 
honestamente e que acreditam que 
estão a agir em conformidade com 
os interesses dos seus doentes; não 
sou, nem pretendo ser, o “dono da 
razão”… Mas os médicos já ocupam 
um lugar pouco relevante nas esferas 
de decisão e em breve serão apenas 
os “trabalhadores médicos” como 
um colega com razão, disse… A 
“interrupção voluntária” da velhice 
ou da doença vai ser um êxito, 
como o é, a interrupção voluntária 
da gravidez, que corre lindamente 
e superou todas as expectativas… 
Há quem já a use em vez da 
“camisinha”… 
São as palavras simples que 
combinadas de certa forma, 
produzem os poemas mais belos 
e as obras-primas da literatura e é 
com elas que as mentes laboram, 
escavam e tornam os pensamentos 
profundos. As palavras complexas, 
esquisitas, causam emperros na 
fluência das ideias e ditas em voz 
alta soam pretensiosamente. Foi 
com uma mescla de gente simples, 
vulgar, e só muito esporádica 
e raramente com génios, que a 
humanidade atingiu o cume de 
onde começa a “descer”… Alterar 
as proporções pela “solução” é um 
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dejà-vus usado pelos nazis e muitos 
outros.
As famílias que já tinham feito o luto 
dos seus velhos ao colocarem-nos 
nas cadeiras sem braços dos lares, 
onde absortos, com os olhos fixos 
num mundo ido e vazio, se quedavam 
hirtos, mudos e desolados à espera 
do último acto, em que embora 
presentes já nada verão… Estão a 
trazê-los de volta à doce casinha… 
Espero que no alarido alvoraçado 
das manifestações enternecedoras 
desde renascimento dos afectos 
pelo velho não se esqueçam de lhe 
ir dando a sopinha… claro que saber 
se o velho criou laços de ternura, 
com os irmanados pelo sofrimento 
de terem sido postos fora da vida 
ainda vivos e sentados a monte 
na mesma salinha, partilhando um 
destino inexorável comum, claro 
que sabê-lo, é irrelevante… A alegria 
desmesurada do regresso à terna 
família, supera e compensa tudo…o 
próprio provedor dos gerontes, se o 
houvesse, o diria… 
Há dias que vivo obcecado por 
uma ideia fixa; tudo começou 
num sonho: - Andava a cavar no 
quintal e encontrei uma “Lâmpada 
de Aladino”.O génio que de lá 
saiu propôs-se satisfazer-me um 
desejo e eu pedi-lhe, que usasse o 
seu poder absoluto, para mudar 
o estado calamitoso a que o país 
chegou… O génio concedeu-mo 
e confidenciou-me que ia começar 
por “deslocalizar” o Parlamento, os 
Ministérios e também a Presidência 
da República e agrupá-los a 
sudoeste, nesse lugar maravilhoso 
sempre cheio de sol, quando o há, 
situado a meia distância entre o 
padrão dos descobrimentos e o 
forte da Trafaria. Algures na noite 
um estrondo atroador despertou-
me… desde então que tento 
deduzir, debalde, numa monomania 
fremente, constante, se e como é 
que o génio, ia colocar os edifícios à 
superfície?…
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«Para quem há cerca de 25 anos 
vive diariamente confrontado com a 
problemática da vida humana no seu 
início, esta será seguramente uma 
boa oportunidade de fazer aquilo 
que em tempos se designava por 
revisão de vida.
Convém por isso ter em conside-
ração que na elaboração deste tes-
temunho e, subjacente ao mesmo, 
estão razões e motivações de 
ordem genuinamente pessoal.
Quero com isto dizer, que não 
desprezando, bem pelo contrário, as 
reflexões alheias, se me afigura que 
interessa acima de tudo transmitir 
neste momento e neste local uma 
visão própria. Visão essa, que me 
leva a recuar no tempo na tentativa 
de recordar o momento, ou as 
circunstâncias, em que fui obrigado a 
formar o meu próprio pensamento 
acerca dos problemas relacionados 
com o início da vida.
A premência dessa elaboração 
adveio do carácter pioneiro que teve 
em Portugal a minha intervenção no 
campo da Procriação Medicamente 
Assistida e da necessidade de me 
posicionar face às correntes de 
pensamento, já então razoavelmente 
bem elaboradas, daqueles cuja 
vocação estava mais virada para a 
reflexão do que para a acção.
Já tive oportunidade de publicamente 
reconhecer, que por força das 
circunstâncias, os primeiros tem-

pos de vivência das técnicas de 
Procriação Medicamente Assistida 
me conduziram predominantemente 
para posturas de índole utilitarista 
às quais era difícil fugir, influenciado 
pelo clima altamente competitivo 
que se vivia no meio científico 
francês onde me encontrava 
inserido.
Tal não obstou que fosse ainda em 
França e, pela palavra do quase 
idolatrado Jacques Testart, biólogo 
pioneiro e autor entre outras da tão 
polémica obra “L’oeuf transparent”, 
que consciencializasse as implicações 
à época algo nebulosas, mas já 
suficientemente claras para alguns 
espíritos mais lúcidos e brilhantes, 
daquilo que estava implícito na 
manipulação, atrevo-me a dizer 
quase irresponsável que em muitos 
centros se tentava, da vida humana 
inicial.
É bom recordar que o primeiro 
grito de alerta com verdadeiro 
impacto mediático veio de dentro 
do próprio meio científico, quando 
Testart numa premonitória ante-
visão do cenário futuro propôs à 
comunidade científica uma mora-
tória tendente a suspender (v.g. 
utilização das células estaminais) 
até melhor conhecimento das 
suas consequências, todas as 
experiências a efectuar a nível do 
embrião humano.
Para aqueles que conhecem menos 
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Quando começa a 
vida humana?
Intervenção proferida no dia 3 de Fevereiro de 2007, 
durante o seminário «Quando começa a vida huma-
na», pelo especialista em procriação medicamente 
assistida, António Pereira Coelho, actual presidente 
do Conselho Regional do Sul da OM. Nunca tendo 
sido publicada esta intervenção, a ROM solicitou au-
torização para o fazer pois, passados 5 anos, a sua 
actualidade e relevância ética mantém-se.
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Presidente do CRS
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bem a sua figura e a sua ideologia 
permito-me lembrar que Jacques 
Testart é tudo menos o que 
em linguagem simplista se pode 
designar um homem conservador 
ou reaccionário; bem pelo contrário, 
num mundo em que quase se 
torna obrigatório pôr etiquetas 
a quem tenha a veleidade de se 
pronunciar de acordo com a sua 
consciência, convém recordar que o 
pioneiro francês era um homem de 
esquerda, progressista, com grandes 
preocupações sociais e ecológicas. 
Morais também, se se conseguir 
ainda dissociar esta vertente das 
correntes que baseiam as suas 
asserções essencialmente em bases 
ou considerações religiosas.
Recuando um pouco e, procurando 
retomar o fio do meu raciocínio, 
acrescento que a corajosa atitude 
de Testart teve sobre mim um efeito 
libertador, no sentido de perceber 
que era possível ter um pensamento 
e uma opinião próprias, sem estar 
obrigatoriamente vinculado a 
correntes “clubistas” do pró ou do 
contra.
Por isso, porque entendo que as 
opções humanas se devem pautar 
pela afirmação ponderada e não 
pela exclusão, me permito desde 
já manifestar com toda a firmeza 
a minha clara oposição, para não 
lhe chamar mesmo aversão, pelos 
referendos.
Os referendos são, como todos 
as posições redutoras, verdadeiros 
atentados à inteligência, à sensibilidade, 
à tolerância e à individualidade.
Foi com esta postura, que 
desde sempre fui defendendo a 
necessidade de uma lei que regulasse 
a prática da Procriação Medicamente 
Assistida, mas uma lei que fosse 
essencialmente pedagógica, consen-
sual, que consagrasse aquilo que 
num determinado momento não 
fosse violador das consciências, mas 
também não fechasse as portas do 
futuro.
Já tive de igual modo oportunidade 
de expressar publicamente que 
algumas posições que há dez anos 
atrás constituíam para mim um 
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quase dogma, caso do anonimato 
dos dadores, se apresentam hoje 
como situações merecedoras, no 
mínimo, de um acolhimento que 
permita alternativas.
Não me parece sinceramente que 
seja este o espírito que tem estado 
presente nas discussões acerca da 
Procriação Medicamente Assistida 
e da eventual despenalização do 
aborto. 
Nada melhor para tentar mostrar 
como a vivência quotidiana dos 
problemas vai ajudando a moldar 
as nossas convicções e concepções 
teóricas, como apresentar algumas 
polémicas,     

Situações Pontuais
Ano de 1977

A comissão de avaliação de situações 
de eventual Interrupção Terapêutica 
de Gravidez Serviço de Ginecologia/
Obstetrícia do HSM é confrontada 
com o problema de uma rapariga de 
18 anos, oligofrénica, internada num 
hospital psiquiátrico, portadora de 
uma gravidez de 8-9 semanas.
A comissão decide proceder à 
interrupção, por manifesta incapa-
cidade da jovem exercer o papel de 
mãe e ainda pela possibilidade de 
eventual transmissão da oligofrenia 
à descendência; simultaneamente 
tenta-se prevenir o risco de possíveis 

Será que o valor 
atribuído à vida 
humana nos seus 
estádios iniciais 
depende sobretudo 
da óptica de quem 
os analisa, ou do 
enquadramento em 
que é analisado?!
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gestações futuras, efectuando la-
queação tubária por laparoscopia.
Designado para realizar a laqueação 
das trompas, depara-se-me uma 
situação em que o médico destacado 
para efectuar o aborto não se 
encontrava já no serviço.
Que fazer então naquelas circuns-
tâncias, eu que jamais praticara uma 
interrupção, por discordância de 
princípios?
Colocado perante um problema 
complexo de conflito ideológico, 
exigindo uma decisão imediata, 
optei, embora constrangido, pela 
solução que se me afigurou a mais 
correcta: interrompi a gravidez. Sem 
isso a paciente não deixaria de fazer 
a interrupção, numa fase mais tardia 
e, tendo que se submeter a nova 
anestesia.

