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EM DESTAQUE

Código Deontológico
O médico ao serviço do doente
capítulo I
Qualidade dos Cuidados Médicos

Artigo 39.º
(Dever de respeito)
1. O médico deve sempre respeitar a pessoa do doente.
2. A idade, o sexo, as convicções do doente, bem como a natureza
da doença são elementos que devem ser tidos em consideração
no exame clínico e tratamento do doente.
3. A situação de vulnerabilidade que caracteriza a pessoa doente,
bem como a dependência física e emocional que se pode
estabelecer entre esta e o seu médico, torna o assédio sexual
uma falta particularmente grave quando praticada pelo médico.
4. O médico tem o direito de exigir condições para a prática
médica que permitam o cumprimento deste artigo.
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EDITORIAL

Um ano depois

Reconhecidamente,
a Ordem tem hoje
uma maior
capacidade
de intervenção
política
e visibilidade na
comunicação social,
com a capacidade
de marcar a agenda
em várias
circunstâncias e
uma grande
respeitabilidade na
opinião pública e
por parte de outras
Instituições.
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Um ano de mandato é uma oportunidade de realizar um balanço
do trabalho desenvolvido. Balanço
esse, aqui efectuado de forma muito
telegráfica, que permite olhar o
passado para equacionar o presente
e pensar o futuro.
Desde logo a vida da Ordem
foi condicionada e marcada por
mudanças que não estavam previstas
aquando da candidatura e que em
muito vieram dificultar e tornar mais
complexo o trabalho da Ordem dos
Médicos.
Uma grave crise abateu-se sobre
o país numa extensão e gravidade
que não seria expectável. Todas
as premissas se alteraram. O
anterior governo entrou em agitado
período de transição, a Troika e o
Memorando instalaram-se de forma
omnipresente e omnipotente e as
eleições trouxeram um Governo de
maioria absoluta, com uma distinta
orientação política e um novo estilo.
Em paralelo, com a modificação dos
protagonistas dos corpos sociais,
naturalmente que também mudou
o estilo da Ordem dos Médicos,
assumindo uma postura mais coesa,

interventiva, forte e determinada,
quiçá mais preparada para enfrentar
o período mais difícil da história
recente de Portugal. Temos uma
Ordem firme, assertiva, consertada
e a falar a uma só voz, embora nem
sempre, como é normal e desejável,
pela mesma voz.
Um dos exemplos que poderíamos
apresentar consubstancia-se em
toda a fundamentada, permanente
e atenta intervenção sobre a
problemática da prescrição por
DCI e a troca de marcas nas
farmácias, um processo que
ainda não encerrado, estando
em curso a discussão da Portaria
regulamentadora da Lei 11/2012.
Foram produzidos documentos de
altíssima qualidade, entregues às
autoridades e divulgados na ROM.
Nesta matéria é fundamental que
os médicos comuniquem à Ordem
todas as desconformidades com
que sejam confrontados na sua
actividade clínica.
Reconhecidamente, a Ordem tem
hoje uma maior capacidade de
intervenção política e visibilidade
na comunicação social, com a
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capacidade de marcar a agenda em
várias circunstâncias e uma grande
respeitabilidade na opinião pública e
por parte de outras Instituições.
E o que mudou na vida interna da
Ordem, o principal assunto deste
resumido texto?
O CNE reúne de 15/15 dias
ou semanalmente, consoante a
necessidade, e algumas decisões
são mesmo tomadas por email.
Sem conflitos, o sistema de gestão
informática do workflow que já
se encontrava em funcionamento
na Secção Regional do Norte vai
ser estendido à Secção Regional
do Centro e ao CNE, o que
permitirá um melhor controlo
do funcionamento interno e
do secretariado e aperfeiçoar a
resposta da Ordem. Ainda tem de
se melhorar muito mais; a palavrachave é ‘profissionalização’!
Saliente-se um aspecto muito
relevante. Um representante do
CNMI passou a participar regularmente das reuniões do CNE, com
uma intervenção mais activa em
todas as questões mais directamente
relacionadas com os problemas dos
mais jovens.
Os Estatutos têm sido rigorosamente cumpridos, mas precisam
de ser revistos. Não se adequam
aos tempos modernos e à necessidade de uma Ordem mais ligeira.
Dentro do enquadramento estatutário, o funcionamento do Conselho Nacional Executivo (CNE)
foi agilizado. O Conselho de
Secretários e Conselho Nacional da
Pós Graduação analisam e decidem
sobre todos os assuntos da sua
esfera e CNE homologa de imediato
as decisões; deixou de haver atrasos.
Temos mais Conselhos Consultivos
em funcionamento e a prestar um
importante apoio à intervenção
política da Ordem. Um dos que foi
‘obrigado’ a assumir maior protagonismo foi o CC para a Política do
Medicamento, que desenvolveu um
trabalho extraordinário que é de
toda a justiça reconhecer. Dirigimos
solicitações a todos os CC e

contamos com eles. Por exemplo,
ao CC para o SNS pedimos
que acompanhasse a política, o
cumprimento e as consequências do
memorando da Troika.
Mudou a Revista da Ordem dos
Médicos. Está muito maior, mais
participada, mais crítica, mais
polémica, com entrevistas, com mais
qualidade e um novo layout. Estamos a trabalhar para que mude mais
ainda.
O Portal da Ordem reanimou,
ganhou novas funções, como a notificação de efeitos adversos com
medicamentos, e é actualmente um
local de consulta obrigatória, com
novidades frequentes.
Mudou a Acta Médica, muito por
força da abnegada acção do novo
Director, que lhe tem dedicado
muitas horas por mês. Não obstante
o labor dos funcionários da Ordem, a
Acta estava à beira do precipício, por
falta de orientação. Os objectivos
futuros, que passam pelo regresso à
edição em papel, são ambiciosos. Vai
ser necessário profissionalizar.
Também o Conselho Nacional de
Avaliação da Formação (CNAF) já
tem um novo Regulamento, que,
ao mesmo tempo que o tornou
mais exigente e menos permissivo,
permitiu descentralizar, desburocratizar e acelerar a atribuição de
patrocínio científico pela Ordem
dos Médicos.
A mesma filosofia foi implementada
na orientação das queixas que são
dirigidas à Ordem dos Médicos
ou ao Bastonário. O seu encaminhamento para os órgãos competentes, habitualmente os Conselhos
Disciplinares Regionais, passou a ser
feito pela secretária do Conselho
Nacional de Disciplina, licenciada
em Direito. Todos os atrasos à
entrada foram recuperados e
definitivamente ultrapassados.
Um novo Organigrama do CNE foi
elaborado, aprovado e publicado na
ROM. São vários os Departamentos
e todos os Presidentes Regionais
têm pelouros, envolvendo de
forma mais eficiente e transparente
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toda a equipa. O Coordenador do
Departamento Internacional passou
a adoptar um papel de verdadeiro
Ministro dos Negócios Estrangeiros,
libertando mais o Bastonário para
as imensas tarefas e solicitações
nacionais.
Considerando a difícil situação
económica do País, que também
afecta os médicos, sobretudo os mais
jovens, reduzimos drasticamente a
taxa de inscrição nos Colégios, que
passou de cerca de 270 euros para
uma mera taxa administrativa de 70
euros. Fazemos aqui um apelo para
que todos os médicos detentores de
uma especialidade, sub-especialidade
ou competência, e que não estão
inscritos nos respectivos Colégios,
o façam agora. É fundamental para
uma correcta avaliação actual e
futura da demografia médica.
A Reunião Geral dos Colégios,
extremamente
importante
e
com óptimos resultados, passou
a ocorrer duas vezes por ano.
Além disso, foi criado o cargo de
Coordenadora do Secretariado
dos Colégios, essencial para o seu
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Os problemas com as
Carreiras e o futuro
dos jovens médicos
têm sido uma
preocupação
constante
e objecto de uma
intervenção
permanente e muito
assertiva.
Foi já contratualizado
um estudo sobre
Demografia Médica,
até 2025, à Universidade de Coimbra.
Salientamos ainda
as excelentes
relações com
os Sindicatos e os
Médicos Unidos.

bom funcionamento e que permitiu
melhorar muito significativamente
o controlo e a rapidez de todos
os processos relacionados com os
Colégios.
O
funcionamento
em
alta
rotatividade do Conselho Nacional
de Auditoria e Qualidade, a
necessitar de evoluir para um
Departamento de Qualidade profissionalizado, a assinatura do acordo
de cooperação com a Direcção
Geral da Saúde, a elaboração de
Normas de Orientação Clínica, que
contam com uma participação cada
vez mais activa dos Colégios e a
realização de auditorias colocam a
Ordem como o parceiro central da
Qualidade em Saúde e representam
uma das mais impressivas evoluções
da Ordem dos Médicos nos últimos
anos.
Esta postura da Ordem dos Médicos
harmoniza-se com o apoio às
decisões do foro técnico que sejam
tomadas no campo da Saúde e de
crítica frontal a todas as decisões de
carácter político que ponham em
causa a Qualidade, Humanidade e
Acessibilidade do SNS.
Os problemas com as Carreiras e

In “ Correio da Manhã” - 1 de Março de 2012

EDITORIAL

o futuro dos jovens médicos têm
sido uma preocupação constante
e objecto de uma intervenção
permanente e muito assertiva. Foi
já contratualizado um estudo sobre
Demografia Médica, até 2025, à
Universidade de Coimbra.
Salientamos ainda as excelentes
relações com os Sindicatos e os
Médicos Unidos.
Porque é muito importante que os
Médicos comuniquem com a Ordem
e façam chegar informação sensível,
criámos e divulgámos várias vezes
na ROM um email com a finalidade
dos Colegas participarem, de
forma directa e sigilosa, eventuais
problemas e questões naturalmente
mais relacionadas com o âmbito de
intervenção da OM, infelizmente
muito pouco utilizado...
É o ordemdosmedicos@omcne.pt
Muito mais haveria para dizer, mas
a conversa já vai demasiado longa e
pensamos que é possível resumir o
último ano da Ordem dos Médicos
numa frase: Estamos no bom caminho,
mas ainda há muito por fazer.
Se pudéssemos fazer Leis, a Saúde
do País estaria bem melhor.

Compensação parcial de perdas
Uma pequena nota final, para informar os Colegas com transparência.
A dedicação intensa às funções de Bastonário implica significativas perdas
económicas. Por isso candidatei-me assumindo que o cargo de Bastonário
deve ser remunerado, para que nenhum médico se veja inibido de se candidatar
por razões económicas; as exigências do cargo não são compagináveis com
o seu exercício em estilo part time ou como terceira preocupação.
Porém, os Estatutos não permitem a remuneração dos cargos eleitos. Algo
que é fundamental alterar na futura revisão dos Estatutos.
Respeitando essa limitação, após parecer favorável do Departamento
Jurídico, o CNE aprovou, com efeito a partir de 1 de Março de 2012, que o
Bastonário, quando não se deslocar na viatura da Ordem, seja ressarcido das
suas despesas de deslocação com pagamento ao quilómetro e que, quando
não esteja na cidade onde tem residência, receba ajudas de custo iguais às
que são pagas na função pública.
É uma pequena e parcial compensação das perdas sofridas por ocupar
o cargo de Bastonário, que se tornaram mais relevantes, na realidade
essenciais, porque os cortes impostos à função pública atingiram duramente
a capacidade de resistência de uma família monoparental, com três filhos,
que vive exclusivamente do seu vencimento.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO INFORMAÇÃO