II

Ano de 1990

Paciente com problema de 
infertilidade primária, tendo sido 
submetida a miomectomias múl-
tiplas, que permitiram alcançar 
duas gravidezes num intervalo de 
tempo curto, terminadas ambas 
por cesarianas electivas. Por má 
comunicação, não lhe foi efectuada 
laqueação de trompas na segunda 
cesariana, pelo que posteriormente 
solicita e é-lhe efectuada, laqueação 
por laparoscopia.
Mais tarde e de forma inesperada 
engravida e solicita interrupção 
de uma gravidez imprevisível, não 
desejada e temida pelo risco de 
ruptura uterina.
Sentindo-me responsável por não 
ter providenciado a laqueação na 
segunda cesariana, que não efectuei e, 
de algum modo também pelo fracasso 
da laqueação que tinha executado, 
senti que não podia demitir-me da 
minha responsabilidade e realizei a 
interrupção de gravidez, aproveitando 
a anestesia para corrigir a laqueação 
que falhara no seu objectivo devido 
a um processo raro, de fistulização 
tubária ístmica.

III

Anos de 1995 a 2002

Paciente de infertilidade a quem 
foi diagnosticado um adenoma 
hipofisário, operado, com sequelas 
de disovulação acompanhadas de 
problemas psico-patológicos consi-
deráveis.
Na sequência de uma Inseminação 
Intra-uterina efectuada com três 
folículos presumivelmente ovula-
tórios, engravida e constata-se gra-
videz tri-gemelar, tri-coriónica.
Recusa deixar evoluir os três embri-
ões e pede redução embrionária 
que lhe é recusada.
Procura outra alternativa e 
interrompe a gravidez, desistindo 
posteriormente do processo, 
pelo menos com o meu acom-
panhamento. Recrimina-me forte-
mente por conduta que considera 
medicamente incorrecta e desu-
mana.
Desconheço a evolução posterior, 
mas questiono-me se a minha 
atitude terá sido a mais adequada.

 
Relato de dois casos de F.I.V./ I.C.S.I. 
num período em que as taxas de 
gravidez/transferência oscilavam 
pelos 25%. Era conduta aceitável 
na época transferir 4 embriões em 
pacientes menos jovens, se os ciclos 
anteriores não tinham dado origem 
a gravidez.

a.1 
Numa das situações a paciente 
tinha 38 anos de idade e uma 
infertilidade tubária; duas tentativas 
com transferência de 3 embriões, 
sem gravidez.
Na terceira tentativa, atendendo 
à idade e ao fracasso dos ciclos 
anteriores, decide-se consensual-
mente transferir quatro embriões. 
Resultado: gravidez múltipla, tetra-
gemelar, tetra-coriónica.
Depois de profunda reflexão decide-
se, também consensualmente, 
redução de dois embriões às oito 
semanas. Aparentemente bem suce-
dida numa fase inicial, evolui 4-5 dias 

Algumas posições 
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depois para um aborto espontâneo 
com perda da totalidade dos 
embriões implantados.
Apesar de tudo o casal consegue 
numa tentativa ulterior obter uma 
gravidez de feto único a termo, após 
transferência de 3 embriões.

a.2
Paciente de 37/38 anos com 
infertilidade devida a factor mas-
culino grave.
Efectua-se uma primeira tentativa 
de I.C.S.I. aos 37 anos, com 
transferência de 3 embriões, sem 
gravidez.
Em nova tentativa, agora já com 38 
anos, são transferidos 4 embriões; 
obtém-se gravidez com implantação 
da totalidade e evolução normal até 
às oito semanas.
Apesar do desenlace insatisfatório 
descrito anteriormente, acede-se ao 
pedido do casal, decidindo tentar a 
redução para dois embriões.
Desta vez a intervenção foi bem 
sucedida, pois a interrupção da 
evolução dos dois embriões 
seleccionados não comprometeu a 
normal evolução dos dois restantes.
Nascimento por cesariana electiva 
às trinta e cinco semanas, de dois 
fetos com peso rondando os 
2,5 kg, com excelente vitalidade, 
sem sequelas aparentes e normal 
evolução posterior.
Dúvida insusceptível de resposta: 
teriam nascido aquelas duas 
crianças, se não se tivesse efectuado 
a destruição dos dois outros 
embriões?  

====  +  ====

A intenção subjacente à apresentação 
dos cinco casos descritos é óbvia, 
e tem muitos traços em comum. 
Parcialmente dissonante apenas 
o primeiro caso, o único que não 
apresenta o denominador comum 
aos outros quatro, todos eles 
situações de infertilidade.
Porquê então apresentar a primeira 
história, divergindo em muitos 
aspectos das seguintes?
Naturalmente, porque se tratou 

da minha primeira interrupção de 
gravidez e, para mais, num quadro 
completamente distinto dos 
restantes.
Antes de tudo por mim próprio, à 
época assumindo ainda sem reservas 
uma posição contra a interrupção 
de gravidez, mesmo se interrupção 
terapêutica, mesmo admitindo algu-
ma lógica e fundamento clínico e 
social na decisão da Comissão de 
Interrupção (sem suporte legal ou 
institucional, diga-se).
Para qualquer agente de saúde, 
médico neste caso, não pode deixar 
de ser um episódio relevante a 
quebra de uma barreira ética e 
deontológica até aí considerada 
intransponível.
Julgo importante referir para uma 
adequada interpretação do seu 
significado, que na altura em que 
este episódio ocorreu e, apesar 
da minha posição anti-aborto, me 
encontrava vivendo uma grave 
crise de Fé, que veio a culminar no 
abandono definitivo, que perdura, da 
prática religiosa.
Poder-se-á pois inferir que nesse 
momento começavam a vacilar 
os alicerces que constituíam o 
sustentáculo principal de uma 
posição firme, porém não irredutível.
E não será despiciendo também, 
referir que a fractura que começava 
a surgir numa estrutura ética 
até então sólida e coerente, terá 
ocorrido em grande parte como 
consequência da dificuldade em 
conciliar as minhas opções morais 
e religiosas com as decisões que a 
clínica me impunha no dia-a-dia.
Sobretudo a partir do momento em 
que permiti que a intangibilidade do 
dogma passasse a ser escrutinada 
casuisticamente em função de 
problemas estruturalmente comple-
xos e distintos.
Neste fase comecei a perceber que 
a Fé, justificando e sustentando o 
dogma, constituiria um mecanismo 
de facilitação das escolhas. Mas ao 
torná-las unívocas conduzia-me para 
visões redutoras dos problemas e 
das situações, gerando inclusive, por 
paradoxal que pareça, colisões com 

alguns preceitos deontológicos a 
que me sentia obrigado.
Foi uma época em que uma obra 
que tanto me marcou positivamente 
na juventude, “O valor divino do 
humano” do teólogo católico Jesus 
Urteaga, me apareceu subitamente 
como uma quase perversão. Atente-
se nesta citação, exemplarmente 
tradutora daquilo que tenho querido 
partilhar: “Eras um homem de vida 
pacífica e tranquila. Introvertido nos 
teus pensamentos, vivias alheado da 
preocupação pelos outros homens”. 
“As tuas ânsias, os teus ideais 
moviam-se num mundo pequeno e 
ridículo, que no entanto para ti era 
grandioso pelo muito que abarcavam 
os tentáculos da tua imaginação”.
Era um facto: a Fé e os valores 
que dela emanavam preenchiam a 
minha imaginação e condicionavam 
a minha conduta no quotidiano. 
Uma vida, que diga-se também em 
abono da verdade, tinha sido até 
então bem dura e difícil, pois para 
além de gravíssimos problemas no 
meu universo familiar mais restrito, 
já passara pela dura experiência de 
dois anos de guerra em África, na 
Guiné, considerada então o inferno 
dos infernos.
Prossegue o autor de “O valor divino 
do humano”: “A imaginação não 
entendia nada de responsabilidade, 
nada de trabalho duro, nada de 
entraves, nada de cruz. Eras um 
homem de vida pacífica e tranquila. 
Eras excessivamente jovem. E a 
primavera da tua juventude chegou 
com gritos de guerra e gritos 
de fome. E despertaste ao sentir 
sacudido o teu braço pelo braço de 
outro homem”.
Não deixa de ser espantoso e 
perturbador que uma tão bela 
e realista análise da vida e da 
evolução que ela vai sofrendo 
nas suas diferentes etapas, 
conduzindo-nos eventualmente à 
Fé, possa caracterizar e ajudar a 
compreender o percurso oposto 
– o abandono da Fé e das suas 
implicações no real. 