Exercício de funções
por Aposentados

Serviços Sociais da CGD e ADSE

Vasco Coelho

Consultor Jurídico

Publicamos em seguida dois pareceres sobre as alterações subsequentes à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 137/2010 que veio mudar a redacção
dos artigos 78.º e 79 do Estatuto da Aposentação,
proibindo os aposentados de exercerem “funções
públicas remuneradas para quaisquer serviços da
administração central, regional e autárquica, empresas públicas, entidade públicas empresariais, entidades que integram o sector empresarial regional e
municipal e demais pessoas colectivas públicas (…)”.
Exercício de funções por Aposentados – Serviços Sociais da CGD Parecer
Foi solicitado a este departamento parecer sobre a possibilidade legal de um
médico, funcionário público aposentado, poder continuar a exercer funções
nos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta a entrada
em vigor em 1 de Janeiro de 2011 do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de
Dezembro, diploma que veio alterar a redacção dos artigos 78.º e 79 do Estatuto
da Aposentação, proibindo os aposentados de exercerem “funções públicas
remuneradas para quaisquer serviços da administração central, regional e autárquica,
empresas públicas, entidade públicas empresariais, entidades que integram o sector
empresarial regional e municipal e demais pessoas colectivas públicas, excepto quando
haja lei especial que o permita ou quando, por razões de interesse público excepcional,
sejam autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública” – vide n.º 1 do citado artigo 78.º.
Para podermos responder a esta pergunta, há-que esclarecer se os Serviços
Sociais da Caixa Geral de Depósitos são uma pessoa colectiva pública (tal como
a Caixa Geral de Depósitos) e, por outro lado, se as funções desempenhadas
pelos seus colaboradores são “funções públicas”, para efeitos de aplicação da
proibição prevista no artigo 78.º do Estatuto da Aposentação, na redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 137/2010.
Vejamos então.
1 - Natureza jurídica dos Serviços Sociais:
De acordo com os Estatuto dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos,
“os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (…) são uma pessoa colectiva
especificamente reconhecida no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 48953, de 5 de Abril de
1969, mantido em vigor pelo n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de
Agosto” – artigo 1.º
O referido artigo 54.º do Decreto n.º 48953 esclarece, quanto à natureza jurídica
dos Serviços Sociais que eles são “dotados de personalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira (…)”.
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No que respeita às atribuições, o artigo 7.º do Estatuto diz-nos que “os Serviços
Sociais (…) exercem a sua actividade nos domínios da saúde, segurança social,
habitação, cultura, recreio e actividades afins, com o objectivo de melhorar as condições
económicas e sociais dos empregados e aposentados da Caixa e seus familiares”.
E o artigo 8.º esclarece que “as diversas modalidades de prestação de bens e
serviços destinado a efectivar as atribuições dos Serviços Sociais, são empreendidas
pela Direcção, por iniciativa própria ou em execução de deliberações da AssembleiaGeral ou da Assembleia de Delegados, e na medida dos recursos financeiros existentes”.
Ainda dos Estatutos retira-se, com interesse para o presente Parecer, que “os
trabalhadores e outros colaboradores dos Serviços Sociais, que não pertencerem aos
quadros de pessoal privativo da Caixa, serão contratados pela Direcção de harmonia
com as normas gerais do trabalho ou da prestação de serviços” – artigo 90.º, n.º 1.
Em face deste elenco de normas, parecer ser possível emitir uma conclusão
acerca da natureza “pública” dos Serviços Sociais (de ora em diante designados
por S.S.).
Dúvidas não existem de que os S.S. foram criados por acto do Estado. Contudo,
em nosso entender, os fins prosseguidos pelos S.S. não poderão ser considerados
de “interesse público” na medida em que apenas beneficiam “os empregados e
aposentados da Caixa e seus familiares”.
Acresce que esses serviços são prestados “com o objectivo de melhorar as
condições económicas e sociais” dos seus beneficiários, pelo que constitui uma
discriminação positiva face à generalidade dos cidadãos.
Numa outra perspectiva, o facto da Assembleia-Geral poder deliberar a extinção
dos Serviços Sociais é mais um sinal da natureza privativa desta entidade.1
Em suma, no nosso entender, os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos
não são abrangidos pelo artigo 78.º do Estatuto da Aposentação actualmente
em vigor.
2 – Natureza das funções dos colaboradores dos Serviços Sociais
Como referimos na Introdução, o segundo requisito previsto no artigo 78.º do
Estatuto da Aposentação é o do exercício de funções públicas, ou seja, há-que
apurar se as funções dos Serviços Sociais são ou devem ser classificadas como
“funções públicas”.
Ora, em nosso entender, as funções em causa não poderão ser designadas de
“funções públicas” na medida em que não satisfazem necessidades colectivas,
tendo, antes, como destinatários apenas os sócios dos Serviços Sociais e seus
familiares, sendo, portanto, um serviço privativo, como acima explicámos.
Não existe, portanto, a missão social (entendida como destinada à generalidade
dos cidadãos) característica dos serviços públicos, pelo que, em nosso entender,
as funções desempenhadas pelos colaboradores dos Serviços Sociais não
revestem a natureza de funções públicas.
Por outro lado, sendo os médicos aposentados contratados em regime de
prestação de serviços também não nos parece que se possa dizer que exercem
“funções públicas” – vide sobre este assunto o Acórdão do Tribunal de Contas
n.º 18/2002 (relativo à contratação de um médico interno para exercer funções
num serviço de urgência hospitalar em regime de avença), disponível neste
endereço: http://goo.gl/MYxsq2
Assim sendo, conclui-se que os médicos aposentados que exerçam funções nos
Serviços Sociais em regime de prestação de serviços não exercem “funções
públicas”, pelo que não lhes deverá ser aplicado o artigo 78.º do Estatuto da
Aposentação.
3 - Conclusão
Em nosso entender, considerando os argumentos acima expostos, o médico
aposentado que exerce funções nos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos
não está abrangido pelo disposto no artigo 78.º do Estatuto da Aposentação, na
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 137/2010.

Sobre esta matéria ver mais detalhadamente o Parecer n.º 41/1999 da
Procuradoria-Geral da República, disponível em http://www.dgsi.pt/pgrp.
nsf/0/d155d554b6e3ad82802567a900
3afe4f?OpenDocument
2
vide sobre este assunto o Acórdão
do Tribunal de Contas n.º 18/2002 (relativo à contratação de um médico interno para exercer funções num serviço de urgência hospitalar, em regime
de avença), disponível neste endereço:
http://goo.gl/MYxsq
1
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Com efeito, as funções em causa não são “funções públicas” na medida em que
se destinam a um universo restrito, isto é, aos beneficiários dos S.S.C.G.D., não
se podendo ver como uma satisfação de um interesse da colectividade, não se
encontrando presente a natureza de missão social que caracteriza as funções
públicas.
Por outro lado, os próprios S.S.C.G.D. não deverão ser considerados como uma
pessoa colectiva pública para efeitos do artigo 78.º do Estatuto de Aposentação,
pelas razões acima expostas, pelo que também por este outro argumento se
conclui que não existe qualquer impedimento à contratação ou continuação da
prestação de serviços por parte de funcionário público aposentado.

Certamente pelas vantagens fiscais
daí decorrentes, mas não só.
4
Fala-se em desconsideração da personalidade jurídica,“[q]uando a personalidade colectiva seja usada de
modo ilícito ou abusivo, para prejudicar terceiros, existindo uma utilização contrária a normas ou princípios
gerais, incluindo a ética dos negócios,
é possível proceder ao levantamento
da personalidade colectiva: é o que a
doutrina designa pela desconsideração ou superação da personalidade
jurídica colectiva” – Cf. MENEZES
CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil
e Comercial, Almedina, 2000, p. 122 e
ss; PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração da Personalidade Jurídica das
Sociedades Comerciais, p. 77.
5
Pela leitura das notícias, aparentemente foi o que sucedeu a alguns
membros da Assembleia Regional da
Madeira e ao Presidente do Governo
Regional – vide jornal “Público” de 20
de Julho, disponível em http://www.
publico.pt/Política/jardim-e-politicos-madeirenses-obrigados-a-devolver-pensoes_1503859
3
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4 – Exercício de funções por intermédio de empresa
Conquanto não fosse uma das questões abrangidas pelo presente Parecer,
certo é que a sua análise se afigura relevante no presente caso, até porque no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde é conhecida a proibição dos médicos
aposentados exercerem funções no SNS no quadro de contratos celebrados
entre instituições do SNS e pessoas colectivas de direito privado de natureza
empresarial – vide artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de Julho.
Certo é que o Estatuto da Aposentação não contém semelhante norma, pelo
que importa apreciar a questão, até porque muitos médicos exercem funções ao
serviço de sociedade comerciais3.
Ora, não tendo o legislador criado norma com conteúdo idêntico ao artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de Julho, os funcionários aposentados
não estão proibidos de exercer funções para pessoas colectivas públicas ao
abrigo de acordos celebrados entre essas entidades e pessoas colectivas de
direito privado de natureza empresarial (vulgo, empresas). Em suma e por outras
palavras, se uma empresa contratar um funcionário aposentado para ele prestar
funções, em nome dessa empresa, numa instituição pública, não existirá violação
do artigo 78.º do Estatuto da Aposentação.
Contudo, poder-se-á dizer que embora não viole a letra do artigo 78.º, tal
opção constitui, de facto, uma violação do espírito da norma, uma forma de
contornar uma proibição legal que “visa evitar a duplicação de rendimentos a cargo
do Estado relativamente ao mesmo beneficiário e simultaneamente viabilizar políticas
de emprego público, com a criação de novos empregos e a renovação dos quadros
técnicos e administrativos”
Julgamos que este argumento tem o seu mérito e, tendo que tomar posição
sobre a matéria, somos a considerar que, de facto, a manutenção das mesmas
funções ainda que por intermédio de uma empresa acaba por constituir, ao fim
e ao cabo, uma fraude à lei, sendo, portanto, ilegal. É uma daquelas situações em
que temos que desconsiderar a pessoa colectiva4.
Importa, no entanto, esclarecer que, em face das nossas conclusões supra sobre
a natureza “não pública” dos S. S., esta questão não se colocará.
5 – Atitude a tomar
Considerando que o presente Parecer contraria o entendimento perfilhado
pelos Serviços Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), os médicos
aposentados prestadores de serviços aos Serviços Sociais da CGD vêm-se
confrontados com um dilema.
Haverá, pois, que ponderar as consequências de uma ou outra atitude para que a
decisão seja tomada em consciência e com noção dos respectivos efeitos.
Assim, se o médico optar por manter o seu vínculo e comunicar aos Serviços
Sociais que não se considera abrangido pelo artigo 78.º do Estatuto da
Aposentação, corre o risco da Caixa Geral de Aposentações suspender o
pagamento da sua pensão por entender que existe uma acumulação ilegal,
podendo inclusive aquela entidade exigir a reposição das pensões (indevidamente)
pagas desde a entrada em vigor da norma legal5.

INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Com efeito, de acordo com o artigo 8.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 137/2010, os
médicos aposentados tinham até dia 10 de Janeiro de 2011 para comunicar às
entidades empregadoras públicas ou à Caixa Geral de Aposentações, I. P. (CGA, I.
P.), consoante o caso, a sua opção pela suspensão do pagamento da remuneração
ou da pensão. Não tendo efectuado essa comunicação no prazo referido, a
CGA deveria ter suspendido o pagamento do correspondente valor da pensão,
porquanto resulta do n.º 5 do mesmo artigo 8.º.
Se entenderem que o novo regime legal lhes é aplicável, os médicos deverão
optar entre a suspensão do pagamento da remuneração ou da pensão.
Esta é, salvo melhor, a n/opinião.

Exercício de funções
por Aposentados
Prestação de Serviços à ADSE - Parecer
Foi solicitado a este departamento análise e parecer
sobre a exposição apresentada pela Sra. Dra. …,
médica aposentada, que pretende saber como deve
agir em face da recente proibição dos aposentados
acumularem essa condição com o exercício de
funções públicas remuneradas a entidade públicas, já
que tem acordo com a ADSE.

Vasco Coelho

Consultor Jurídico

Ora, considerando a natureza pública da ADSE, somos de parecer que a
resposta só pode ser a de que a consulente está impedida de acumular a sua
condição de aposentada com a prestação de serviços àquela entidade, em face
da nova redacção dos artigos 78.º e 79.º do Estatuto da Aposentação, na versão
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de Dezembro.
Com efeito, de acordo com o n.º 1 do referido artigo 78.º, “Os aposentados não
podem exercer funções públicas remuneradas para quaisquer serviços da administração
central, regional e autárquica, empresas públicas, entidades públicas empresariais,
entidades que integram o sector empresarial regional e municipal e demais pessoas
colectivas públicas, excepto quando haja lei especial que o permita ou quando, por
razões de interesse público excepcional, sejam autorizados pelos membros do governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública”.
Ora, da pesquisa efectuada não encontrámos qualquer lei que permita a
contratação de aposentados por parte da ADSE, pelo que resta à consulente
uma autorização excepcional para manter o actual contrato com a ADSE.
Ainda assim, sempre a consulente teria que optar ou pela pensão ou pela
remuneração decorrente da prestação de serviços à ADSE pois o artigo 79.º
proíbe a acumulação desses dois rendimentos: “Os aposentados, bem como os
referidos no n.º 6 do artigo anterior, autorizados a exercer funções públicas não podem
cumular o recebimento da pensão com qualquer remuneração correspondente àquelas
funções”.
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Segredo médico:
limites e requisitos
Pela sua extrema relevância publicamos nesta edição a informação do Departamento Jurídico sobre
segredo médico, limites informativos e requisitos
para o envio de dados clínicos a tribunais.

Paulo Sancho

Consultor Jurídico
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É corrente o Departamento Jurídico ser confrontado com situações
em que os médicos face a um pedido do Tribunal ou dos órgãos de
investigação criminal (Ministério Público ou Polícia Judiciária) veiculam
todos os elementos clínicos de um determinado doente que estão à sua
guarda ou da instituição para que prestam serviços.
Normalmente os médicos partem, por um lado, do princípio de que o
pedido efectuado pelas referidas entidades é legítimo e a sua satisfação
não está sujeita a quaisquer requisitos e que, por outro lado, eles estão
vinculados ao dever de colaboração com as autoridades judiciárias.
Facto é que esta atitude por parte dos médicos pode dar origem a
procedimentos disciplinares por violação do dever de sigilo.
Como veremos infra o acesso à informação clínica está sempre
condicionado pelo segredo médico cujo bem jurídico protegido
– a reserva da intimidade da vida privada do paciente - tem de
ser ponderado em cada caso concreto.
Registam-se, ainda, situações em que os médicos assistentes, directores
de serviço ou mesmo directores clínicos de unidades de saúde facultam,
com pormenor, aos meios de comunicação social, informações clínicas
sobre doentes internados.
Importa desde já dizer que as informações aos meios de
comunicação social só poderão ser dadas com o consentimento
expresso do doente e, mesmo assim, devem restringir-se ao
estado geral do paciente.
Mas vejamos o que importa esclarecer, de forma mais cuidada, sobre
esta matéria.
O segredo médico deve ser sempre preservado no intuito de
salvaguardar a intimidade e reserva da vida privada do doente e de
terceiros que com ele estejam envolvidos.
O Estatuto da Ordem dos Médicos (art.º 13.º, alínea c)), o Código
Deontológico (art.ºs 85º a 93º do CDOM), a lei penal (art.º 195º do
Código Penal - CP), a lei processual penal (art.º135º do Código de
Processo Penal - CPP) estabelecem o dever de sigilo dos médicos,
as regras que o regulam e as situações em que o mesmo poderá ser
excepcionado ou quebrado.
Os dados clínicos do paciente, por conterem elementos relacionados
com a matéria sujeita a sigilo, merecem a mesma protecção.
Nesta vertente é de chamar a atenção para os art.ºs 100º a 103º do
CDOM, para a Lei 12/2005, de 26 de Janeiro (Lei de Informação Genética
Pessoal e Informação de Saúde - LIS), a Lei 67/98, de 26 de Outubro

(Lei de Protecção de Dados
Pessoais -LPD) e a Lei 46/2007,
de 24 de Agosto (Lei de Acesso
aos Documentos Administrativos
- LADA), entre outras.
O dever de segredo não é
absoluto estando as suas excepções consagradas nas normas
deontológicas (artºs 53º, 88º, 89
e 91º do CDOM) e na lei (art.º
135º do CPP), entre outros.
No que diz respeito às normas
deontológicas importa referir
que o artigo 88.º do Código
Deontológico da Ordem dos
Médicos
(C.D.O.M)
permite
que, perante algumas situações,
a obrigação de segredo seja
afastada, nomeadamente:
a) O consentimento do doente
(ou, em caso de impedimento, do
seu representante legal) quando
a
revelação
não
prejudique
terceiras pessoas com interesse na
manutenção do segredo médico;
b) Quando for absolutamente
necessário à defesa da dignidade, da
honra e dos legítimos interesses do
médico ou do doente, não podendo
em qualquer destes casos o médico
revelar mais do que o necessário,
nem o podendo fazer sem prévia
autorização do Presidente da Ordem;
c) O que revele um nascimento ou
um óbito;
d) As doenças de declaração
obrigatória.
Dito isto, vejamos, sucintamente,
as previsões legais, relativamente,
ao acesso aos dados de saúde.
Sendo certo que existem entendimentos diversos sobre esta
matéria, em nossa opinião o
ordenamento jurídico português
estabelece dois regimes distintos
quanto ao acesso às informações
de saúde, consoante se trate de
unidades privadas1 ou unidades
públicas de saúde.
No
âmbito
das
unidades
públicas de saúde aplica-se o
regime geral de acesso aos documentos administrativos, previsto
na Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto
(Lei de Acesso aos Documentos
Administrativos - LADA).

Para os efeitos desta lei, os
processos clínicos são considerados documentos nominativo2,
uma vez que, correspondem a
documentos administrativos que
contêm, sobre pessoa singular
identificada, informação abrangida
pela reserva da intimidade da vida
privada3.
O pedido de acesso ao processo
deve ser formulado por escrito4,
devendo indicar, mesmo que
de forma simples e sucinta, a
respectiva motivação5.
A regra geral é do acesso
imediato ao processo.
Só não será assim, se o requerente
solicitar a intermediação de um
médico6. Consideramos, contudo,
que neste sistema de acesso directo,
estão ressalvadas excepções
como é o caso do “privilégio
terapêutico” (o médico não está
obrigado a revelar factos, que
entenda que se forem conhecidos
pelo doente, são susceptíveis de
pôr em perigo a sua vida ou de lhe
causar grave dano à saúde física ou
psíquica); do acesso a anotações
subjectivas dos médicos (notas
pessoais, apontamentos ou outros
registos de natureza semelhante);
e outras que contendam com
direitos ou interesses de
terceiros, podendo assim ser
excluídos de informações escritas
para efeitos de comunicação e
acesso por parte dos doentes ou
interessados.
Ao abrigo da a) do artigo 88.º do
C.D.O.M., desde que o doente se
encontre consciente e dê a sua
autorização, por escrito, o médico
pode fornecer informações a
quem o doente indicar, sobre
o seu estado de saúde, nomeadamente, entregar notas de alta,
dar indicações que considere
relevantes para o tratamento ou
para o caso de agudização da
doença.
No caso de uma terceira pessoa
solicitar o acesso ao processo
clínico, o Hospital não pode fornecer os dados pretendidos, a
menos que, seja apresentada uma

autorização escrita do doente
para o efeito7 ou invocado
um interesse directo, pessoal
e legítimo, suficientemente
relevante, segundo o princípio
da proporcionalidade (neces-sidade, adequação, equilíbrio).
Este interesse poderá estar
relacionado com a intenção
de esclarecer circunstâncias
que levaram ao agravamento
do estado de saúde ou
morte do familiar; propor
uma acção judicial; proceder
ao rastreio e consequente
acompanhamento
médico
ao nível da possível hereditariedade da doença (“esclarecimento hereditário”), ou seja,
terá que estar relacionado
com a pretensão de fazer
valer um outro direito, seja
de terceiro seja da pessoa
falecida, não podendo resumir-se a uma situação de
“mera curiosidade”8 ou melhor
dizendo, a satisfação do interesse não pode esgotar-se no
simples acesso aos dados de
saúde.9
Tratando-se de pedido apresentado por Tribunal ou
órgão de investigação
criminal, dever-se-á ter em
atenção que estes têm de fazer
um prévio juízo da necessidade
dos elementos clínicos para a
investigação ou para o processo
em curso e comunicar à
entidade médica competente (médico assistente,
coordenador da Unidade ou
director clínico) informações
que habilitem à formulação
de um juízo de ponderação
dos valores e interesses
em presença fornecendolhes os dados julgados
necessários para esse fim.
A entidade médica satisfará ou não a requisição
recebida, consoante tenha
concluído, face ao peso
relativo das representações valorativas em con-
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Neste caso, aplica-se a Lei 12/2005,
de 26 de Janeiro (Lei de Informação
Genética Pessoal e de Informação de
Saúde) e a Lei 67/98, de 26 de Outubro
(Lei de Protecção de Dados). O acesso
aos dados (processo clínico/ informações) é efectuado, obrigatoriamente,
através de um médico.
2
Cfr. artigo 3.º, n.º1, alínea b) da LADA.
3
“(…) São documentos nominativos
aqueles que revelem dados genéticos ou de saúde. Aqui se incluindo,
não apenas as informações que resultem do diagnóstico médico feito, mas
também todas aquelas que permitam
apurá-lo, v.g., resultados de análises clínicas, imagens de exames radiológicos,
imagens vídeo ou fotográficas.” – Parecer 249/2009 da CADA.
4
Cfr. n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º da LADA.
5
O nº2 do artº 13º da LADA prevê
que a entidade requerida pode também aceitar pedidos verbais.
6
Cfr. n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º da LADA.
7
Cfr. n.º 5 do artigo 6.º da LADA.
8
Vide Deliberação n.º 51/2001 da
Comissão Nacional de Protecção de
Dados e voto de vencido no Parecer
132/2010 da CADA.
9
O mesmo entendimento teve a
CADA, nos Pareceres 278/2007, de
14 de Novembro e 112/2006, de 7 de
Junho.
10
Parecer do Conselho Consultivo da
Procuradoria Geral da República no
processo 49/91, publicado no DR, II série, nº64, de 1995.03.16, homologado
pelo Ministro da Saúde, por despacho
de 1995.01.12
11
n.º 5 do artigo 6.º da LADA.
1
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fronto, pela prevalência do
dever de colaboração com a
justiça ou do dever de sigilo10.
As autoridades acima referidas
devem, pois, indicar sempre a
finalidade das informações pretendidas, especificando os factos
a cuja prova se destinam (mesmo
nas situações em que o pedido de
junção aos autos da informação
clínica tenha sido apresentado
pelo doente ou seu representante
legal). Caso o ofício da entidade
judiciária não cumpra estes
requisitos, deve o médico responsável solicitar que aquela
envie novo pedido, contendo as
menções necessárias.
De todo o modo, o médico só
deve facultar o acesso aos
dados clínicos que sejam,
estritamente, necessários, a
menos que, o doente tenha
autorizado, de forma escrita11,
a revelação de toda a matéria
sujeita a sigilo.
Serão estes os procedimentos
a adoptar caso o doente se
encontre incapaz temporária
ou irreversivelmente, ou após
a sua morte, quer o pedido seja
apresentado por familiares ou
Tribunais.
O n.º 2 do artigo 8.º da LADA
prevê a responsabilidade por
perdas e danos de quem utilize
os
dados
fornecidos
para
fins diversos daqueles que
determinaram o acesso.

Em conclusão:
• Havendo autorização específica do
doente é possível fornecer os seus
dados clínicos ao tribunal;
• O médico só deve facultar o
acesso aos dados clínicos que sejam,
estritamente, necessários, a menos
que, o doente tenha autorizado, de
forma escrita, a revelação de toda a
matéria sujeita a sigilo;
• Caso o paciente se encontre incapaz
temporária ou irreversivelmente, ou
após a sua morte, os dados a ser
facultados ao tribunal implicam da
parte deste um pedido devidamente
fundamentado num prévio juízo da
necessidade dos elementos clínicos
para a investigação ou para o
processo em curso. O Tribunal tem,
pois, de comunicar à entidade médica
competente (médico assistente
ou director clínico) informações
que habilitem à formulação de um
juízo de ponderação dos valores e
interesses em presença fornecendo
os dados julgados necessários para
esse fim;
• Se o ofício da entidade judiciária
não cumprir estes requisitos, deve
o médico responsável, invocando
o dever de segredo, solicitar que
aquela envie novo pedido, contendo
as menções necessárias;
• As informações aos meios de
comunicação social só poderão
ser dadas com o consentimento
expresso do doente e, em casos
excepcionais, pelas pessoas do seu
círculo relacional mais próximo.
Mesmo assim as ditas informações
devem restringir-se ao estado geral
do paciente.
2012-03-13
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PÁGINA DO CONSELHO DISCIPLINAR

Inexistência de provas
Sem prova de má prática ou negligência não há,
naturalmente condenação disciplinar. Publicamos
nesta edição um caso remetido pelo Conselho Disciplinar do Norte que terminou em arquivamento
por não se terem considerado provados os factos
alegados pela doente.

Conselho
Disciplinar Regional
do Norte
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«PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO
1. O presente processo foi instaurado na sequência de uma participação
da Exma. Senhora … , datada de ...
2. A Participante, alegou o seguinte:
«No passado dia … , às … , após recepção de uma notificação por ofício, dirigime ao … , a fim de ser submetida a um exame médico. Durante o referido
exame, o médico relator levantou a minha perna direita de tal forma que me
provocou, no momento, dores intensas, a ponto de ter ficado com lágrimas nos
olhos, pelo que logo me queixei. O médico relator disse-me, e cito, “Porque é que
se está a queixar? Dói-lhe?”, ao que respondi que sim, resposta esta ignorada
porque ele continuou o exame da mesma forma violenta. Como consequência,
fiquei com dores intensas que me obrigaram a utilizar uma canadiana para
me poder deslocar e , como não passavam, dirigi-me ao meu médico de família,
Dr. … , que me sujeitou a um tratamento (cuja receita anexo), aconselhando
que eu procurasse o médico que me operou à coluna. O referido tratamento
não surtiu qualquer efeito e, por isso, as dores intensas continuaram, pelo que
procurei o médico operador. Este fez-me um exame e recusou-se a comentar o
exame realizado pelo médico relator. Referiu ainda que o tratamento indicado
pelo médico de família estava correcto, tendo ainda acrescentado uma pomada
(Voltaren) para colocar à noite e o Jabasulide. Pediu-me para esperar uns dias,
para verificar o efeito do tratamento, evidenciando que, se este não fosse eficaz,
teria que fazer uma ressonância magnética, para verificar os danos causados
pelo médico relator.
Como as dores não passaram, e tendo em conta que desde que fui operada
(dia … ) não necessitava da ajuda da canadiana para me deslocar, decidi
apresentar uma queixa formal contra o médico relator no … . Para tal, denunciei
a situação no Livro de reclamações, no qual referi que também iria apresentar
esta queixa à Ordem dos Médicos. Não refiro o nome do médico relator porque
o funcionário que me atendeu recusou-se identificar o médico alegando que era
uma informação confidencial.
Peço a Vossa Excelência que tome as medidas que pensar serem necessárias,
porque é inconcebível tudo o que aconteceu. Após uma operação à coluna e
recuperação dolorosa, já me conseguia deslocar sem a ajuda da canadiana,
apesar de alguma dificuldade, e agora após um “simples” exame efectuado
pelo médico relator, não consigo caminhar sem a canadiana. Por outro lado, em
consequência da acção do médico relator, terei que fazer, como já referi acima, a
ressonância magnética, que custará cerca de … €, dinheiro este que não tenho.
Evidencio, ainda, que após a operação já fui examinada pelo médico de família
e pelo médico operador, e nenhum desses exames me provocou qualquer dano.
Talvez porque são médicos que sabem o que fazem.

Pelas graves consequências que a actuação do médico relator implicou, quer
em termos da minha saúde quer financeiras, esta situação não poderá passar
impune.
Informo que o meu processo é o nº … .
Aguardo uma resposta de Vossa Excelência.»
3. À referida participação vinha anexada cópia da receita a que ali alude
e aqui se dá por integralmente reproduzida.
4. Foi junto aos autos um ofício do … , datado de … , que anexava cópia
do processo clínico da Participante, o qual aqui se dá por integralmente
reproduzido.
5. Foi ainda junto aos autos um outro ofício da mesma entidade, com a
mesma data, com a indicação de que o médico que observou a Participante,
no dia … , foi o Exmo. Senhor Dr. … .
6. Este, notificado para se pronunciar sobre o teor da participação,
respondeu o seguinte:
«1 - Sou médico relator do … desde … .
2 - O trabalho do médico relator consiste na observação clínica de um doente,
dos … e dos relatórios clínicos que possua, para depois ser elaborado um
relatório médico, tendo como finalidade a avaliação da incapacidade laboral do
referido doente. O doente é observado uma vez
3 pelo médico relator. Todo o processo é posteriormente analisado por uma
comissão … de três médicos, que toma a decisão final.
4 Observei
de
facto
a
beneficiária
…
no
dia
… no âmbito daquele Serviço.
5 - Não me recordo da doente em causa pois, como facilmente se compreenderá,
são muitos os doentes examinados, e apenas uma vez.
6 - Recordar-me-ia dela certamente se algo de marcante tivesse acontecido
durante o exame. Não tenho qualquer registo mnésico disso. Nem a
patologia era fora do comum ou de alguma forma chocante, como às vezes
sucede ficando-me isso gravado na memória, nem nada de anormal ocorreu que
me chamasse a atenção ao ponto de fixar esse momento. Direi portanto que
o exame decorreu, com toda a certeza, dentro da normalidade.
7 - Para fazer uma correcta avaliação das queixas da doente, era necessário,
entre outros, fazer a manobra de Goldthwait com pesquisa de Laségue, que, para
ser positivo, teria de causar dor. Não é crível que eu me comportasse da forma
maldosa e cínica que as palavras da doente fazem supor. Só posso compreender
as afirmações da queixosa no contexto de uma somatização exacerbada pelo
S. depressivo que a afectava na altura (conforme registei então no processo).
8 - Após o exame médico, concluí
“Discopatia L4L5, operada por duas vezes, com s. álgico marcado e marcada
limitação funcional.
S. depressivo reactivo.
Doente de … anos, emp. de balcão numa papelaria, com baixa há 3 anos, com
quadro clínico que me parece ainda incapacitante.”
e propus que fosse considerada incapaz, devendo ser reavaliada 12 meses
depois. A … considerou não haver motivo para uma incapacidade permanente
para o trabalho.
9 - A beneficiária requereu novamente a pensão de invalidez em … , por
“agravamento”, tendo sido observada por outro médico relator em … que
considerou não haver incapacidade permanente, sendo esta também a decisão
da … em … .
10 - Para concluir, direi apenas que, em mais de 25 anos de exercício da
profissão, nunca tive qualquer queixa de algum doente.»
7. Cumpre apreciar e decidir.
8. A Participante acusa o médico que lhe realizou o exame para verificação
de Incapacidade, de ter actuado de modo negligente, ao efectuar o exame
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de forma violenta e sem cuidado, o que lhe provocou dores e provocou
sequelas imediatas na sua mobilidade, que inclusive a obrigou a recorrer a
canadianas para se movimentar.
9. Importa verificar, pois, no caso, se houve da parte do médico
Participado eventual má prática.
10. O médico Participado refutou tais imputações, tendo contraposto que
o referido exame decorreu dentro da normalidade, sendo que a manobra
aconselhada, e que se impunha, para que o resultado fosse positivo, teria
de causar dor.
11. Resulta dos autos que o referido médico, em conformidade com
o resultado da examinação que fez, propôs que fosse considerada uma
incapacidade temporária pelo período de doze meses.
12. Não se vislumbra, porém, qualquer elemento que permita concluir
e/ou sequer indiciar qualquer erro ou má prática do referido médico na
realização daquele exame e/ou que do mesmo tenha resultado qualquer
sequela para a Participante.
13. De resto, a … considerou no caso não haver motivo para atribuição
à doente de incapacidade permanente para o trabalho, o mesmo tendo
ocorrido em verificação posterior, por outro médico, que conclui de igual
modo pela inexistência de qualquer sequela incapacitante.
14. Consideramos, pois, por demonstrar, a invocada má prática ou
negligência do médico Participado.
Em face do exposto, proponho o arquivamento do presente processo.
Porto, …
A Relatora,
Dra. Damieta Figueiredo.