=== + ===

O P I N I Ã O    



A escolha dos casos apresentados, 
como referimos todos verídicos, foi 
uma escolha selectiva e com uma 
intencionalidade óbvia.
Descartada a primeira situação, 
que é apresentada por constituir 
um marco importante na alteração 
de uma postura até então rígida 
e por vezes mesmo inflexível, 
todos os outros visam, com a sua 
apresentação, uma mesma finalidade. 
Finalidade essa que é a abertura para 
uma reflexão ética despertada pelos 
problemas relacionados com o início 
da Vida, mas com incidências que 
podemos considerar antagónicas e 
mesmo contraditórias.
Mais do que isso, paradoxais também, 
porque envolvendo pessoas que 
pretendendo ajudar a criar vida, 
vida humana, se vêem forçadas no 
decurso do seu projecto à prática 
do oposto – a destruição da mesma.
Talvez mais importante do que isso, 
porque volta a suscitar a questão 
antitética da incompatibilidade: ou 
seja, a criação da vida humana obriga 
quase necessariamente à destruição 
de outras vidas, pelo menos 
potenciais.

Quando comecei a confrontar-
me com o problema do aborto 
terapêutico este surgia quase 
sempre num enquadramento em 
que a antítese era constituída pelo 
confronto vida materna v.s. vida 
fetal.
Actualmente esta dicotomia ainda 
pode ocorrer, mas em grau muito 

menor: menor frequência das 
situações de incompatibilidade, 
menor premência na radicalidade 
das opções (ou mãe, ou filho).
A infertilidade e, particularmente, 
a necessidade da sua resolução 
com o recurso a técnicas de 
Procriação Medicamente Assistida 
suscitou novas incompatibilidades: 
por exemplo, irmãos potenciais v.s. 
irmãos concorrenciais, com a mãe 
como pano de fundo.
Mas além disso, esta questão, 
exigindo um aprofundamento que 
procuraremos ainda realizar, des-
perta uma situação no mínimo 
paradoxal: seres que desejam criar 
vida são obrigados a destruir vida, 
sem a garantia que esta decisão 
assegure no mínimo a finalidade que 
a determina e justifica.
Uma situação de resto, que em 
termos biológicos ou ontológicos 
está longe de ser inédita noutras 
espécies animais, que não a humana: 
machos que morrem depois de 
cumprido o dever de assegurar o 
prolongamento da espécie após 
fecundação das fêmeas; fêmeas 
que são obrigadas a destruir crias 
excedentárias para assegurar 
a viabilidade da nutrição das 
vivedouras...
Noutro plano, a minha situação 
privilegiada de ginecologista/obstetra 
diferenciado em infertilidade tem-
me proporcionado uma análise 
extremamente interessante acerca 
da volubilidade das posturas e das 
opções.

Ao longo do 
meu discurso 
fui deixando 

transparecer a 
noção de que, se 

os valores são 
absolutos, já a 

sua aplicabilidade 
e a atitude 

relativamente à 
mesma poderão não 

o ser.
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Em épocas de discussão apaixonada 
da problemática da interrupção de 
gravidez, e esta já é a segunda polémica 
acesa que surge num período de 
oito anos, os casais inférteis reagem 
quase uniformemente pelo mesmo 
diapasão: revolta absoluta contra 
as posições que procuram justificar 
o aborto. Se pensarmos que mais 
de 15% da população em idade 
reprodutiva tem dificuldade em 
engravidar podemos concluir que se 
trata de um universo populacional 
com um peso específico importante 
na formação da opinião pública.
Mas, como pude constatar, pelo 
menos uma parte desta população 
não terá grandes objecções em 
mudar de atitude e opção, se as 
questões da interrupção da vida 
humana e dos seres potenciais forem 
apontados como pressupostos 
indispensáveis à correcção da sua 
infertilidade, ou quando corrigida 
esta, forem confrontados com a 
necessidade de interrupção de uma 
gravidez imprevista e já não desejada.
Numa interpretação breve e 
superficial pode ser-se levado a 
admitir que o critério prevalecente 
no sentido das escolhas é o egoísmo, 
e não uma decisão alicerçada em 
convicções profundas ou análises 
racionais.
Talvez que o egoísmo possa, e deva 
em certas circunstâncias, ser mais 
apropriadamente designado por 
utilitarismo, uma expressão ou uma 
intenção frequentemente utilizada 
para designar escolhas no campo da 
Procriação Medicamente Assistida.
Aliás egoísmo e utilitarismo são 
dois estados de espírito quase 
permanentemente subjacentes nas 
opções calorosas e irredutíveis 
quer dos ditos defensores da vida, 
quer dos apologistas dos direitos da 
mulher sobre o seu próprio corpo.
Assim por exemplo, os primeiros que 
tanto se batem contra a investigação 
em embriões precoces (viáveis ou 
não), não hesitam em aproveitar os 
conhecimentos obtidos por essas 
mesmas investigações para seu 
benefício próprio.
No outro extremo, os militantes 

dos movimentos pró aborto, ou pró 
despenalização das mulheres que 
abortam, não utilizam um centésimo 
da sua energia militante na defesa da 
discriminação de que são vítimas em 
Portugal os casais inférteis.
Como se a objectivação dessa 
discriminação, pela ausência de 
suporte económico, não traduzisse 
uma falta de solidariedade social 
muito mais chocante do que a 
defesa de outras bandeiras!

=== # ===

As considerações que fui tecendo 
nesta última parte da minha reflexão 
continham uma intencionalidade 
manifesta.
A intencionalidade resulta de uma 
interrogação que pelo menos 
superficialmente não pode deixar 
de ser colocada: será que o valor 
atribuído à vida humana nos seus 
estádios iniciais depende sobretudo 
da óptica de quem os analisa, ou do 
enquadramento em que é analisado?!
O valor de um embrião de quatro 
células num processo de Fertilização 
“in vitro” é idêntico ao daquele que 
existe quando uma mulher recorre 
a uma contracepção de emergência, 
ou intercepção como também é 
designada, para impedir a instalação 
de uma gravidez indesejada?
O relativismo que fomos 

O P I N I Ã O    

insinuando justifica que 
se destrua vida humana 
potencial em nome dessa 
mesma vida que se pretende 
salvaguardar, como ocorre 
nos casos que descrevemos 
eufemisticamente por redução 
embrionária “in útero”?
Uma forma possível de tentar 
responder a estas dúvidas fora 
de um contexto demasiado 
condicionado pelas ideologias, 
ou pela paixão, seria a de 
recorrer aos princípios da 
bioética, actualmente de 
aceitação quase universal. Isto, 
apesar de eles colidirem em 
muitos pontos com a filosofia 
utilitarista, na nossa óptica 
aquela que tem prevalecido na 
abordagem dos problemas da 
P.M.A.

Como poderíamos responder 
a estas questões, tendo por 
base os referidos princípios 
éticos?
Começando pelo princípio 
da Autonomia individual, 
aquele que encerra um valor 
determinante, permitindo a 
elaboração de um consen-
timento informado, chegamos 
a uma conclusão que se 
afigura óbvia: um zigoto, um 
embrião a quatro células, 
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um blastocisto, um feto 
de 12 semanas, ou mesmo 
um feto eventualmente 
viável com 25 semanas não 
têm naturalmente capaci-
dade de decisão, não são 
competentes, uma condição 
que se exige para a elaboração 
de um consentimento livre e 
informado.
Alguém terá que os substituir 
nas difíceis escolhas que em 
múltiplas circunstâncias, 
para não dizer quase todas, 
terão que ser feitas; e essas 
pessoas serão naturalmente 
os seus pais.
E aqui começa já a levantar-
se um dos mais complicados 
problemas com que por 
vezes nos deparamos: os pais 
biológicos, ou os pais sociais 
ou jurídicos?
Uma parte da resposta está 
desde o início e em termos 
práticos definida – se a 
doação de gâmetas, ovócitos 
ou espermatozóides é 
anónima os dadores estão 
obviamente desligados de 
qualquer decisão que venha 
a ser tomada relativamente 
ao material biológico que 
cederam. Se a dádiva foi 
altruísta, como à partida se 
tem que considerar, poderá 
não ser muito curial admitir 
que um dador ou uma 
dadora aceitem com absoluta 
indiferença que embriões 
que transportam uma parte 
deles próprios venham a ser 
destruídos por opção dos 
destinatários.
Contudo, e esta é uma 
das razões que levam a 
preconizar uma ausência 
de proximidade familiar 
ou social nestes processos 
de doação de gâmetas, a 
capacidade de intervenção 
dos dadores é praticamente 
nula.
Se relativamente a um dos 
pressupostos, a competência, 
a questão se afigura apesar 