NOTÍCIA

Especialista do CHLC – HDE
ganha prémio internacional
Sofia Duarte, do CHLC – Hospital D. Estefânia, que actualmente integra
o Programa de Formação Médica Avançada, coordenado pelo Instituto
Gulbenkian de Ciência, foi distinguida com o Prémio Internacional “Eminent
Scientist of the Year 2012” na área de Ciência e Medicina, pelo seu trabalho
em Neurologia Médica-Neuropediatria que aborda o diagnóstico de um
problema genético que confere susceptibilidade a complicações anestésicas
potencialmente fatais. O prémio foi concedido pelo “International Research
Promotion Council” que atribui os prémios internacionais do Fórum Mundial
de Cientistas. O trabalho agora distinguido - “Dominant and recessive RYR1
mutations in adults with core lesions and mild muscle symptoms.” – foi
realizado através de uma colaboração entre o Serviço de Neuropediatria do
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE – Hospital D. Estefânia, o Laboratório
de Neuropatologia do Hospital de Santa Maria e a Unidade de Genética
Molecular do Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães, Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. No estudo participaram igualmente
Teresa Teresinha Evangelista, do Laboratório de Neuropatologia, Jorge Oliveira
e Rosário Santos, do Centro de Genética Médica.
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Simultaneidade de postos de
trabalho que não funcionam
continuamente
Publicamos em seguida o parecer do colégio de
Anestesiologia aprovado em CNE de 24 de Fevereiro
«Simultaneidade de postos de trabalho que não funcionam continuamente
A prática clínica em Hospitais e/ou noutras unidades de saúde, demonstra que
existem, na área de intervenção da Anestesiologia, postos de trabalho que se
revestem de características diferentes.

Colégio
de Anestesiologia

Existem postos de trabalho de laboração estável, como por exemplo a
Consulta de Anestesiologia, Consulta de Dor ou outros; e existem outros
postos que, pela sua natureza, não se compadecem com a possibilidade de
abandono momentâneo para acorrer a um segunda situação, que de forma
potencial e emergente se venha a instalar, como por exemplo anestesia numa
sala operatória, actividade nas unidades de cuidados pós-anestésicos (UCPAs)
ou outros.
Assim, o Colégio de Anestesiologia reitera formalmente um conjunto de
princípios relacionados com a presente temática:
1. Os Serviços de Anestesiologia não devem atribuir, nem os médicos
especialistas de Anestesiologia aceitar, a responsabilidade de 2 postos de
trabalho de índole imprevisível, como por exemplo, UCPAs e linha de
emergência interna, ou analgesia de parto e actividade na sala de emergência; ou
seja, apesar de um dos postos de trabalho não estar a funcionar continuamente,
dada a sua imprevisibilidade inerente, não é prudente que tal seja acumulável
com um posto já de si imprevisível ao nível das necessidades assistenciais.
2. O princípio de que não existe qualquer justificação ou defesa, para
aceitação de responsabilidade por mais de um doente em simultâneo mantémse inalterado.
3. O referido no ponto anterior não isenta o médico anestesiologista do
dever ético, moral e técnico de ajudar um colega que inesperadamente se vê
numa situação de emergência com determinado doente, partindo do princípio
que tal é exequível e não põe em risco a actividade em curso.
A Direcção do Colégio de Anestesiologia			
Humberto Machado»
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Aquisição de serviços
de Imunohemoterapia
pelo Hospital de Loures
Solicitado que foi um parecer técnico à Direcção
do Colégio de Imunohemoterapia sobre o processo de aquisição de serviços de Imunohemoterapia
por parte da Entidade Gestora do Hospital Beatriz
Ângelo (vulgo Hospital de Loures) a uma terceira entidade em regime de outsourcing, divulgamos
nesta edição o parecer emitido pela Direcção do
Colégio de Especialidade de Imunohemoterapia.
Colégio de
Imunohemoterapia
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«Enquadramento:
-A Imunohemoterapia (Medicina
Transfusional) é uma actividade
médica especializada, com forte
componente clínica a par da sua
vertente laboratorial. Os graus de
dificuldade do seu exercício nos
diferentes cenários de prestação de
cuidados de saúde hospitalar e os
níveis de responsabilidade médica
e legal envolvidos, pela utilização
de
componentes
biológicos
humanos, recomendam que os
recursos humanos e materiais
atendam a um dimensionamento do
número médico de especialistas de
Imunohemoterapia hospitalar em
conformidade.
- Trata-se o exercício da Medicina
Transfusional de um ACTO
MÉDICO, que integra o universo de
cuidados médicos especializados da
Imunohemoterapia, no qual importa
que seja mantida de uma forma
inequívoca a rastreabilidade desta
responsabilidade do acto ao médico
especialista de Imunohemoterapia,
num processo de trabalho que se
inicia na indicação terapêutica e que
termina na avaliação do doente após
a administração do componente
biológico.
-Trata-se ainda de uma actividade
médica, que por utilizar produtos
terapêuticos biológicos de origem

humana doados, emerge num quadro
social de prestação de cuidados de
saúde com um imanente conteúdo
benévolo, altruísta e gratuito.
-A Medicina Transfusional é ainda
uma actividade médica com riscos.
Riscos com impacto na saúde
pública. Riscos de elevada percepção
social. Devem pois os Serviços de
Medicina Transfusional assegurar e
acompanhar permanentemente, a
par da qualidade dos componentes
sanguíneos, os mais exigentes
critérios de utilização clínica, por
forma a permitir a maior segurança
na utilização e recurso efectivo a esta
terapêutica.
-Assim o exercício consistente e
seguro da Medicina Transfusional,
consubstancia-se numa actividade que
muito dificilmente será compatível,
com uma estruturação comercial
de hemoterapia de componentes,
nomeadamente quando geridas
por sociedades com fins lucrativos,
que pela sua natureza nesta área de
serviços de saúde, as torna redutoras
e éticamente frágeis, porque
- Esse fim lucrativo dificilmente
atenderá, por contraditório, ao
principal critério de segurança e
qualidade da transfusão de sangue,
que é o da minimização do recurso
à transfusão de componentes do
sangue. Esse mesmo fim lucrativo

é assim incompatível, por ser
susceptível
de
marginalização
e derrogação da intervenção
moduladora e reguladora do
especialista em Imuno-hemoterapia/
Medicina Transfusional, intervenção
esta que é necessária em todas as
propostas terapêuticas. Proposta
que qualquer acto prescritor de
componentes de sangue nesta área
especializada constitui.
-Acresce ainda que qualquer
percepção social da existência de um
negócio a gravitar à volta do sangue,
terá inevitavelmente um impacto
negativo sobre a própria dádiva do
mesmo.
Parecer
Sobre esta mesma matéria, cumpre
desde à Direcção do Colégio de
Especialidade de Imunohemoterapia
informar que com intuito preventivo,
já em 3 de Novembro de 2009
( há mais de 2 anos atrás ),
manifestou a sua discordância
quanto a este eventual figurino
de aquisição de serviços de
Imunohemoterapia em regime
de “outsourcing” no contexto de
Parcerias Público - Privadas.
Essa posição de discordância, foi
materializada numa carta, cujo texto
se recupera em seguida, na integra,
e que foi endereçada ao então
Bastonário da Ordem dos Médicos,
Dr Pedro Nunes. Passamos a citar:
“…Tendo em conta que a prática
da Medicina Transfusional engloba
uma actividade não isenta de riscos,
reclamando que todo o esforço deva ser
focalizado na salvaguarda da qualidade
e dos mais elevados índices de
segurança, o Colégio de Especialidade
de Imuno-hemoterapia vem manifestar
a sua preocupação face à eventual
fragilização do seu enquadramento
clínico e administrativo no cenário
de parceria público - privada em
implementação nalguns hospitais.
Neste sentido, e cientes da sua
sensibilidade sobre esta questão,
solicitamos a Vª Exª o seu
encaminhamento junto dos orgãos de
tutela tidos por mais adequados, no
sentido de ver acautelada qualquer

tentativa
de
compromisso
da
especificidade do exercício nesta área
médica, cujos requisitos se referenciam
a diplomas legais de elevado grau de
exigência, bem como salvaguardar a
fiscalização do seu cumprimento.
Pretende o Colégio precaver deste
modo, a implementação de esquemas
de aquisição de serviços a empresas, ou
a redução da prática a uma plataforma
essencialmente laboratorial, formato
este que antevemos tentador em
cenário de gestão com fins lucrativos.
Colocando-nos ao dispor para qualquer
esclarecimento adicional tido por útil
ou conveniente sobre esta matéria,
subscrevemo-nos com os melhores
cumprimentos.”
Não havendo a registar qualquer
mudança de posição por parte da
Direcção do Colégio, em relação aos
termos do contrato estabelecido
e facultado para análise, importa
neste nosso parecer assinalar
adicionalmente o seguinte:
-No ponto 6 (Instalações, direcção
técnica e horário dos serviços), fica
prevista a possibilidade de os serviços
contratados poderem ser realizados
nos Serviços Centrais do Prestador
de Serviços (6.1), o que configura
um cenário logístico desadequado
à resposta exigível a uma unidade
hospitalar com a dimensão e
diferenciação do Hospital.
-Não é de todo admissível que a
Direcção técnico-operacional da
actividade de Imunohemoterapia
do Hospital seja assegurada por
profissionais médicos e/ou técnicos
superiores laboratoriais (ponto 6.3).
Ver o disposto na Circular Normativa
001/CN-IPS,IP/11 de 20/10/2011.
Por último, refera-se que :
- Este formato de aquisição de Serviços
na Área de Imunohemoterapia em
regime de “outsourcing” não existe
em nenhum dos outros Hospitais
a funcionar em regime de parceria
público-privada a nível nacional.
- O próprio Relatório Final do Grupo
de Trabalho da Reforma Hospitalar
(recentemente tornado público)
onde é admitida e recomendada a
eventual implementação em formato
de “outsourcing” em algumas áreas

médicas hospitalares, excluiu
deste formato a Área de
Imunohemoterapia
ou
da Medicina Transfusional
(página 18, ponto XXXIV).
Assim sendo e face a
tudo o que foi exposto
e considerado vem esta
Direcção
do
Colégio
pronunciar-se contra a
realização do processo de
aquisição de serviços de
Imunohemoterapia
por
parte da Entidade Gestora
do Hospital Beatriz Ângelo
(vulgo Hospital de Loures)
a uma terceira entidade em
regime de “outsourcing”.
Nesta
conformidade
solicitamos ainda a V. Excia.
que deste nosso parecer
seja dado conhecimento
urgente
ao Instituto
Português do Sangue.
Com os melhores
Cumprimentos
Pela Direcção
Álvaro Ferreira da Cunha
Monteiro
12 de Dezembro de 2011

Fevereiro | 2012 | 23

INFORMAÇÃO

Comunicado

Suspensão de medicamentos
anti-cancerosos pela
farmacêutica Roche

A Ordem dos Médicos não pode concordar nem aceitar
soluções de recurso,
mais onerosas para
o Estado, despesa
adicional a que Portugal não pode fazer
face no momento
presente, e que
penalizam os doentes e as suas famílias
desnecessariamente

A Ordem dos Médicos tomou conhecimento das notícias que envolvem
a suspensão do fornecimento a 23 Hospitais de alguns medicamentos de
um laboratório farmacêutico destinados ao tratamento de vários tipos de
cancro.
A Ordem dos Médicos esclarece que não existem, para a maioria dos
medicamentos em causa, substitutos válidos para incorporação nos
protocolos de tratamento destes doentes.
Não é, por isso, aceitável ou tolerável o corte do fornecimento dos
referidos medicamentos, que condicionará necessariamente a suspensão dos
tratamentos indispensáveis a muitos deles.
Por outro lado, não é recomendável concentrar exclusivamente nos 6
maiores Hospitais poupados a este corte todos os tratamentos actualmente
em curso no país.
Não apenas porque isso obrigaria os doentes a deslocações desnecessárias
para fora dos locais em que são tratados e dos seus respectivos médicos
assistentes, muito onerosas para o erário público pelo aumento dos custos
inerentes ao transporte desses doentes, como pela razão, particularmente
relevante, da inexistência de capacidade logística nesses Hospitais para
acolher todos os doentes. Já para não falar de questões como a humanidade
dos cuidados do tratamento de doentes particularmente frágeis e fragilizados.
De facto, uma grande parte das sessões de tratamento de quimioterapia
sistémica são realizadas fora desses seis Hospitais, e a sua capacidade actual
está praticamente alocada aos doentes a seu cargo.
A Ordem dos Médicos não pode concordar nem aceitar soluções de
recurso, mais onerosas para o Estado, despesa adicional a que Portugal não
pode fazer face no momento presente, e que penalizam os doentes e as suas
famílias desnecessariamente.
Pelo que a Ordem dos Médicos recomenda que seja encontrada rapidamente
uma solução estável e coerente que não implique restrições de qualquer
tipo ao acesso de todos os doentes aos tratamentos de que vitalmente
necessitem.
Ordem dos Médicos, 27 de Fevereiro de 2012
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Reorganização dos
cuidados hospitalares
na região Oeste
Publicamos de seguida a posição do Conselho Distrital do Oeste da Ordem dos Médicos onse se
consubstancia a apreciação preliminar que esse órgão faz da proposta de reorganização dos cuidados
hospitalares na região Oeste da ARS Lisboa e Vale
do Tejo.
Face ao documento em epígrafe, com origem na ARSLVT, e datado de Janeiro
de 2012, entende o Conselho Distrital do Oeste da Ordem dos Médicos
tornar públicos, desde já, os comentários seguintes:
1. Antes de mais, parece inconcebível e lastimável, que um documento desta
natureza, que pretende introduzir profundas alterações em toda a actual
estrutura da prestação de cuidados de saúde na Região Oeste, tenha sido
formulado sem qualquer consulta, ou sequer informação prévia, à Ordem dos
Médicos e, em particular, aos órgãos do Distrito Médico do Oeste.
2. O conhecimento da situação real de funcionamento da actividade
assistencial, da natureza e capacidades dos equipamentos instalados, das
populações abrangidas e suas necessidades, alicerçado em longos anos de
prática no terreno, foi considerado como contributo dispensável e irrelevante,
tanto no que se refere aos médicos como, ao que sabemos, às restantes
categorias profissionais envolvidas.

(…) As actuais propostas conduziriam
a uma clara degradação da qualidade
dos serviços prestados às populações
e, em numerosos
casos, a uma significativa limitação
do seu acesso aos
cuidados de saúde.

3. Aliás, a natureza apócrifa do documento, bem como a forma quase
“clandestina” como foi sendo conhecido, sem qualquer comunicação oficial,
e através de contactos pessoais informais, parece incompreensível, ou revelar
algum incómodo por parte dos seus responsáveis em relação à natureza do
seu conteúdo.
4. Como seria de esperar, estas circunstâncias têm vindo a suscitar uma
onda de desinformação, e uma enorme apreensão, ou mesmo indignação, por
parte das diversas entidades envolvidas, onde naturalmente se incluem os
médicos afectados pelas alterações futuras, e em relação aos quais o referido
documento nada menciona, nomeadamente em aspectos tão fundamentais
como eventual alteração do local de trabalho, natureza da actividade
desenvolvida ou da sua relação contratual. Com um mínimo de prudência e
respeito pelas pessoas (profissionais e população em geral) poderia ter sido
evitada esta situação, com toda a instabilidade que gera, e que constitui a pior
forma de proporcionar uma análise das mudanças propostas, que só ganharia
em decorrer num clima de serenidade e ponderação.
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Os autores desse
“estudo” conseguem a proeza surpreendente de não
incluírem na sua
análise um único
índice qualitativo
sobre aquilo a que
chamam a “produção” dos Hospitais,
limitando-se a apresentar um repositório de números.

5. Dito isto, importa sublinhar de uma forma absolutamente inequívoca, o
entendimento por parte deste Conselho Distrital da Ordem dos Médicos, de
que, sobretudo após a abertura do Hospital de Loures, se torna inteiramente
justificado equacionar uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde na
Região Oeste, com a eventual criação de um único Centro Hospitalar para
esta região. Não existe, pois, quanto a esta matéria, qualquer discordância de
princípio.
6. No entanto, causam-nos as maiores dúvidas os termos em que se
pretende realizar uma tal mudança, a distribuição geográfica sugerida para o
novo Centro Hospitalar do Oeste, bem como o destino e distribuição de
actividades pelas diferentes instituições implicadas.
7. A este respeito, o presente documento da ARSLVT, para além da sua
evidente pobreza conceptual, parece enfermar de flagrantes erros de análise,
ignorar aspectos essenciais da realidade actual, basear-se em pressupostos não
validados, e apresentar algumas propostas que, simplesmente, não se afiguram
exequíveis.
8. A não serem introduzidas importantes e imprescindíveis correcções, não
restam dúvidas de que as actuais propostas conduziriam a uma clara degradação
da qualidade dos serviços prestados às populações e, em numerosos casos, a
uma significativa limitação do seu acesso aos cuidados de saúde.
9. Das 60 páginas do documento, 48 são dedicadas à descrição, em
termos meramente numéricos, da actividade das diferentes instituições, e à
comparação, em idênticos termos, do Centro Hospitalar de Torres Vedras
com o Centro Hospitalar Oeste Norte. De facto, os autores desse “estudo”
conseguem a proeza surpreendente de não incluírem na sua análise um único
índice qualitativo sobre aquilo a que chamam a “produção” dos Hospitais,
limitando-se a apresentar um repositório de números, cujo significado, a
existir, se perde numa completa descontextualização.
10. Simplesmente não são consideradas variáveis tão significativas e
determinantes como as características das populações servidas, a sua
envolvente socioeconómica, as condições de trabalho dos profissionais, os
equipamentos disponíveis, a natureza e complexidade das patologias tratadas,
as formas e critérios de referenciação entre instituições, e muitas outras de
igual importância. Todos estes aspectos são completamente ignorados pela
ARSLVT, como se estivesse a falar de uma realidade uniforme do ponto de
vista social, clínico e técnico.
11. Comparar, de uma forma unicamente quantitativa e sem qualquer outra
consideração, as consultas de Peniche com as consultas de Torres Vedras, as
cirurgias de Alcobaça com as cirurgias das Caldas da Rainha, ou os tratamentos
de reabilitação do Hospital Termal com os do antigo Sanatório do Barro, tem
o mesmo rigor técnico-científico que somar batatas com limões ou dividir
laranjas por cebolas.
12. Independentemente da fragilidade dos dados meramente estatísticos em
que se baseia, a presente proposta, para além de múltiplos aspectos discutíveis,
coloca problemas graves em quatro áreas essenciais:
12.1- A dimensão do novo Centro Hospitalar do Oeste
Parece absolutamente insensata a proposta de formação de um único Centro
Hospitalar com cerca de 120km na sua maior extensão, uma população de
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referência da ordem dos 350 000 habitantes, e distribuído por 6 unidades
hospitalares de pequena ou média dimensão que, em alguns casos, possuem
características completamente distintas entre si.
Uma tal estrutura seria dificilmente governável, além de vir reforçar ainda
mais os problemas colocados pela existência de um único Hospital Central de
referência - o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
As distâncias envolvidas, as tradicionais afinidades do ponto de vista social e
de colaboração na prática assistencial, bem como o número de habitantes em
causa e o tipo de recursos disponíveis, aconselhariam que as populações dos
Concelhos mais a Norte - Nazaré e Alcobaça - tivessem como Hospitais de
referência o Hospital de Leiria e os HUC, em vez do Hospital de Caldas da
Rainha e o HSM.
A este respeito, são bem conhecidas, quando da criação do CHON, em 2009,
as dificuldades já então colocadas pela integração daqueles Concelhos na área
de influência do H de Caldas da Rainha, que se viu confrontado, de um dia
para o outro, com um brutal aumento da sua população de referência (que
quase duplicou) sem que tivesse havido o mínimo reforço da sua capacidade
de resposta, tanto em recursos humanos como de instalações.
Manter a integração, no novo CHO, dos Concelhos de Nazaré e de Alcobaça
seria insistir numa solução que já provou não ser adequada aos interesses das
populações e à qualidade dos serviços prestados.
12.2 - As áreas e Hospitais de referência
A situação que vem sendo descrita acima seria ainda agravada pelas disposições
legais publicadas em Agosto de 2011, no que se refere à requisição de
transportes de doentes e ao pedido de meios complementares de diagnóstico.
De acordo com a legislação actual, os doentes observados no Centro
Hospitalar Lisboa Norte, por especialidades não disponíveis no CHO, terão
de realizar naquela instituição todos os exames auxiliares de diagnóstico que
aí forem solicitados.
Em termos práticos, o facto de milhares de cidadãos terem de percorrer
distâncias da ordem dos 120km para realizar exames que poderiam fazer
no seu local de residência, além de ser completamente absurdo e causador
de enorme desperdício, conduziria a limitações significativas no acesso dos
doentes a esses cuidados. Para dar apenas um exemplo, é difícil imaginar,
tendo em conta a disponibilidade de transportes públicos, como seria possível
a um doente residente numa freguesia a norte da Nazaré ou de Alcobaça,
apresentar-se em jejum, às 8.30h, para realizar análises de sangue no Hospital
de Santa Maria.

Em termos práticos,
o facto de milhares
de cidadãos terem
de percorrer distâncias da ordem dos
120km para realizar
exames que poderiam fazer no seu
local de residência,
além de ser completamente absurdo e causador de
enorme desperdício,
conduziria a limitações significativas
no acesso dos doentes a esses cuidados. (…) é difícil
imaginar, tendo em
conta a disponibilidade de transportes
públicos, como seria
possível a um doente residente numa
freguesia a norte da
Nazaré ou de Alcobaça, apresentar-se
em jejum, às 8.30h,
para realizar análises
de sangue no Hospital de Santa Maria.

12.3 - A distribuição dos Serviços de Urgência
A este respeito, o documento prevê a extinção dos Serviços de Urgência
Básica de Peniche e Alcobaça, tratando de modo semelhante realidades
completamente distintas, atribuindo um papel aos Cuidados Primários que
nada autoriza imaginar que seja possível, bem pelo contrário, e destinando
ao Serviço de Urgência (e também ao internamente) do Hospital de Caldas
da Rainha uma sobrecarga de afluência que esta Unidade não se encontra de
todo em condições de acomodar.
Além disso, prevê-se também a existência de uma única Urgência MedicoCirúrgica, no Hospital de Caldas da Rainha, e a transformação da Urgência do
Hospital de Torres Vedras num Serviço de Urgência Básica, “com reforço de
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(…) Perplexidade
causada pela ligeireza, falta de rigor
e de mínima fundamentação, com que
se apresenta uma
“estimativa de redução de custos e
impacto na redução
dos resultados líquidos” que se torna
impossível comentar, por falta absoluta de fornecimento
de dados credíveis.

especialistas de Medicina Interna e de Cirurgia Geral (em regime de Apoio de
Residência 24 horas)”!
Além de não se perceber que tipo de regime seria esse, e em que se
traduziria o citado “reforço de especialistas”, bastaria conhecer minimamente
a realidade local para compreender que é completamente inimaginável que
um único Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, para todo o CHO, pudesse
ter capacidade para receber uma afluência de doentes que seria superior à
de muitos Hospitais Centrais de Lisboa ou do Porto. Trata-se de uma ideia
puramente delirante, e que apenas traduz a falta de conhecimento e de
preparação de quem elaborou o documento em análise.
12.4 - A distribuição de actividades das diferentes especialidades médicas
É certo que, no contexto da criação de um único Centro Hospitalar para a
Região Oeste, se impõe uma alocação criteriosa de segmentos de actividade
específicos a cada uma das instituições, de acordo com os recursos humanos e
materiais disponíveis, a qualidade das instalações e equipamentos, e ainda com
o tipo de procura esperado para cada serviço.
Infelizmente, também nesta matéria, a proposta apresentada parece saída de
uma folha de cálculo, elaborada de forma precipitada, por quem não parece ter
nem a necessária preparação técnico-científica, nem o exigível conhecimento
da realidade local.
De facto, toda a reestruturação proposta, embora contendo alguns aspectos que
poderão revelar-se ajustados, carece inteiramente de qualquer fundamentação
sólida, confunde de forma simplista o funcionamento e características de
algumas valências hospitalares, acabando por sugerir soluções que são
simplesmente inexequíveis.
Diga-se ainda que em nenhum caso é demonstrado que as medidas anunciadas,
nos termos apresentados, possam conduzir a racionalização na utilização de
meios ou a significativa diminuição de custos.
13. Finalmente, vale a pena tecer duas considerações finais:
A primeira, para lamentar a forma, quase ofensiva, como é tratado o futuro
do Hospital Termal Rainha D. Leonor, que ignora por completo o carácter
único da instituição, e a qualidade superior do trabalho ali desenvolvido, sendo
confundido com uma simples actividade de termalismo clássico, semelhante a
tantas outras.
A segunda para manifestar a perplexidade causada pela ligeireza, falta de
rigor e de mínima fundamentação, com que se apresenta uma “estimativa de
redução de custos e impacto na redução dos resultados líquidos” que se torna
impossível comentar, por falta absoluta de fornecimento de dados credíveis.
14. Em qualquer caso, importa realçar que a Ordem dos Médicos,
nomeadamente através do Distrito Médico do Oeste, ciente da importância
relevante e transversal destas decisões, manifesta a sua inteira disponibilidade
para colaborar, de forma construtiva, na reestruturação em curso dos cuidados
de saúde nesta região.
Caldas da Rainha, 23 de Fevereiro de 2012
O Distrito Médico do Oeste da Ordem dos Médicos
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Estágios de acupunctura
por profissionais
não reconhecidos

Publicamos de seguida carta dirigida à ARS, pelo presidente da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, em que
é referida a apreensão dos membros da Competência
em Acupunctura Médica e da Direcção da OM, em relação à possibilidade de profissionais não reconhecidos
pelo Estado português terem acesso a consultas médicas, não estando regulamentadas a sua deontologia e
ética, sendo que tal possibilidade põe em causa os direitos dos doentes, nomeadamente à privacidade.
«Exmo. Senhor Dr….
Presidente da ARS…
Assunto: Estágios de acupunctura por profissionais não reconhecidos
Recentemente chegou ao nosso conhecimento, através de uma colega com a
Competência em Acupunctura Médica, um pedido de estágio na consulta de
acupunctura no Centro de Saúde onde exerce a sua actividade profissional,
com a agravante de haver recolha de dados para a monografia final de Curso,
por uma aluna de uma Escola de Medicina Tradicional Chinesa. Este pedido foi
reencaminhado à referida colega pelo ACES Grande Lisboa III - Lisboa Central,
entidade à qual foi feito o pedido de estágio.
Esta é uma questão que preocupa os membros da Comissão de Competência
em Acupunctura Médica e a Ordem dos Médicos, dado que o assunto em
questão prende-se com a possibilidade de alunos de Cursos de Medicina
Tradicional Chinesa, não reconhecidos pelo Estado Português, acederam a
consultas médicas, não estando sequer regulamentadas a deontologia e ética
destes profissionais.
A técnica terapêutica da Acupunctura apenas se encontra regulamentada para a
classe médica, não se encontrando definido o perfil de outros profissionais de
saúde nem regulamentada a prática de acupunctura por outros profissionais que
não os médicos. Assim, em nosso entender só deverão ser facultados estágios
em consultas médicas de acupunctura no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
a médicos titulares de um curso de Pós-Graduação em Acupunctura Médica que
seja certificado pela Ordem dos Médicos.
Deste modo, achamos importante que todas as ARSs e ACEs tenham
conhecimento que existe na Ordem dos Médicos, desde há dez anos, uma
Competência Médica em Acupunctura, e que os cursos realizados ou a realizar
em Portugal, aprovados pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos, obedecem a critérios bem definidos para o seu reconhecimento e que
actualmente apenas se encontra regulamentada a prática de acupunctura por
médicos devidamente credenciados.
Pelo exposto, fundamentamos as razões e chamamos a atenção para que este
tipo de estágios apenas seja permitido a médicos com formação pós-graduada
em Acupunctura Médica, protegendo a privacidade dos doentes e a qualidade
assistencial.
Com os melhores cumprimentos,
José Manuel Silva
Presidente da Ordem dos Médicos»

Chamamos
a atenção para que
este tipo de estágios
apenas seja
permitido a médicos
com formação
pós-graduada em
Acupunctura
Médica, protegendo
a privacidade dos
doentes
e a qualidade
assistencial.
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Bastonário da OM
escreve ao presidente
do Infarmed
A OM está preocupada com a Saúde dos Portugueses e com a qualidade dos serviços prestados
aos utentes. Confrontada com uma participação
de substituição de uma marca de genérico por
outra de valor superior ao que fora prescrito
pelo Médico, o Bastonário da OM questionou o
MI Presidente do Infarmed sobre o tipo de auditorias que aquele organismo costuma realizar às
farmácias. Aproveitámos para reiterar perplexidade pela não disponibilização dos resultados dos
estudos científicos concernentes à biodisponibilidade dos fármacos genéricos. Três semanas volvidas, sem resposta, foi entendido ser imperativo
de consciência dela dar conhecimento à Classe
Médica e ao público em geral. Reproduzimos de
seguida a carta enviada.