de tudo não excessivamente difícil 
já o mesmo não se dirá no que 
concerne ao outro pressuposto – a 
voluntariedade.
É que o processo cirúrgico da 
redução embrionária está longe de 
ser simples e seguro, nomeadamente 
quanto à sobrevivência dos embriões 
não directamente destruídos. 
A informação, obrigatória para 
que um consentimento seja 
verdadeiramente livre em todas 
as suas implicações exige uma 
prudência e uma delicadeza 
extremas; não é fácil explicar a 
um casal que nenhuma das opções 
é segura e que qualquer delas 
pode desembocar num desenlace 
contrário em absoluto ao desígnio 
pretendido.
Como se pode facilmente depreender 
das considerações precedentes 
também outros dois princípios tão 
relevantes como são o da bene-
ficência ou da não maleficência se 
apresentam aqui imbuídos de um 
relativismo evidente, que decorre 
dos pressupostos explicitados. 
Embora muito pouco provável, 
não se pode em absoluto excluir a 
hipótese de uma gravidez tetra-ge-
melar poder chegar a um termo 
compatível com a viabilidade dos 
quatro fetos ou da mãe.
Em definitivo a solução para este 
problema terá que passar inevi-
tavelmente por uma limitação do 
número de embriões a transferir, e 
esta parece ser uma decisão pacífica. 
Pacífica é indubitavelmente na opção 
de base, mas já não o será tanto 
nas decisões que a ela conduzem: 
concretamente ou se assume 
a inevitabilidade dos embriões 
supra-numerários, ou se reduz de 
tal modo o número de ovócitos 
a inseminar que frequentemente 
seremos confrontados com ciclos 
sem transferência.
Para encerrar o tema da redução 
embrionária na perspectiva dos 
princípios éticos, resta-nos analisar 
uma outra questão, que nestes 
casos também assume um relevo 
incomum, o da justiça.
A justiça aqui não deve ser 
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considerada como equidade na 
distribuição dos recursos, como 
normalmente é considerada; neste 
contexto é muito mais profunda 
e difícil de atribuir, porque implica 
uma escolha e uma decisão mais ou 
menos arbitrária quanto à selecção 
dos embriões a eliminar.
Tem-se tentado chegar a uma 
escolha pretensamente mais justa, 
diferindo a redução para as 8-9 
semanas de gestação, no pressuposto 
de que nesta fase algum ou alguns 
dos embriões revelariam através 
das ecografias sinais de maior 
vitalidade do que os seus pares. 
Acontece que, para além do critério 
ser cientificamente discutível, com 
base num mais acentuado desen-
volvimento ou maior dinâmica, 
não permite descortinar outras 
características inatas quiçá mais 
relevantes como a capacidade 
intelectual, a afectividade, ou sabe-se 
lá a própria rectidão moral...
Por último não queríamos deixar 
passar sem uma referência par-
ticular um aspecto que não 
devendo interferir na avaliação ética 
desta situação, tem implicações 
emocionais terríveis para quem o 
executa: o espectáculo pungente 
da resistência do embrião à sua 
eliminação é confrangedor e suscita 
inevitavelmente um outro problema 
muito discutido e invocado. O 
embrião nesta fase apresenta 
indubitavelmente reflexos de defesa 
à agressão de que está a ser vítima, 
o que confirma a existência de 
uma organização neurológica no 
mínimo capaz de desencadear essas 
reacções reflexas. Será que também 
sofre?

Sinto que a minha exposição vai 
demasiado longa e admito que 
a assistência presente tenha a 
curiosidade de saber a minha opção 
relativamente ao problema do 
aborto, na óptica da sua eventual 
despenalização.
Os fundamentos que invoquei 
para manifestar a minha posição 
anti-referendo têm neste quadro 
concreto uma aplicabilidade evi-

dente: a resposta à pergunta 
formulada não tem, não pode ter 
por definição, alternativas que não 
sejam sim ou não.
Ora ao longo do meu discurso fui 
deixando transparecer a noção de 
que, se os valores são absolutos, 
já a sua aplicabilidade e a atitude 
relativamente à mesma poderão não 
o ser.
Dispenso-me de repetir as possi-
bilidades/concepções acerca da 
natureza do embrião humano numa 
visão científica, em que se pode 
privilegiar a valor de vida em si 
mesmo, ou o valor potencial da vida 
humana em função de diferentes 
etapas cronológicas, anatómicas, 
genéticas, funcionais, relacionais, etc.
Fora dum contexto ideológico 
radical, que não perfilho, mas que 
admito, a única concepção que se 
me afigura razoável e aceitável é a 
da complexidade crescente da vida 
humana em formação, associada a 
também uma dignidade crescente 
dessa mesma vida.
Assumi aqui inequivocamente já ter 
efectuado interrupções de gravidez 
e em todas elas ter-me sentido 
violentado na minha sensibilidade. 
Procurei no entanto transmitir a 
noção que situações limite podiam 
em certas circunstâncias levar a que 
a racionalidade, a solidariedade e 
o espírito de justiça justificassem 
atitudes excepcionais, que não 
justificam a criminalização de quem 
executa, ou de quem se submete à 
interrupção; nesse sentido sou pelo 
sim.
Receio porém que a despenalização 
se transforme numa banalização e 
consequente liberalização; nessa 
perspectiva sou pelo não.
O sentido do meu voto é o que 
a minha consciência me ditar, 
procurando decidir como o tenho 
feito até agora, sabendo que não 
existem situações absolutas e que 
as nossas escolhas e as nossas 
atitudes poderão sempre ser 
questionadas.»

Fora dum contexto 
ideológico radical, 
que não perfilho, 
mas que admito, a 
única concepção 
que se me afigura 
razoável e aceitável 
é a da complexidade 
crescente da 
vida humana em 
formação, associada 
a também uma 
dignidade crescente 
dessa mesma vida.
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Enfim, para muitos dos médicos a 
trabalhar por conta do Ministério 
da Saúde também não fazia sentido 
um dia para comemorar o fim da 
usurpação, quando nos debatemos 
com a usurpação todos os dias…
Trabalho num centro de saúde 
quase equidistante dos dois grandes 
hospitais do Porto, e ali vivemos a 
ocupação por uma potência bem 
mais estrangeira que os nossos 
vizinhos espanhóis. 
Os seus agentes entraram camu-
flados com sorrisos… Sem grande 
esforço, lá lhes íamos percebendo a 
linguagem - tal como os Portugueses 
compreendem a dos Castelhanos. 
Mas em breve nos demos conta 
de que - tal como estes – os novos 
governadores não nos entendem… 
Se tivessem correctamente inter-
pretado o sentido e a razão de ser 
das recomendações que atempada 
e cordatamente lhes fizemos, era 
escusado trabalharmos sob o rumor 
das zaragatas que se sucedem nas 
salas de espera, e dos ecos dos 
distúrbios de cada abertura pela 
manhã, aquando da corrida às 
“vagas” para os milhares de utentes 
sem médico. Era escusado sermos 
agredidos constantemente por 
pressões para nos desdobrarmos 
em solicitações simultâneas e 
incompatíveis. Era escusado termos 

que suportar os remoques e 
queixumes de tantos doentes, pela 
forma indigna com que o centro de 
saúde lhes frustra as expectativas. 
(Vêm ainda de noite, até em dias de 
chuva pesada. Alguns trazem onde 
se sentar… Para horas mais tarde 
lhes dizerem que as “vagas” do dia 
já estão cheias - tudo marcado pela 
net.) E era escusado perdermos 
tempo a acalmá-los, a reparar os 
efeitos de atrasos e insuficiências, e 
a tentar fazê-los entender aquilo que 
nós próprios não conseguimos…
É que, além do diálogo ser difícil 
ou inexistente, há um fosso 
intransponível entre as culturas 
de ocupantes e ocupados. Nós, 
médicos, por formação sempre nos 
aplicámos na Medicina centrada no 
Doente, privilegiando a Qualidade. 
Aqueles impõem-nos a Quantidade, 
na perspectiva da Medicina centrada 
no Gestor...
Já tinham adivinhado: a potência 
ocupante são mesmo os gestores!
Trazem uma agenda, e há que 
aplicá-la, pois disso depende a 
sua elegibilidade para promoções. 
O manual de procedimentos é 
o esperado: dividir para reinar, 
nomear correias de transmissão 
mais ou menos relutantes, evitar 
enfrentar o colectivo, eximir-se 
de responsabilidades não dando 

O último dos primeiros 
de dezembro

Neste recuo civilizacional de décadas a que em pou-
cos meses temos assistido, parece inevitável a extin-
ção, entre outros, do feriado do 1º de Dezembro. 
Mais um passo para Portugal se tornar a 18ª Comu-
nidade Autónoma (?) de Espanha… 
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forma escrita a deliberações de 
consequências arriscadas… O plano 
de actuação pouco ou nada tem a 
ver com as realidades - estas é que 
têm de se adaptar àquele…
No nosso caso, o resultado foi 
dividir um plantel reduzido a 10 
médicos (após a vaga recente de 
aposentações) em duas UCSP’s 
(unidades de cuidados de saúde 
personalizados), criando-se ainda 
uma 3ª UCSP fantasma, isto é, com 
uns largos milhares de inscritos, mas 
sem médicos… A qual funciona, 
durante períodos de tempo 
ridiculamente insuficientes, à custa 
dos médicos das outras duas.
Há aqui subjacente a intenção 
declarada - decerto para efeitos 
curriculares - de empurrar para a 
criação de duas USF’s (unidades 
de saúde familiares) um conjunto 
de médicos que genericamente 
trabalha em exclusividade e que 
nunca necessitou de estímulos 
financeiros para dar o seu melhor.
Sem dúvida que ganhos de 
produtividade são desejáveis, 
e seriam fáceis de obter se a 
gestão fosse capaz de integrar em 
trabalho de equipa os vários grupos 
profissionais. Não foi esta a sua 
opção, e os efeitos desastrosos da 
“governação” em curso dariam 
matéria para todo um outro artigo.
Mas não quero afastar-me mais 
do espírito deste último 1º de 
Dezembro, em que escrevo.
Durante seis décadas Espanha 
governou-nos segundo os seus 
interesses, ignorando os do nosso 
povo. Os novos usurpadores tudo 
fazem para nos utilizar não em 
prol dos doentes, mas dos seus 
objectivos de gestão.
 Os doentes são agora simplesmente 
a matéria-prima a partir da qual 
os médicos devem produzir uma 
quantidade de indicadores, números 
que são a razão e salvaguarda do 
emprego de uma casta de gestores 
cada vez mais numerosa…
Por isso:
- as consultas já não são um tempo 
para ouvir e tentar resolver os 
problemas do doente – e em 