«Exmº Senhor Presidente,
A fiscalização da actividade das farmácias na área da dispensa de medicamentos ao público e consequente monitorização das boas práticas de
farmácia compete ao Infarmed.
No âmbito de uma das participações que efectuámos ao Infarmed, de
troca por uma marca de genéricos mais cara do que a prescrita pelo
médico, em vez de proceder a uma investigação, o Infarmed solicitou o
recibo comprovativo da farmácia, o que, obviamente, facilitaria o processo. Esperamos, porém, que mesmo na ausência desse recibo, que poderá
não ser recuperável, a investigação prossiga.
Este episódio leva-nos a questionar o Infarmed sobre que tipo de auditorias costuma realizar às farmácias.
Efectivamente, os relatos de médicos a referir trocas de medicamentos
nas farmácias em desacordo com a Lei são tão numerosos que emerge
alguma perplexidade pela inexistência de processos, pelo menos que sejam do nosso conhecimento, de penalização de farmácias nesta matéria.
É hábito do Infarmed pesquisar a conformidade com a Lei no âmbito
da troca de medicamentos nas farmácias? Com regularidade? Com que
resultados?
Pode a Ordem dos Médicos ter acesso a essas auditorias?
Uma forma simples de fazer uma avaliação global dos procedimentos e
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a conformidade legal de substituição de medicamentos nas farmácias é
através do Centro de Conferência de Facturas.
Alguma vez o Infarmed questionou o CCF sobre esta matéria? Com que
resultados? Se ainda não o fez, tenciona fazê-lo? Porquê?
Caso nada tenha sido feito neste âmbito, propomos que o Infarmed, em
estreita colaboração com o CCF, faça uma rigorosa auditoria à legalidade
da substituição de medicamentos nas farmácias durante os anos de 2010
e 2011. Se forem detectadas desconformidades, que se aplique a Lei.
Gostaríamos de ser informados acerca destes desenvolvimentos.
Finalmente, solicitamos que nos enviem a legislação que coloca os resultados dos estudos de biodisponibilidade dos medicamentos genéricos
sob segredo industrial.
É para a Ordem dos Médicos muito estranho que o mero resultado de
um estudo científico, que nada revela relativamente a métodos de fabrico,
esteja sob segredo industrial!
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente
Prof. Doutor José Manuel Silva»

Vinhetas numeradas:
ACSS adia entrada em vigor
Relativamente à entrada em vigor da obrigatoriedade das vinhetas numeradas a ACSS tem prestado a seguinte informação aos médicos que a contactam:
«• Por motivos de ordem técnica e jurídica verifica-se a necessidade de prolongar a utilização das
atuais vinhetas e diferir a entrada em vigor das vinhetas numeradas.
• As vinhetas atuais devem continuar a ser adquiridas nos postos de venda das ULS/ARS e são
válidas por um prazo de dois meses após a entrada em vigor das vinhetas numeradas.
• Logo que possível será disponibilizada mais informação sobre o processo de aquisição das novas
vinhetas e a data a partir da qual podem ser adquiridas.»
Informação sempre actualizada em: www.ordemdosmedicos.pt
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Parecer do Colégio
de Ginecologia/Obstetrícia
relativo a processo disciplinar
A pedido da actual Direcção do respectivo Colégio da
Especialidade, publicamos nesta edição, na íntegra, o parecer emitido pelo Colégio de Ginecologia/Obstetrícia
no âmbito do Processo Disciplinar nº 42/2009 do CND,
a que foi feita referência na edição da ROM de Setembro de 2011.
«A Direcção do Colégio da Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia é do
seguinte parecer:
A análise dos dados constantes do processo n.3/02 referente ao nascimento de
uma criança com síndrome de Down suscita-nos os seguintes comentários:
1 - O facto da mãe ter 35 anos representa um risco aumentado para a ocorrência
de trisomia 21, idade a partir da qual se recomenda a realização de amniocentese
precoce dado que o risco calculado a termo é sobreponível ao risco de perda fetal
inerente à técnica da amniocentese.
2 - Muitos Centros de Diagnóstico pré-natal (DPN), para optimizarem os
resultados em função da capacidade de resposta, tal como acontece no Hospital
de S. Francisco Xavier, consideram os 37 anos a idade limite a partir da qual
realizam a amniocentese com base apenas na idade materna.
3 - A realização do rastreio ecográfico pela medição da translucência da nuca às
14 semanas pode ter sido tardia, uma vez que se recomenda a sua realização,
entre as 11 e as 13 semanas.
4 - O rastreio bioquímico realizado às 16 semanas foi interpretado como traduzindo
risco elevado para S. Down (1/321) pelo Laboratório de Patologia Clínica do
Hospital S. Francisco Xavier que realizou os doseamentos de alfafetoproteína e
hcG.
5 - A atitude de propor amniocentese precoce por parte da Colega em causa foi
prudente apesar de, segundo o critério do Núcleo de DPN da mesma Instituição,
o limiar de risco para o rastreio bioquímico realizado no 2° trimestre se situar em
1/300, portanto em discordância com o Laboratório.
6 - Se a amniocentese tivesse sido realizada teria permitido o diagnóstico precoce
da cromossomopatia e a grávida teria a oportunidade de decidir se queria
interromper ou deixar evoluir a gravidez.
7 - O esclarecimento da dúvida quanto a indicação para amnniocentese ter sido
posta ou não pela médica assistente está fora do âmbito das nossas possibilidades.
Com os nossos melhores cumprimentos
O Presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia
Prof. Doutor Luís Mendes Graça»
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Anestesia em Pediatria
- Recomendações
A prática médica anestésica e cirúrgica na população
pediátrica, é uniformemente reconhecida como tendo
especificidades próprias, exigindo profissionais qualificados, com o adequado treino e experiência específica,
sendo fortemente desaconselhável a sua execução de
uma forma esporádica e ocasional.
Considerando que em Portugal, como na grande maioria dos países, a Anestesiologia Pediátrica não é uma
especialidade médica, nem uma competência, nem uma
graduação, importa definir e salvaguardar a qualificação
dos Anestesiologistas, nomeadamente os colocados em
hospitais não especializados, para a realização de actos
anestésicos na população pediátrica.
Assim, e em consonância com a Secção de Anestesiologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, preconizam-se as seguintes recomendações na prática da anestesiologia pediátrica.
1 - Crianças no período neonatal (até aos 28 dias)
Transferência para Hospital Central, com valência de cirurgia pediátrica e
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais / Pediátricos.
2 – Crianças no período de 29 dias a 6 meses:
Considerar a realização da intervenção cirúrgica, se os seguintes pressupostos
estiverem todos cumpridos:
- Doente com a classificação de ASA I e ASA II não sindromático
- Staff cirúrgico vocacionado
- Staff de enfermagem vocacionado
- Condições de Bloco Operatório adequadas*
- Staff anestésico qualificado, com a experiência de realização de 1 acto anestésico
/ mês neste grupo etário (mínimo)
3 – Crianças no período 6 meses a 3 anos
Aplicam-se as mesmas especificidades que para o grupo etário anterior.
Staff anestésico qualificado obriga a um limite mínimo de 1 acto anestésico /
semana / anestesista

Campling E A, Devlin H B,Lune J N.
The report of the National Confidential Enquiry into Perioperative Deaths
1989, London: Disc to print; Lta 1990

5 – Crianças de 3 a 7 anos
Aplicam-se as mesmas especificidades que para os grupos anteriores.
Staff anestésico adequado, obriga a um limite mínimo de 2 actos anestésicos /
semana / anestesista
De acordo com a organização de cada Serviço de Anestesiologia é recomendada
a nomeação de um especialista responsável pela área de anestesia pediátrica.
O Anestesiologista da equipa pediátrica deve frequentar um centro especializado,
no mínimo 15 dias / ano.
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O Anestesiologista com qualificação para Anestesiologia Pediátrica deve realizar
100 anestesias por ano em crianças com idade inferior a 7 anos, sendo que, 12
devem ter idade inferior a 6 meses, 50 devem ter idade inferior a 3 anos.
* BLOCO OPERATÓRIO ADEQUADO OBRIGA À EXISTÊNCIA DE :
Equipamento especifico e dedicado à população pediátrica:
1 - Carro de Ressuscitação devidamente equipado com monitor/desfibrilhador,
com pás de desfibrilhação pediátricas (tamanhos para todas as idades )
2 - Dispositivos de manutenção da via aérea para todas as idades, incluindo
mascaras faciais, mascaras laríngeas, tubos endotraqueais, laringoscópio e lâminas
pediátricas.
3 - Ventilador anestésico equipado com módulos de ventilação por pressão e
volume, possibilitando ventilação mecânica de forma adequada à idade e peso
dos pacientes.
4 - Equipamento de monitorização não invasiva,nomeadamente electrocardiografia,
pressão arterial, oximetria de pulso, capnografia e temperaturas.
5 - Sistemas de administração de fluidos por via intravenosa (Seringas e bombas
perfusoras)
6 - Sistemas de aquecimento e manutenção da temperatura corporal.
7 - Tabelas escritas, de acesso rápido, com as concentrações, volumes e dosagens
pediátricas dos fármacos.
8 – Recobro Anestésico / UCPA
“...surgeons and anesthetist should not undertake ocasional pediatric pratice...”
“...the outcome of surgery and anaesthesia in children is closely related to the
experience of the clinicians involved”

NOTÍCIA

Curso de 1977 – Lisboa 35 anos
ALMOÇO DE CURSO ‘77
Sábado, 5 de Maio de 2007
restaurante da ORDEM dos MÉDICOS
a partir das 13 horas
Inscrição prévia obrigatória, envia uma mensagem para
cursomedicina77@gmail.com
com o teu nome e email, receberás de volta o boletim de inscrição
e todos os detalhes desta grande reunião do Curso 77
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Medicina Farmacêutica:
admissão e requisitos
Realizam-se no dia 14 de Junho de 2012 as provas de
admissão Curricular na Competência em Medicina Farmacêutica. O prazo de recepção de candidaturas é o dia
1 de Maio de 2012.
O CNE de 24 de Fevereiro de 2012 aprovou a Alteração dos Critérios de
Admissão à Competência de Medicina Farmacêutica, conforme se transcreve:
«A atribuição da Competência em Medicina Farmacêutica é feita com base nos
seguintes requisitos:
A) Submissão de candidatura com apresentação dos seguintes documentos:
1. Requerimento de admissão dirigido ao Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos.
2. Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos como se
encontra no pleno gozo dos seus direitos estatutários
3. Curriculum Vitae em Língua Portuguesa (sete exemplares, um em suporte
papel e os restantes em suporte informático) que, para além de outros elementos
biográficos considerados relevantes, deverá evidenciar obrigatoriamente
experiência mínima de dois anos em pelo menos duas das seguintes áreas
nucleares da Medicina Farmacêutica:
a)-Investigação e Desenvolvimento
b)-Farmacovigilância
c)-Assuntos Regulamentares
d)-Aspectos médicos na gestão do ciclo de vida do medicamento
Sempre que entendido como necessário, o júri de avaliação pode solicitar o
fornecimento de dados específicos ou esclarecimentos adicionais sobre os itens
atrás referidos.
B - Obtenção de aprovação em prova oral de admissão composta por:
a)-Apreciação e discussão curricular
b)-Prova Teórica de avaliação de conhecimentos com base no curriculum
enunciado pelo Council for Education in Pharmaceutical Medicine (CEPM) Core Curriculum for Education in Pharmaceutical Medicine – disponível em
http://www.ifapp.org.
Será dispensado desta prova teórica, quem demonstrar possuir certificado de
habilitações ou diploma de curso de pós-graduação em Medicina Farmacêutica,
cujos conteúdos programáticos estejam de acordo com o curriculum enunciado
pelo CEPM.»
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XVI congresso nacional de medicina
VII congresso nacional do médico interno
Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra - CHUC
17 a 20 de Abril de 2012
Dia 17 e 18 de Abril- Cursos Pré Congresso (SÉPSIS; ELECTROCARDIOGRAFIA; GESTÃO DE EVENTOS CRÍTICOS;
PRESCRIÇÃO RACIONAL; PEQUENA CIRURGIA)
Dia 19 de Abril
QUALIDADE NA INVESTIGAÇÃO. O QUE HÁ DE NOVO
MODERADORES: Catarina Resende de Oliveira
				
Fernando Gomes
ORADORES:
Investigação Clínica. Certificação de Qualidade na AIBILI
				
José Cunha-Vaz
			 Desafios no diagnóstico laboratorial das demências
				
Inês Baldeiras
			 O papel da Investigação na criação de valor
				
Teresa Mendes
			 O que há de novo na investigação do cancro da mama
				
Carlos Lopes
Neste dia haverá ainda os seguintes temas: - QUALIDADE E ÉTICA EM SAÚDE
				
- QUALIDADE EM CUIDADOS DE SAÚDE
				
- QUALIDADE CLÍNICA
				
- MITOS, INCERTEZAS E LIMITES DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
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Dia 20 de Abril - QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO NO INTERNATO MÉDICO
MODERADOR: Inês Rosendo
ORADORES:
A perspectiva do Médico Interno
				
Luís Patrão
			 A perspectiva do Investigador
				
Ana Azevedo
			 A perspectiva da Tutela
				
Miguel Seabra
NESTE DIA HAVERÁ AINDA OS SEGUINTES TEMAS: QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO NO INTERNATO MÉDICO QUALIDADE NO ENSINO - A QUALIDADE EM SAÚDE - ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA
O PROGRAMA COMPLETO PODE SER CONSULTADO NO SITE NACIONAL DA ORDEM DOS MÉDICOS.
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Excesso de horas
extraordinárias pode originar
sanções internacionais
Em Setembro de 2011 a Comissão Europeia solicitou
à Irlanda e à Grécia o cumprimento das normas europeias sobre limites de tempo de trabalho nos serviços
de saúde. Dado o contexto actual português em que
se têm verificado diversas infracções nesse mesmo
âmbito, a ROM contactou a Comissão Europeia mas
não foi possível obter informações concretas sobre as
medidas punitivas que potencialmente serão aplicadas
no caso da manutenção do incumprimento por parte
desses dois países.