Medicina Geral e Familiar é difícil 
estabelecer limite para o número 
e variedade das queixas. O número 
de consultas é que é o fim em si 
mesmo, e por isso se estabelecem 
limites, cada vez mais apertados, 
à sua duração – de que resulta 
desperdício de tempo, desde logo 
porque se perde alguma explicar 
ao doente que vai ter a maçada 
de voltar para tratar assuntos que 
normalmente se resolveriam de 
uma só vez…
- os registos clínicos já não se 
destinam a assegurar a continuidade 
de cuidados. Anotar o que se ouviu, 
o que se observou, a avaliação que 
se faz e oq ue se planeia, de forma 
a permitir rentabilizar consultas 
subsequentes? Isso leva tempo e 
prejudica as estatísticas! O que 
importa é clicar nos rótulos (tipo 
“doença geral não especificada”…), 
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Fomos deparar com cada um dos 
novos consultórios (mesmo aqueles 
que estão vazios, sabe-se lá até 
quando) equipado com:
- novas impressoras – ruidosas, mais 
lentas e muito menos versáteis do 
que as que tínhamos. Alegadamente 
por razões de “economia de 
escala”…
- marquesas elevatórias (há que 
manter os comandos eléctricos fora 
das brincadeiras das crianças…), 
articuladas, com a funcionalidade 
de observação ginecológica. São 
apetrechos caros e escusados – 
bastaria ter um ou dois em cada 
piso. Por razões óbvias de higiene e 
decência, as observações e colheitas 
ginecológicas fazem-se, em cada piso, 
numa das salas vazias. As anteriores 
marquesas serviam perfeitamente 
nos consultórios.
- móvel sobre rodas, de apoio a 
Pequena Cirurgia. Entendo que se 
prevejam grandes convulsões sociais, 
mas falta-nos o restante material 
para podermos estar todos em 
simultâneo a estancar hemorragias 
e a suturar feridas… Depois de uns 
tempos em que serviu de suporte 
de caixotes de bananas (com papéis), 
o meu carrinho já recolheu a uma 
arrecadação.
Foi uma das minhas utentes, 
proprietária de um lar de idosos 

assinalar hipertensos e dia-
béticos, e registar os valores 
estratégicos (tensão arterial 
e hemoglobina A1c) no sítio 
certo, de forma a permitir a 
recolha estatística… 
E tudo se prepara para 
sermos avaliados - não como 
clínicos mas como médicos 
codificadores!
Por este caminho, a nossa 
credibilidade não tardará a ser 
comparável à daquelas oficinas 
automóveis que funcionam, não 
para resolver os problemas dos 
veículos, mas sim para atingir 
objectivos “contratualizados” 
pelos patrões. Com os métodos 
e fiabilidade de “diagnósticos” 
de que todos já, pelo menos, 
ouviram falar…
A arrogância e prepotência das 
forças de ocupação chega ao 
ponto de ignorar por completo 
a opinião dos médicos em 
questões técnicas que só a 
estes praticamente dizem 
respeito. Com consequências 
ruinosas (não para todos, 
decerto…) Caso lapidar é 
o que se passou na unidade 
de saúde onde trabalho(Vale 
Formoso), que este ano, já em 
plena crise, mudou para novas 
instalações.
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recentemente remodelado, que me 
deixou boquiaberto com o preço 
corrente daquelas peças; e me 
manifestou estranheza por ter sido 
ela obrigada a instalar no consultório 
médico do lar um lavatório com 
comando pelo pé, enquanto que no 
centro de saúde… (nem lhe disse: 
tenho de usar o mesmo manípulo 
manuseado por quem me exibe 
uma “ferramenta” donde pingam 
gonococos, e que nem licença pede 
para lavar ali as mãos…)
Tal como os Filipes nos aliviaram 
das responsabilidades governativas, 
também já não é sobre os ombros 
da classe médica que recai o 
grosso da responsabilidade pela 
saúde da população. Os nossos 
ombros suportam agora algo que, 
não sendo mais pesado, é muito 
mais incomodativo: a caterva de 
gestores que para aí treparam e aí se 
acotovelam, deslumbrados pela altura 
a que chegaram e pela possibilidade 
de nos gritarem às orelhas as ordens 
mais desvairadas… 
Em 1640, foi necessária uma 
defenestração e anos de guerra para 
correr com os usurpadores. Os 
tempos são outros: não seria possível 
simplesmente reciclá-los noutros 
empregos? Talvez em Espanha, ¿qué 
tal?

I.º Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical
Lisboa de 21 a 24 de Abril de 2012 no IHMT

Temas científicos do Encontro
- Trópicos e medicinas: conceitos 
- Saberes e práticas médicas: histórias e tradições plurais
- Tráfico de escravos, fluxos migratórios e circulação de doenças
- Actores, doenças e instituições
- Políticas internacionais de saúde
Oradores convidados: Marcos Cuetto (Universidade Peruana Cayetano Heredia, Peru), Sanjoy Battacharya 
(University of York), Marta Lourenço (Museu da Ciência, Universidade de Lisboa)
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Entrou com um sorriso no velho 
gabinete do hospital. O catre atrás 
da porta, o lavatório manchado de 
ferrugem e dois quadros com solenes 
borradas parecem ali permanecer 
desde sempre. O computador já não 
surpreende quem entra. No centro 
de uma pequena secretária, este Big 
Brother dos hospitais de hoje lá está 
para cumprir a sua função: registar 
a assiduidade dos médicos, marcar 
e desmarcar consultas, prescrever 
medicamentos, anotar as histórias 
clínicas. I. não olhou para ele. De 
pequeno saco de prendas na mão, 
disse que me vinha desejar um feliz 
Natal, não tinha nenhum problema 
de momento mas jamais desmarcaria 
a consulta. Sentada numa cadeira 
grande de mais, sorriu de novo e disse:
«Venho cá há trinta e oito anos. Tinha 
dezassete quando começámos, agora 
tenho cinquenta e cinco. E não quero 
pensar na sua reforma, não sei o que 
vai ser».
Consultei o velho ficheiro de papel, 
de folhas rasgadas e amarelecidas 
pelo tempo. Era verdade: em plena 
adolescência tinha sido internada 
por uma colega mais velha, com o 
diagnóstico de depressão e fobia 
da morte. Desde então o registo 
mostrava uma vida de sacrifício e 
desilusões, mas a persistência e a 
coragem perante a adversidade, que 
sempre acompanhei, permitiam agora 
aquele olhar tranquilo. A rir, disse:

«Um amigo meu diz que não 
compreende como continuo a cá 
vir, porque estou bem; e acha que 
o Professor não deve ser tão bom 
como eu digo, porque se as consultas 
não acabam ao fim de quase quarenta 
anos…»
Sorri e respondi que talvez o amigo 
tivesse razão, não era para mim claro 
por que razão mantinha as marcações, 
uma vez que tudo parecia tranquilo.
«Não sabe? Eu explico: eu sei que 
posso contar sempre consigo. 
Partilhámos todos os meus momentos 
difíceis. Ajudou-me muitas vezes. Pude 
acompanhar a sua carreira, desde o 
jovem médico que me tirou de um 
horrível internamento até agora, em 
que é Professor Catedrático. É uma 
vida…» 
Olhei para a janela, ouvi ao longe 
os gritos na garagem e os carros de 
transporte a buzinar, alguém bateu à 
porta mas não respondi. I. falava da 
relação, essa entidade algo subjectiva 
que une as pessoas significativas. Sem 
o saber, tinha dito o mais decisivo 
sobre o elo marcante que une dois 
seres importantes um para o outro: a 
capacidade de se ouvirem, a partilha 
e a constância relacional através do 
tempo. Quando lhe disse que gostaria 
de contar numa crónica esta consulta 
singular, respondeu, de novo a sorrir:
«Não escreva aquilo do meu amigo…
podem pensar que afinal não é 
mesmo bom médico, eu não quero 

Os números 
não são tudo
Pela sua relevância na descrição da relação médico-
-doente, solicitámos ao autor e publicamos nesta 
edição, a crónica «os números não são tudo», de 
Daniel Sampaio, originalmente publicada na edição 
de Pública, revista que integra a edição do Jornal Pú-
blico, de 8 de Janeiro de 2012.

Para I.B.C.A.