Fonte principal: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=pt&catId=82&n
ewsId=1083&furtherNews=yes
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A Comissão Europeia solicitou aos
Governos irlandês e grego que se
assegurassem da total compliance
com as regras da União Europeia no
que se refere ao limite de tempo de
trabalho para os médicos do serviço
público de saúde. Este pedido assumiu
a forma de «reasoned opinion»,
isto é, «parecer fundamentado», no
âmbito dos procedimentos que a UE
tem definidos no caso de infracção.
A Comissão considerou que os
dois países estavam a cometer uma
infracção grave à Directiva dos
Tempos de Trabalho.
Após o parecer fundamentado
da Comissão, Irlanda e Grécia
tinham dois meses para informar
sobre as medidas que estivessem a
tomar para «alinhar» as legislações
internas com a política legislativa
definida pela UE. Caso os dois
países não o fizessem, ficaria na discricionariedade da Comissão decidir
se iria ou não referenciar a infracção
para o Tribunal de Justiça da União
Europeia.
A lei irlandesa estabelece limites
máximos para a carga horária dos
médicos mas, frequentemente, na
prática, os hospitais públicos não
aplicam tais regras aos Internos nem
aos médicos sem vínculo à função
pública. Existem muitas situações

em que os Médicos Internos são
escalados para trabalhar 36 horas
seguidas, fazendo por vezes mais
de 100 horas numa semana. Com
uma média de trabalho semanal de
70-75 horas, os jovens médicos são
obrigados a trabalhar sem as pausas
obrigatórias e sem o descanso,
normal ou compensatório, devido.
Os médicos gregos que trabalham
em hospitais públicos e centros
de saúde fazem frequentemente
uma média de 64 horas semanais
e, em alguns casos, chegam mesmo
a ultrapassar as 90 horas/semana,
sem que exista na lei qualquer limite
máximo para o número de horas
que se podem fazer sem descanso.
O excesso de horas de trabalho,
combinado com a falta de descanso
mínimo, aumentam o risco para a
saúde e segurança dos médicos.
Profissionais esgotados aumentam
consequentemente o risco de erro,
o que pode ter consequências
graves para os seus doentes.
A ROM contactou a Comissão
Europeia em Fevereiro de 2012 e,
apesar de o prazo de dois meses
que Irlanda e Grécia tinham para
que fossem tomadas as necessárias
medidas legislativas, ter terminado
ainda em 2011, não foi possível
obter informações concretas sobre

as eventuais penalizações, dado
tratar-se de um caso que ainda está
pendente podendo tal informação
«ser prejudicial ao resultado dos
procedimentos por infracção».
Este caso deverá ser seguido
com particular interesse no
nosso país dadas as situações
de incumprimento que se têm
verificado um pouco por todas as
instituições do Serviço Nacional
de Saúde, nomeadamente relativamente aos médicos internos,
situações essas que originaram
a entrega por parte de muitos
internos de uma declaração
recusando a prestação de trabalho
extraordinário fora dos limites
legais.
No
modelo
de
declaração
amplamente
divulgado
pelos
sindicatos médicos pode ler-se
que os médicos internos, tendo
presente, designadamente, o disposto no artigo 16.º, n.º 3, do
Decreto-Lei n.º 203/2004, de
18 de Agosto, declaram a sua
indisponibilidade para, no ano de
2012, prestarem todo e qualquer
trabalho extraordinário, incluindo
no serviço de urgência (interna
ou externa), nas unidades de
cuidados intensivos e nas unidades
de cuidados intermédios, fora dos
estritos limites consagrados no
Regime do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas, aprovado pela
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro,
a saber:
- Na situação prevista no n.º 1 do
artigo 160.º, a prestação de trabalho
extraordinário ficará sujeita aos
seguintes limites:
“a) Cem horas de trabalho por ano;
b) Duas horas por dia normal de
trabalho;
c) Um número de horas igual ao
período normal de trabalho diário nos
dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio
período normal de trabalho em meio
dia de descanso complementar”
(artigo 161.º, n.º 1);
- Na situação prevista no n.º 2
do artigo 160.º, a prestação de

trabalho extraordinário ficará sujeita ao limite consagrado no n.º 1
do artigo 131.º:
“Sem prejuízo dos limites previstos nos
artigos 126.º a 129.º, a duração média
do trabalho semanal, incluindo trabalho
extraordinário, não pode exceder
quarenta e duas horas, num período
de referência fixado em instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho, não devendo, em caso algum,
ultrapassar 12 meses ou, na falta
de fixação do período de referência
em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, num
período de referência de 4 meses,
que pode ser de 6 meses nos casos
previstos nos n.ºs. 2 e 3 do artigo
128.º
Perante a entrega das declarações,
esperava-se o eventual reconhecimento de que existem condições
mínimas para a boa prestação de
cuidados de saúde às populações
e que uma dessas condições é
não impor um excesso de horas
aos profissionais, muito menos
aos profissionais que estão na sua
fase de formação pós-graduada.
No entanto, segundo informações
divulgadas pelos sindicatos médicos, algumas administrações
terão optado por formular ameaças
veladas aos jovens médicos,
esquecendo o princípio básico que
todos os estudos indicam que um
médico privado de horas de sono é
um mau médico.
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Reunião geral de Médicos
percorreu o país
As reuniões gerais de médicos promovidas pelo
Movimento Médicos Unidos, com o apoio da Ordem dos Médicos (OM), começaram em Lisboa no
dia 22 de Fevereiro, onde encheram o anfiteatro da
OM. Seguiu-se Coimbra no dia 23 e Porto no dia
27 de Fevereiro. O resultado dessas reuniões, além
de um amplo debate entre pares sobre assuntos da
ordem do dia, como o futuro do Internato Médico
e a mobilidade e desemprego médicos, foi a carta
aberta que se reproduz no final deste artigo.
Contamos com
todos para
trazer força e
pluralidade de
opinião. Vamos mostrar
que temos algo a
dizer acerca do
nosso futuro e do
futuro da saúde em
Portugal.
É o momento
de demonstrar
a nossa UNIÃO!» Movimento Médicos
Unidos
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Com uma ordem de trabalhos que
incluía a implementação das carreiras
médicas e respectiva grelha salarial
(em negociação com o Ministério),
horas extraordinárias e futuro
pagamento da Urgência, futuro do
Internato Médico, mobilidade e
desemprego Médico,o grupo Médicos
Unidos, com a colaboração da
Ordem dos Médicos, organizou três
Reuniões Gerais de Médicos nos
auditórios das respectivas Secções
da OM.
A adesão dos colegas às reuniões
de Fevereiro foi crescente: cerca
de 300 pessoas em Lisboa, mais de
três centenas em Coimbra e um
número de médicos superior a 700
no Porto. A reunião de Lisboa, que
teve lugar no auditório da Secção
Regional do Sul (SRS) da Ordem dos
Médicos, contou com a presença de
Nuno Diogo em representação da
SRS, do bastonário da Ordem dos
Médicos, José Manuel Silva, de
Mário Jorge Neves, vice-presidente
da FNAM (Federação Nacional dos
Médicos), e do secretário-geral
do SIM (Sindicato Independente
dos Médicos), Jorge Roque da
Cunha. Maria Loureiro, Clara
Azevedo e Nadine Ferreira foram
as representantes do grupo Médicos

Unidos que asseguraram o bom
decurso da reunião.
A afluência de médicos tornou
insuficiente o número de lugares
disponíveis mas o facto de uma parte
da assistência ter ficado em pé ou
até mesmo na escadaria do auditório,
não impediu a intensa participação e
a manutenção do interesse ao longo
da noite. José Manuel Silva realçou
com agrado a mobilização da classe
médica em torno desta iniciativa
do Movimento Médicos Unidos,
salientando o forte envolvimento dos
mais jovens e a importância que esse
facto tem na vida das organizações.
Fazendo uma aproximação aos
temas da reunião, em que o
contexto de crise internacional é
incontornável, o bastonário da OM
afirmou: «Desde há pelo menos
uma década que Portugal está a ser
conduzido para o abismo, perante a
inacção da população. Estamos a ser
péssimos alunos porque não lemos
os sinais da economia e do mundo.
A responsabilidade é dos Governos,
mas especialmente dos portugueses.
A OM está disponível para colaborar
tal como está disponível para, se
necessário, lutar com convicção e
determinação».
Os representantes do Movimento

Médicos Unidos apresentaram-se
na reunião como «facilitadores»
de um diálogo fundamental no
enquadramento de «uma agenda
com interesse para todos os médicos
independentemente do seu grau de
diferenciação ou do tipo de vínculo
que possuam».
Todas as reuniões tiveram início com
uma intervenção do médico Carlos
Cortes sobre o Movimento Médicos
Unidos e sobre o enquadramento das
três Reuniões Gerais de Médicos no
contexto das actuais reivindicações
destes profissionais. Em Lisboa,
Carlos Cortes, falando em nome
do Movimento, explicou-o como
sendo um fenómeno de origem
quase espontânea em que «qualquer
médico pode participar» e salientou
como é «reconfortante perceber que
a classe médica está unida em redor
de causas», explicando que a primeira
reunião que tinham organizado tinha
contado com a presença de apenas
30 médicos. «Era importante haver
um acordar da classe médica. Mas
não queremos ser nem uma segunda
Ordem nem um terceiro sindicato,
apenas os organizadores de um
espaço de troca de opiniões e com
elas enriquecer, junto da OM e dos
sindicatos, as ideias que circulam
nessas instituições».
Roque da Cunha referiu a
importância da estruturação das
carreiras em medicina como forma
de garantir a qualidade, «necessária

para garantir aos doentes que os
médicos foram avaliados interpares
e que a sua formação é contínua e
está actualizada». «A consequência
sindical dessas carreiras é a que
está nos acordos – expressão
dessa necessidade permanente de
avaliação e exigência», acrescentou
o representante do SIM, explicando
que as grelhas salariais estão em
discussão, tendo, numa fase posterior
do encontro, feito um ponto da
situação relativamente às reuniões
de negociação, no que refere, por
exemplo, ao descanso compensatório,
em que referiu situações de
ilegalidade em que as administrações
fazem uma interpretação divergente
– e pior – da que tem a ACSS sobre
a aplicação das suas Circulares
Informativas.
João Semedo, médico, deputado à
Assembleia da República pelo Bloco
de Esquerda, esteve presente na
reunião de Lisboa e,numa intervenção,
relembrou que «nada acontece por
acaso nem de repente» e que tudo
começou «com a empresarialização
dos hospitais», salientando que
«é importante encontrar um
mecanismo
que
obrigue
ao
cumprimento das carreiras» pois,
neste momento, «há colegas com
pouca diferenciação que exercem
cargos de muita responsabilidade
e colegas com muita diferenciação
que desempenham funções pouco
diferenciadas». As «carreiras são

Desafiei o Sr.
Ministro a dizer onde
faltam médicos em
Portugal e a oferecer
condições tão dignas
como as que são
dadas aos médicos
estrangeiros sem
diferenciação
José Manuel Silva
(OM)
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A carreira única é
«necessária para
garantir aos doentes
que os médicos foram
avaliados interpares
e que a sua formação
é contínua e está
actualizada»
Roque da Cunha
(SIM)