Daniel Sampaio       
Psiquiatra
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que ninguém julgue isso…»
Nesta vertigem da troika, neste 
colapso do cibercapital onde não se 
vislumbram alternativas 
a curto prazo, há algo 
que importa preservar 
a todo o custo: o 
sentido dos nossos 
relacionamentos mais 
significativos. Na família, 
pais e filhos precisam 
de se ouvir, para que as 
decisões inadiáveis de 
quem educa possam ser 
compreendidas; nos casais, 
a igualdade conquistada 
impõe a partilha, mas exige 
a atenção permanente ao 
outro; na escola, as tímidas 
alterações curriculares 
propostas nada trarão 
de decisivo, se não forem 
acompanhadas por um clima 
escolar de respeito recíproco 
e de disciplina conquistada.
Na saúde, nem tudo são 
números. Podemos melhorar 
depressa os doentes porque os 
medicamentos são bons, mas é 
preciso manter a disponibilidade, 
sobretudo em termos de crise. 
Muitas consultas não são sinónimo 
de qualidade e a singularidade da 
relação médico-doente é essencial 
para manter a esperança e resistir à 
adversidade. 
É por isso que eu e I. continuaremos 
a falar por mais alguns anos. Sempre 
que for necessário.
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Ainda sobre o valor 
absoluto
- notícia da morte de Hipócrates

Rosalvo Almeida        
Neurologista aposentado

Senhor Doutor Gentil Martins,
Não quero responder ao seu 
questionário1 e acho que não 
devo sequer fazê-lo. 
Gostaria apenas, se me for 
permitido, lembrar a quem nos 
lê que o juramento do velho 
Hipócrates foi substituído pela 
Declaração de Genebra. Trata-se 
de um texto que foi adotado em 
1948 pela 2.ª Assembleia Geral da 
Associação Médica Mundial, de que 
o Senhor aliás já foi presidente, e 
depois sucessivamente melhorado 
em 1968, 1983, 1994, 2005 e 2006. 
O mundo não parou! 
O juramento aí proposto diz que 
“Ao ser admitido como membro da 
profissão médica: Juro solenemente 
consagrar a minha vida ao serviço 
da humanidade; guardarei aos meus 
professores o respeito e gratidão 
que lhes são devidos; praticarei a 
minha profissão com consciência 
e dignidade; a saúde do meu doente 
será a minha primeira preocupação; 
respeitarei os segredos que forem 
confiados, mesmo depois da morte 
do doente; tudo farei para manter 
a honra e as nobres tradições da 
profissão médica; os meus colegas 
serão minhas irmãs e irmãos; não 
permitirei que considerações de 
idade, doença ou deficiência, credo, 
origem étnica, género, nacionalidade, 
filiação política, raça, orientação 
sexual, condição social ou qualquer 
outro fator se interponham entre o 
meu dever e o meu doente; manterei 
o maior respeito pela vida humana; 
não usarei os meus conhecimentos 
médicos para violar direitos 

humanos e liberdades civis, mesmo 
sob ameaça; faço estas promessas 
solenemente, livremente e sob 
palavra de honra.”2 
Quando iniciei a minha profissão, 
em 1971, não me foi dado fazer 
qualquer juramento público 
mas não tenho dificuldade em 
dizer que usaria sem reservas 
este texto da Associação Médica 
Mundial para esse efeito. 
Contudo teria mais gosto em 
usar o que Louis Lasagna redigiu 
em 1964 e julgo ainda ser usado 
em muitas escolas médicas 
americanas: “Juro cumprir, do 
melhor modo que possa e saiba, 
esta declaração: respeitarei os 
progressos científicos arduamente 
alcançados pelos médicos cujos 
passos seguirei e partilharei com 
gosto tais conhecimentos, como se 
fossem meus, com os que vierem 
depois de mim. usarei, em prol dos 
doentes, todas as medidas que 
forem necessárias, evitando tanto 
o tratamento excessivo como o 
niilismo terapêutico. recordarei 
que há arte na medicina, como na 
ciência, e que cordialidade, simpatia 
e compreensão podem valer mais 
que o bisturi do cirurgião ou o 
medicamento da farmácia. não 
me envergonharei de dizer “não 
sei”, nem deixarei de pedir ajuda 
aos meus colegas quando outras 
capacidades sejam necessárias 
para a recuperação de um doente. 
respeitarei a privacidade dos meus 
doentes, pois os seus problemas não 
me são revelados para que todos 
os conheçam. Especialmente terei 

1 Revista da Ordem dos Médicos, ano 
27, n.º 127 novembro, 2011, O valor 
Absoluto, página 67

2 http://www.wma.neten/ 
30publications/10policies/g1/index.html

3 http://www.pbs.org/wgbh/nova/
body/hippocratic-oath-today.html
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todo o cuidado em matéria de vida 
e morte. Se puder salvar uma vida, 
assim farei. Mas pode acontecer 
que esteja nas minhas mãos perder-
se uma vida – esta assustadora 
responsabilidade deve ser 
enfrentada com grande humildade e 
com o sentido da minha fragilidade. 
Acima de tudo, não pretenderei ser 
Deus. lembrar-me-ei que não trato 
um gráfico de temperaturas ou o 
crescimento de um cancro, mas sim 
um ser humano doente cuja doença 
pode afetar a família dessa pessoa 
e a sua estabilidade económica. 
A minha responsabilidade inclui 
também estes problemas, se quiser 
cuidar adequadamente deste 
doente. tentarei prevenir doenças 
sempre que puder, já que prevenir é 
melhor do que remediar. lembrar-me-

ei que serei sempre um membro da 
sociedade com obrigações especiais 
para com os seres humanos meus 
semelhantes, tanto os sãos de corpo 
e espírito como os enfermos. se 
não violar este Juramento, poderei 
desfrutar a vida e a arte, respeitado 
enquanto viver e recordado com 
afeto depois. Possa eu agir sempre 
de modo a preservar as mais 
admiráveis tradições da minha 
profissão e por muito tempo sentir 
a alegria dos que procuram a minha 
ajuda.”3

Seja como for, continuo a ser 
contra valores absolutos e 
fundamentalismos.

I Congresso Ibérico 
de Cirurgia Ambulatória

A APCA em conjunto com ASEC-
MA irá organizar em Maio próximo, 
na cidade de
Braga, o I Congresso Ibérico de Ci-
rurgia Ambulatória. Esta pretende 
ser uma reunião onde sejam deba-
tidas as principais questões relacio-
nadas com esta temática e prevê-se 
a participação de cerca de 600 par-
ticipantes.

Secretariado

DIVENTOS, Lda
Rua da Paz, 66 – 2º, Sala 24 | 4050-461 PORTO
Telefone +351 226 076 290 | Fax +351 226 076 299
E-mail: diventos@diventos.com

INCLUI A VII REUNIÃO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA CIRURGIA AMBULATÓRIA

www.apca.com.pt

14 | 15 | 16 | MAIO | 2012 | HOTEL MELIA | BRAGA | PORTUGAL
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O decidir em Perícia 
Médica
A decisão em Perícia Médica é um fenómeno com-
plexo que continua a ter interpretações contradi-
tórias e cujas certezas, cujos absolutos, estão longe 
de ser consensuais. Em boa verdade estes absolutos 
não existem.M. M. Camilo Sequeira        

Chefe de Serviço de Medicina Interna
Coordenador do Núcleo Médico da 

CGA A decisão em Perícia Médica é um 
fenómeno complexo que continua 
a ter interpretações contraditórias 
e cujas certezas, cujos absolutos, 
estão longe de ser consensuais.
Em boa verdade estes absolutos não 
existem.
Pelo que parece adequado divulgar 
nas páginas da Revista da Ordem 
um modelo de interpretação 
praticado por uma Instituição com 
responsabilidades sociais relevantes 
e que se julga ser o “caminho” que 
a Lei, lenta e hesitantemente, vai 
tentando consagrar como correcto.
A Perícia Médica, no âmbito da 
avaliação de incapacidades para o 
trabalho e mormente na definição 
de incapacidade total e definitiva, 
é uma actividade que foi entregue 
pela Lei a Médicos que integram 
Juntas (Estatutos da Aposentação e 
de Sobrevivência) ou Comissões de 
Avaliação (Estatutos da Segurança 
Social).
A avaliação de incapacidade para o 
trabalho é definida num contexto 
particular devidamente referenciado 
nos autos por uma pergunta a que 
os Médicos têm de responder de 
forma precisa apenas com “sim” ou 
“não”.
A pergunta é a seguinte: … está 
total e definitivamente incapaz para 
a sua profissão?
Mas antes de aqui se chegar 
o processo de uma potencial 
aposentação tem todo um percurso 
prévio para percorrer. Inicia-se 
por vontade do requerente (ou do 
seu empregador) porque, no seu 
entendimento, deixou, por motivo 

de doença, de ter capacidade para 
realizar o seu trabalho.
É de facto o próprio (ou alguém por 
ele) que se considera impossibilitado 
de forma total e sem recuperação 
(de forma definitiva) para exercer 
o seu trabalho, para poder subsistir 
(receber salário) pelo exercício da 
competência que ofereceu durante 
mais ou menos anos à sociedade.
Esta norma diz respeito a qualquer 
actividade e, por isso, também à 
prática médica.
Mas a Lei não permite que a 
afirmação da incapacidade seja uma 
competência do interessado “nessa” 
incapacidade. E decidiu que a sua 
opinião tem de ser apreciada por 
terceiros, as Juntas ou as Comissões 
dos Estatutos atrás citados, para se 
avaliar da sua justeza, mormente em 
termos comparativos com outras 
situações similares.
E os Médicos dessas Juntas ou 
Comissões, designados como peri-
tos, avaliam as referências clínicas 
propostas e respectivas limitações 
discutindo entre si se satisfazem, ou 
não, a ideia de incapacidade total e 
definitiva para o seu trabalho que é 
sentida pelo requerente.
E fazem-no em função de um guião 
orientador que é a Classificação 
Internacional para as Incapacidades 
e Funcionalidades na Saúde.
Cujo espírito é a reabilitação, a recu-
peração funcional, a reintegração 
profissional, em suma, a valorização 
e utilização social das capacidades 
restantes de quem tem doença 
restritiva da sua habitual autonomia.
Orientação que, em boa verdade, 
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se aplicada acriticamente, significa 
a recusa da incapacidade total e 
definitiva a praticamente todos os 
candidatos à aposentação antecipada 
por doença.
O que levou vários dos países 
subscritores à elaboração de 
uma “check-list” de normas que 
correspondessem ao específico da 
incapacidade definitiva para cada um 
deles. 
Esta decisão, porém, contraria o 
espírito da Classificação.
Porque esta foi estruturada para 
se uniformizar o decidir em Perí-
cia Médica em todos os países 
subscritores eliminando o que se 
considerava como “vícios” de alguns 
deles.
Em Portugal, a consciência desta 
contradição, impediu a criação 
de uma lista normativa apesar de 
ter havido uma Comissão, de que 
fiz parte, que se propunha a sua 
construção. 
Pelo que é o senso clínico, a 
experiência adquirida, o treino de 
comparação, a sensibilidade social 
e o conhecimento das normas 
da Classificação como “fundo” 
orientador que justifica as decisões 
das nossas Juntas e Comissões.
(Na CGA, até 2007, com a vantagem 
de haver uma avaliação presencial, 
fundamental ainda que curta, como 
complemento auxiliar da discussão 
documental subordinada àqueles 
princípios).
E assim voltamos à pergunta a que 
as Juntas têm de responder: se há ou 
não total e definitiva incapacidade 
para o exercício da profissão em 
causa.
Ao responderem “sim” as Juntas, e 
os requerentes, estão a obrigar-se a 
alguns deveres.
Um deles, talvez o mais responsa-
bilizante, o dever de ambos 
reconhecerem que a profissão em 
causa fica vedada como actividade, 
remunerada, de subsistência ou não.
Vedada de forma total (não fica 
sequer “espaço” para o exercício 
parcial da actividade pois isso 
implicaria conflito com a orientação 
da Classificação. Aliás a Junta da CGA 

não tem competência para incapacitar 
parcialmente) e definitiva (não se 
considera a possibilidade de uma 
recuperação que altere a condição 
impeditiva porquanto o admiti-lo 
significaria que a incapacidade teria 
de ser considerada como temporária 
com recusa da aposentação).
Este é o suporte legal da decisão que 
o Dr. Alves Martins quer esclarecer. 
Quando um Médico é avaliado em 
Junta de incapacidade e reconhecido 
como estando total e definitivamente 
incapaz para o exercício da sua 
profissão isso significa exactamente 
o que se afirma: que não pode voltar 
a exercer a sua profissão “porque 
quem tem competência para o 
afirmar o considerou portador de 
doença que o tornou inapto para 
isso”.
Por razões não esclarecidas estas 
decisões de incapacidade (ou 
desvalorização relativa) apenas 
podem ser comunicadas (e só à 
Autoridade de Saúde) no caso dos 
Motoristas.
Nenhuma outra incapacidade 
reconhecida em Junta pode ser 
comunicada a quem acredita 
oficialmente a profissão envolvida. 
Esta regra, que parece discriminatória, 
permite que a incapacidade, nalguns 
casos devido à falta de controlo, 
possa existir apenas para o que for 
interesse do próprio. Mas é o que a 
Lei entende ser correcto.
Como complemento desta infor-
mação e, embora sem relação 
directa com a questão que o Dr. 
Alves Martins quer esclarecer, 
vale a pena referir uma outra 
intervenção pericial onde as normas 
orientadores são condicionadas 
por realidades marginais que alguns 
de nós julgam não poderem ser 
ignoradas.
No espírito da Classificação Inter-
nacional a atribuição de pensões 
de sobrevivência só se justificaria 
quando o requerente, cidadão com 
limitações absolutas, não possuísse 
qualquer competência utilizável 
como integradora.
O que, aparentemente, parece uma 
boa decisão. Evita a estigmatização 
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e promove a cooperação e 
solidariedade que são valores prio-
ritários na sociedade aberta dos 
nossos dias.
Mas será que o contexto sócio-
político de um país não tem de ser 
considerado quando se aprecia um 
pedido destas pensões?
A decisão pode ser a mesma, 
por exemplo, em Inglaterra e em 
Moçambique? Ou em Portugal e em 
Timor?
Sou dos que julgam que não. Por 
isso assumo que a mesma realidade 
clínica e social pode implicar 
decisões diferentes em tempos 
diferentes da realidade dos países. 
Em Portugal vivemos uma situa-
ção deste tipo. Há anos atrás o 
emprego protegido era promovido 
e a integração um valor real. 
Actualmente o mercado do 
trabalho é tão difícil para todos 
que acreditar que um cidadão com 
limitações pode concorrer nele em 
igualdade parece absurdo. Tal como 
é absurdo acreditar que a política do 
emprego protegido se mantém sem 
alterações. 
Bizarramente quem cumprir rigi-
damente o espírito da Classificação 
está a agir correctamente como é 
de sua obrigação. Mas a decisão é, 
parece ser, socialmente desadequada, 
injusta.
Sendo mais (digamos) acertado 
em termos solidários decidir em 
função de uma realidade social que 
é excepcional mas que não pode ser 
ignorada.
O que quero salientar é a comple-
xidade que caracteriza o decidir em 
Perícia Médica nas diferentes facetas 
desta onde temos de ter opinião. 
Claro que a directriz orientadora 
não deve ser ignorada nem 
desvalorizada. Mas a decisão tem, 
nalgumas circunstâncias, de tomar 
em conta “excepcionais” de maior 
ou menor duração para que (pelo 
menos em meu entender) o espírito 
dessa directriz não seja adulterado. 
Na decisão de incapacidade também 

existem condicionantes, variáveis 
caso a caso, que interferem na 
decisão. Mas sem alterarem o sentido 
da mesma. Após a decisão da Junta 
há total e definitiva incapacidade 
para o trabalho em causa.  
Espero ter sido claro neste longo 
esclarecimento. Não apenas sobre o 
suporte legal do decidir, os Estatutos 
e as sua regras, mas também 
sobre a necessidade de reflectir, 
permanentemente, de forma crítica 
sobre o “sentido” desse decidir.
Mas este esclarecimento não pode 
terminar aqui.
Porque em Portugal há diversas 
Juntas e não está definido qual ou 
quais possuem preferência por 
outras.
E a Comissão Nacional de Pro-
tecção de Dados também, no 
âmbito da sua estrita competência e 
muito em particular no sensível das 
informações sobre saúde, impede 
que uma decisão pericial seja, 
digamos, publicitada.
O que significa que, de facto, o 
que procurei esclarecer sobre o 
decidir em Perícia Médica é apenas 
o entendimento da CGA sobre a 
Perícia das suas Juntas.
Não é, de forma nenhuma, um valor 
absoluto.
O que permite dizer que uma 
incapacidade (ou não incapacidade) 
afirmada pelas Juntas Médicas da 
CGA apenas respeita e obriga a 
própria entidade que a afirma.
Sem qualquer carácter impositivo 
para terceiros.
Como informação adicional refira-
se que a Lei reconhece à Perícia 
Médica da Segurança Social o direito 
de afirmar incapacidades definitivas 
de média duração.
O que permite que a decisão de 
incapacidade reconhecida num 
tempo seja revista periodicamente 
ao longo dos anos com ou a sua 
anulação ou a sua confirmação.
A Lei não reconhece às Juntas da 
Caixa Geral de Aposentações o uso 
deste princípio.
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Os fundamentalismos, de base 
política ou religiosa, consideram-se 
iluminados para responderem por 
si próprios impondo a sua resposta 
aos outros. Porque pensam que 
sabem por antecipação qual é a 
resposta boa e não dão espaço 
ao que consideram serem as 
respostas más. 
Por exemplo afirmar que a vida 
deve ter um valor absoluto é uma 
resposta má que os iluminados não 
podem admitir que apareça. Nem 
que seja a resposta maioritária de 
uma determinada população, num 
certo País.
Matar não pode ser proibido 
por uma lei porque há situações, 
dizem os iluminados, em que 
matar é bom, para o indivíduo e 
para a sociedade. Por exemplo 
se a pessoa está farta de viver 
e deseja ser morta porque não 
havemos de lhe fazer a vontade? 
Se o meu vizinho anda a cobiçar 
a minha mulher porque não hei-de 
tratar de o matar ou de contratar 
um especialista que o faça por 
dinheiro. Se o correio da droga 
não me dá o dinheiro do negócio, 
é legítimo que eu o liquide de vez.
Todos os dias, em Portugal, 
tido como um País de brandos 
costumes, há um cidadão que 
mata outro. Como a lei pune estes 
homicídios as cadeias estão cheias 
de cidadãos que vão lá passar, em 
razoáveis condições de alojamento 
gratuito, algumas dezenas de anos.

Qual é o valor atribuído 
à vida humana?
A esta pergunta radical que a inteligência humana 
sempre tem colocado ao longo dos tempos há res-
postas individuais e sociais, sendo que as respostas 
sociais resultam do somatório das individuais. Como 
acontece nas sociedades democráticas. Daniel Serrão       

Ora, do meu ponto de vista, 
mais importante do que punir 
será desenvolver uma cultura 
de respeito absoluto pelo valor 
da vida para que a morte do 
homem pelo homem seja um 
acontecimento extremamente 
raro e que acontecerá, em regra, 
ligado a uma grave perturbação 
mental. Defender o valor absoluto 
da vida humana é uma atitude 
sempre positiva e que não 
apresenta nenhum risco, excepto 
para os que querem ter a liberdade 
de matar o outro.
Matar o outro é uma consequência 
de não se promover uma cultura 
de Paz e de se desenvolver e 
aceitar, e até promover, uma 
cultura de violência. Violências 
nas relações sexuais que não 
respeitam as mulheres, na sua 
absoluta dignidade, nem as crianças; 
violências domésticas, nas relações 
familiares, com agressões aos 
idosos, psicológicas e físicas, aos 
cônjuges e, muitas vezes, a filhos 
menores; violências nas escolas, 
etiquetadas de bullying, mas que 
são brutalidades que podem levar 
as vítimas ao suicídio. Tudo isto 
perante a aparente indiferença 
dos meios de comunicação social 
como se agredir e matar fossem 
comportamentos aceitáveis e 
como se combatê-los fosse uma 
via para desenvolver absolutismos 
inaceitáveis pelos cidadãos bem 
pensantes; e até iluminados por 
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uma verdade transcendente que, 
essa sim, terá de ser imposta a 
todos.
Os médicos são testemunhas 
privilegiadas da violência e da 
morte, em especial nos serviços 
de urgência. Cabe-lhes o dever 
de denunciarem as situações e de 
exercerem o papel de defensores 
da vida. Sabendo, certamente, que 
a vida de cada um de nós é finita 
e que é a finitude da vida que lhe 
confere um valor absoluto, face aos 
outros. Cada um pode terminar 
com a sua vida, pelo suicídio ou 
pela recusa de tratamentos de 
protecção contra o risco da morte 
antecipada. Esta decisão não 
retira à vida, em geral, o seu valor 
absoluto; apenas significa que, para 
aquela pessoa, numa circunstância 
determinada, a vida perdeu valor 
e tornou-se, para ela, disponível. 
É bem evidente que, por causa de 
algumas pessoas se suicidarem, a 
sociedade não vai legislar sobre o 
suicídio, nem para o proibir nem 
para o apoiar.
A evolução da tecnologia médica 
de intervenção nas situações de 
doença, mesmo daquela doença 
que ameaça a persistência da vida 
individual, e o aumento do número 
de idosos que se aproximam do fim 
do seu tempo de vida, impõe uma 
revisão da legislação que, numa 
sociedade moderna e progressiva, 
tem a ver com a protecção da vida 
humana.
Não me parece sensato fazê-lo sem 
que os cidadãos se pronunciem, 
em referendo, sobre que valor 

atribuem à vida humana.
Não vejo como esta consulta 
popular pode ser uma ameaça 
seja para quem for. O resultado é 
imprevisível e só é de desejar que 
os cidadãos não se abstenham, 
maioritariamente, de dar a 
sua opinião, como fizeram em 
referendos anteriores nos quais, 
indirectamente, estava em causa 
o valor atribuído a uma forma 
particular de vida.
Por mim já me declarei disponível 
para que, como pedia um Colega 
num artigo anterior “se prepare 
uma agenda inteligente contra 
os absolutismos, sejam eles quais 
forem”.
O Tribunal Europeu de Justiça, 
órgão da União Europeia, em 
sentença recente negou, a uma 
Empresa, o direito a patentear, 
com fins lucrativos, uma técnica 
biológica conseguida à custa da 
destruição de embriões humanos. 
Não impede a investigação em 
embriões humanos, proíbe que 
se explore comercialmente o 
embrião humano, porque tem 
direito à dignidade de viver.
Para o efeito desta sentença define 
o embrião humano como um óvulo 
humano fecundado.

Sem qualquer ambiguidade.

O P I N I Ã O    
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A versão curta do “estudo” sobre 
o futuro da rede hospitalar em 
Portugal, circulado entre jornalis-
tas em primeira mão sob o título 
“Os cidadãos no centro do siste-
ma. Os profissionais no centro da 
mudança” deve ser classificado 
como uma má prática no lança-
mento de uma “reforma” no sec-
tor da saúde em Portugal.
O documento mais não é que um 
conjunto de slides de Po-

werPoint preparados de forma 
simplista, do género comercial 
“Health Reforms for Dummies”, 
típico de algumas consultoras 
com pouco know-how no sector 
da saúde mas que têm vendido, 
e revendido, os mesmos slides a 
diferentes governantes da saúde 
durante os últimos 15 anos. Não 
merecendo nunca a designação de 
“ e s t u d o ” , 

Debate:

Futuro da rede 
hospitalar em Portugal
Seriedade na reforma 
da saúde?
Com as devidas autorizações, divulgamos nesta edi-
ção o artigo «Futuro da rede hospitalar em Portugal» 
da autoria de Paulo Moreira, que foi originalmente 
publicado no jornal Público de dia 30 de Novembro 
de 2011. 

Paulo Moreira
Investigador em Políticas 

e Gestão em Saúde
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nem mesmo de um relatório de 
reflexão, este conjunto de slides 
demonstra uma chocante igno-
rância sobre o histórico das dinâ-
micas de reforma do sistema de 
saúde, desrespeita a racionalidade 
da aprendizagem organizacional 
e promove uma surpreendente 
sensação de insegurança que nos 
deve aterrorizar, como cidadãos, e 
indignar, como estudiosos dos sis-
temas de saúde.
Feita a avaliação geral, vejamos 
alguns efeitos dos “estragos” que 
ameaçam estar para vir. O primeiro 
impacto negativo no debate sobre 
o futuro é promovido pelo efeito 
da natureza demagógica do seu tí-
tulo. Na verdade, os profissionais 
não estiveram envolvidos na sua 
elaboração. Os representantes 
dos cidadãos, ou até doentes, tam-
bém não. Portanto, o seu labelling 
demagógico, típico da cultura de 
consultoras e legítimas técnicas de 
vendas que as caracterizam, tem, 
pelo contrário, um efeito perverso 
no envolvimento de profissionais e 
utentes. Em relação a algumas das 
profissões, o título chega até a ser 
ofensivo na medida em que a di-
versidade das profissões da saúde 
não está representada no grupo 
de trabalho nem foi consultada 
durante o processo.
Um segundo efeito geral é que 
este documento deixa-nos ator-
mentados e em estado de espanto 
indignado com uma iniciativa de 
“reformar” o sector hospitalar na 
base de um conjunto avulso de ac-
ções, algumas actividades e alguns 
possíveis programas, sem qual-
quer tipo de articulação entre si 
ou evidência que as justifique. Na 
verdade, uma mera transposição 
do programa do governo para um 
alegado documento técnico seria 
mais transparente e verdadeiro. 
Por não estar consubstanciado em 
nenhum tipo de políticas ou estra-
tégia de saúde, este documento 

não é um documento para refle-
xão sobre o futuro do sistema na-
cional de saúde. É apenas um ema-
ranhado de intenções que podem 
ou não avançar, dependendo do 
acaso circunstancial.
Por outro lado, na verdade, a maio-
ria das medidas indicadas neste 
documento já foram testadas no 
sistema de saúde e já têm um his-
tórico de aprendizagem organiza-
cional que não devia ser ignorado.
Alguns alertas urgentes. O sistema 
de saúde é um sector crucial e me-
rece pensamento sério e integrado. 
Pensar hospitais sem pensar pro-
cessos e estruturas de respostas 
pré-agudas e pós-agudas é muito 
perigoso. Pensar hospitais públicos 
ignorando as respostas existentes 
no sector privado e social é um 
contributo para mais desperdício 
e empobrecimento nacional, dado 
que todos os investimentos pri-
vados e sociais contribuíram para 
a dívida nacional externa. Pensar 
processos de acesso aos serviços 
sem política de desenvolvimen-
to organizacional é incoerente 
(como as críticas dos profissionais 
de saúde já demonstram). Pensar 
tudo isto sem repensar a política 
de financiamento global do sistema 
cria um vazio estratégico.
Qual era a intenção ao propor 
uma nova “carta hospitalar”? Na-
turalmente que, em sua vez, apa-
receu um emaranhado de ideias 
avulsas representando, sobretudo, 
um contributo para infindáveis po-
lémicas desnecessárias e o início 
de processos muito perigosos para 
a segurança dos utentes. É urgente 
que a sociedade civil tome a inicia-
tiva de pensar o futuro do nosso 
sistema de saúde e apresente al-
ternativas a este documento vazio 
de novas soluções.
Ordens profissionais, associações 
de doentes, prestadores e universi-
dades: o SNS necessita da vossa in-
tervenção. Não cruzem os braços. 