Que resposta vamos
dar às pessoas que
acabarem o curso
e não tiverem
autonomia para
exercer a sua
profissão?
Nuno Diogo
(SRS)

conhecimento e valorização quer
profissional, quer pessoal».
Mário Jorge exultou o Movimento,
referindo que «estamos fartos
de pensamento único. (…) é da
contradição que nasce o progresso»,
e que dessa pluralidade de opiniões
saem «resoluções mais dinâmicas
para os problemas dos médicos».
Especificamente sobre a questão
das horas extraordinárias, o
representante da FNAM não hesitou
em explicar: «se há um grande
volume de horas extraordinárias é
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devido a necessidades prementes
dos serviços pois os médicos não
se escalam a eles próprios. Mas os
nossos níveis de subsistência têm
que ter origem no vencimento e
não em trabalho extraordinário
desregrado, à custa da vida pessoal».
Mário Jorge louvou a maturidade das
duas associações sindicais por, no
melhor interesse dos médicos, terem
dirimido as suas divergências «para se
sentarem à mesa negocial com uma
posição única» para a discussão das
carreiras médicas. Especificamente
sobre a possibilidade de se reduzir
o pagamento no Internato Médico
frisou que tal medida seria «um
retrocesso aos anos 50». Numa
das suas últimas intervenções da
noite, Mário Jorge relembrou que
só é possível às instituições que
representam os médicos defendêlos se os próprios participarem as
situações e estiverem dispostos a
agir, caso contrário «não podem
esperar que se consigam resultados».
Nuno Diogo, em representação da
SRS, convidou os jovens a reforçarem
a sua ligação com à OM e demonstrou
a sua apreensão quanto ao futuro
do Internato Médico: «que resposta
vamos dar às pessoas que acabarem o
curso e não tiverem autonomia para
exercer a sua profissão?» e explicou
que o Conselho Nacional Executivo
da OM tem vindo a estudar este
assunto, reforçando que a Ordem
«nada tem contra os internatos
feitos em instituições privadas desde
que tenham a qualidade e as mesmas
condições com que se fazem os
Internatos no Público».
José Manuel Silva, a propósito da
mobilidade e do desemprego médicos
não hesitou em usar as palavras
«futuro dramático» e explicou que
os médicos não se sentem agredidos
pela mobilidade e que já emigram
com frequência, acrescentando
contudo que essa situação é
lamentável: «Portugal gastou muito
dinheiro a formar médicos e agora
não lhes dá condições mínimas
para se estabelecerem no seu país.
(…) Já desafiei o Sr. Ministro a dizer
onde faltam médicos em Portugal
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e a oferecer condições tão dignas
como as que são dadas aos médicos
estrangeiros sem diferenciação.» «A
empresarialização e a desorganização
das carreiras vão originar redução
das capacidades formativas», situação
que considerou que não seria uma
«inevitabilidade» mas, «muitas vezes,
são colegas nossos que ajudam num
processo de desestruturação das
carreiras», nomeadamente através da
sua passividade.
Durante as cerca de trinta
intervenções do público, além da
participação sobre as temáticas
principais, foi amplamente elogiada
o Movimento Médicos Unidos,
enquanto movimento autónomo e
que usa novos métodos, e foi sempre
recordado o interesse da população
e a defesa do doente como objectivo
e preocupação subjacentes às várias
intervenções da noite.
A segunda reunião teve lugar na OM
de Coimbra, durou quatro horas
e contou com a participação de
mais de 300 colegas, facto inédito
e que muitos consideraram como
sendo a maior reunião de médicos
alguma vez vista nessa secção.
Foram focados vários temas da
ordem de trabalhos, nomeadamente
a importância de uma Carreira
Médica funcionante, a necessidade
de uma Formação Médica exigente
e estruturada, a defesa da qualidade
da medicina e a preservação do
Serviço Nacional de Saúde como
um garante de uma medicina
assistencial de qualidade. Presentes
na mesa, além dos representantes
dos organizadores, Fernando Gomes
(Presidente da Secção Regional
do Centro da OM), Jorge Cunha
(membro do Secretariado Nacional
do SIM), José Pena (Vice-Presidente
do Sindicato dos Médicos da Zona
Centro/FNAM). No final de mais
uma reunião muito participada, foi
apresentado o documento ‘CHUC:
Fusão ou conFusão’ que pretende
ser uma carta de princípios para a
construção do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra. Este
documento poderá também servir
de base para outros centros

hospitalares em reestruturação.
No dia 27 de Fevereiro teve lugar
a última reunião, no Centro de
Congressos da Secção Regional do
Norte da OM. Nela participaram
mais de 700 médicos, pelo que terá
sido uma das mais representativas
dos últimos anos. Ao longo de quase
quatro horas de intensa participação
tornou-se evidente a convergência
para a generalidade dos diversos
pontos em análise, nomeadamente a
necessidade de uma planificação no
numerus clausus em Medicina, o que,
a par da carreira médica única e de
uma formação de elevada qualidade,
consubstancia um dos garantes da
Saúde, como valor fundamental da
nossa sociedade.
A mesa contou com a presença de
Miguel Guimarães (Presidente da
Secção Regional Norte da OM),
Ana Manuela Ribeiro, membro dos
Médicos Unidos, Merlinde Madureira
(representante da FNAM) e Jorge
Silva (em representação do SIM).
Todas estas reuniões estiveram
ligadas directamente ao facebook
do Movimento Médicos Unidos,
permitindo assim aos profissionais
que não estiveram presentes
fisicamente, ainda assim participar
e ter conhecimento do que se ia
debatendo.

Era importante haver
um acordar da classe
médica. Mas não queremos ser nem uma
segunda Ordem nem
um terceiro sindicato,
apenas os organizadores de um espaço
de troca de opiniões
e com elas enriquecer,
junto da OM e dos
sindicatos, as ideias
que circulam nessas
instituições
Carlos Cortes
(Médicos Unidos)

Se há um grande
volume de horas
extraordinárias é
devido a necessidades
prementes dos
serviços pois os
médicos não se
escalam a eles
próprios
Mário Jorge (FNAM)
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Na sequência dos três encontros foi elaborada
a carta que se transcreve de seguida.

Carta ao Ministro da Sáude
Exmo. Sr. Ministro da Saúde,
Dr. Paulo Macedo,
l e com as consequências que daí
Os Médicos, preocupados com a grave degradação da Saúde em Portuga
activa em três Reuniões Gerais de
forma
de
e
ente
massivam
ram
participa
país,
podem advir para os doentes e para o
e contribuir com propostas
Saúde
da
estado
Médicos em Lisboa, Coimbra e Porto. O objectivo foi analisar o actual
se encontra.
sector
este
que
em
te
alarman
situação
a
ar
construtivas que possam melhor
ta sobre o futuro da Medicina e a
Os profissionais presentes nestas três assembleias traçaram um cenário pessimis
ses.
portugue
aos
ade
prestação de cuidados de saúde com Qualidade e Humanid
tem sido progressivamente afastado dos já
Deixou de existir uma aposta clara numa medicina de qualidade e o doente
‘magros’ recursos colocados à sua disposição.
o para resolver um défice orçamental
O excessivo e intolerável desinvestimento no sector da saúde tem sido justificad
são culpados.
não
doentes
os
que
de
,
sectores
vários
em
ruinosas
criado por anos de políticas
ser considerados a solução para resolver
Hoje, os hospitais, os centros de saúde e os seus profissionais deixaram de
o terá graves consequências sociais,
populaçã
da
Saúde
na
timento
desinves
O
ses.
os problemas de saúde dos portugue
económicas e políticas.
a existente:
Assim, destacamos seis áreas prioritárias que podem melhorar o panoram
adequado, constituído
Defesa intransigente de um Sistema de Saúde exigente, com financiamento
1.
doente;
do
ades
por profissionais competentes e direccionado para as necessid
em curso e na
Participação activa dos profissionais do sector e dos doentes nas reformas
2.
às necessidades das
os
adequad
mais
modelos
de
ão
construç
a
para
Saúde,
de
políticas
das
estruturação
de saúde;
populações e assentes em critérios de qualidade da prestação dos cuidados
ades de uma medicina
Exigência de uma Formação Médica rigorosa que possa responder às necessid
3.
altamente qualificada e diferenciada;
em critérios de
Necessidade imperiosa de uma Carreira Médica única e funcionante, baseada
4.
bilidade da profissão
responsa
e
exigência
à
adaptada
salarial
grelha
uma
com
e
,
qualidade
e
competência
médica;

dades Médicas
Planificação cuidada das vagas para os Cursos de Medicina e para as Especiali
5.
à “exportação” de
incentivo
o
outro,
por
e
para evitar, por um lado, o recurso à “importação” de médicos
;
formação
de
anos
12
de
mais
investiu
país
o
quais
profissionais qualificados nos
urgente do Acto
Definição escrupulosa das competências dos médicos através da promulgação
6.
matéria.
essa
sobre
onais
internaci
normas
as
e
médico
Médico respeitando o perfil profissional do
a um Serviço Nacional de Saúde em
É urgente que se implementem estas medidas, capazes de dar um novo alento
dos mais fragilizados.
mente
desagregação e a uma Medicina cada vez mais distante dos cidadãos, principal
nalização destas seis áreas prioritárias.
A mobilização conseguida espelha o envolvimento dos médicos na operacio
um sistema de saúde apto a responder
Os médicos estão disponíveis para participar na restruturação de
às necessidades da população.
Não hesitaremos na defesa dos Doentes.
Este é um primeiro passo.
Certos de que esta carta merecerá toda a sua atenção,

Ordem dos Médicos
Federação Nacional dos Médicos
Sindicato Independente dos Médicos
Movimento Médicos Unidos
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Portugal/Brasil:

via verde para a qualidade
Realizou-se no dia 16 de Fevereiro uma conferência de imprensa com representantes da Ordem dos
Médicos e da Associação Médica Brasileira. Neste
encontro com a comunicação social, as duas instituições congéneres falaram sobre a importância da
mobilidade dos médicos entre os dois países e sobre as preocupações, partilhadas, relativamente à
qualidade da formação e a necessidade de garantir
que os profissionais «em trânsito» têm as qualificações devidas.
Essa conferência foi o culminar
de uma visita dos mais altos
responsáveis da Associação Médica
Brasileira (AMB) ao nosso país, a qual
incluiu reuniões de trabalho com os
dirigentes da Ordem dos Médicos
(OM), para discutir diversos assuntos
de interesse mútuo, entre os quais o
reconhecimento de especialidades
e aspectos relacionados com a
reciprocidade do exercício da
Medicina em Portugal e no Brasil.
No final desta visita, o Bastonário da
OM, José Manuel Silva, e o presidente
da AMB, Florentino Cardoso, acompanhados por Fernando Gomes,
presidente da Secção Regional do
Centro e responsável pela área
internacional da OM, e Eduardo Vaz,
presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, falaram com os jornalistas
numa conferência de imprensa que
decorreu no auditório da Ordem
dos Médicos em Lisboa.
Florentino Cardoso referiu os
laços afectivos entre os dois países
(«temos particular carinho em
receber os médicos portugueses;
(…) falamos a mesma língua o que
é bom para a população») e realçou
a excelente relação com a OM
portuguesa e os estudos que têm
sido feitos entre as duas entidades
sobre como se formam os médicos
de forma a que seja desenhado um

processo que seja o melhor para a
população. «Queremos fazer mais
e melhor na formação pré e pósgraduada». «Os nossos dois países
têm em comum a preocupação
em formar bons médicos para que
as nossas populações sejam bem
atendidas», explicou, alertando que
há outras realidades a ter em conta
e que a globalização acarreta riscos
que devem ser acautelados: «há
outros países a formar médicos
que poderão querer trabalhar em
Portugal ou no Brasil. Para esses
casos teremos que ter bem presente
e definido o que desejamos que, por
exemplo, um médico cubano saiba
para ser aceitável que trabalhe com
as nossas populações. Queremos
que esses médicos, de outras origens,
sejam tão qualificados quanto nós
somos». Um processo que pode
não ser linear: «todos os nossos
cursos no Brasil são de 6 anos com
40 horas de estudo semanais. Como
iremos avaliar cursos de 4 anos? Será
possível que a aprendizagem tenha
sido igual?»
José Manuel Silva, por seu lado,
explicou alguns pontos em que as
duas organizações estão de acordo:
possibilidade de solicitação de informações específicas quando há a
migração de algum médico («informações fidedignas que possam
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facilitar o reconhecimento do médico
ou impedi-lo se o passado médico
assim o justificar», esclareceu),
avaliação mútua dos programas
com encontro de formações para
uma melhoria contínua de ambos
os países (o bastonário da OM
explicou, por exemplo, que «no
Brasil algumas áreas de formação,
embora sendo mais curtas incluem
horários de trabalho mais longos o
que faz com que a formação efectiva
acabe por ser equivalente à nossa»),
etc. José Manuel Silva qualificou a
medicina no Brasil como sendo «de
alta qualidade» e com «padrões de
exigência elevados» e explicou que
o objectivo destes encontros e do
diálogo entre OM e AMB é convergir
para «uma situação em que exista
um mútuo reconhecimento automático», nomeadamente através da
formalização de um regulamento de
reconhecimento que potencie a troca
de profissionais «com qualidade»
nos dois sentidos. «Os títulos
reconhecidos pela AMB representam
médicos bem formados com uma
avaliação cuidadosa», prosseguiu.
«Portugal ainda tem um padrão de
qualidade do ensino médico muito
elevado», facto que, conforme
afirmou o bastonário da OM, se
espera que não seja prejudicado pelos
cortes orçamentais ou quaisquer
outros constrangimentos financeiros.
O que se procura é «um diálogo que
permita chegar a uma plataforma de
entendimento que crie uma via verde
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para a qualidade» e que dê garantias
dessa mesma qualidade.
Fernando Gomes, que tem acompanhado o processo de revisão do
convénio entre Portugal e o Brasil para
o reconhecimento mútuo de médicos,
explicou aos jornalistas que não
existe uma resposta taxativa quanto
aos prazos para implementação
desse reconhecimento mútuo pois
tal está dependente do acordo das
autoridades competentes visto que
OM e AMB estão de acordo mas
não têm poder quanto às relações
entre os Estados, restando a estas
instituições tentarem sensibilizar as
respectivas tutelas para a necessidade
de reverem o Tratado de Amizade.
Referindo-se às diferenças de formação entre os dois países, Eduardo Vaz,
presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, explicou que no seu país a
formação pós-graduada em pediatria
são dois anos (em Portugal são cinco)
e que, apesar das 60 horas semanais
(versus as 40 que se verificam em
Portugal), é desejável aumentar o
período de formação específica
para pelo menos 3 anos. O rigor da
Sociedade representada por Eduardo
Vaz comprova-se facilmente pelos
números apresentados: «metade dos
médicos que termina a especialidade
não é aprovada no concurso da
Sociedade da Especialidade», razão
pela qual os médicos brasileiros
sentem necessidade de melhorar
a sua formação especializada nessa
área.

ACTUALIDADE

Afinal de quem
é o Doente?

A Ordem dos Médicos está a implementar uma série
de debates de elevado interesse para a profissão e a
generalidade da sociedade. O segundo realizou-se no
dia 22 de Fevereiro e teve como tema «Afinal, de quem
é o doente? - a propósito do Despacho 10430/2011».
Numa mesa moderada pela jornalista
Fernanda Freitas, sentaram-se Paulo
Kuteev Moreira (da ENSP - Escola
Nacional de Saúde Pública), Paula Brito
e Costa (da Associação Raríssimas),
Rui Lourenço (Ex Presidente da
ARS Algarve), Fernando Santos (Ex
Presidente ACES) e José Manuel Silva
(presidente da OM), que debateram
entre si, e com a audiência, não muito
significativa em termos numéricos mas
muito interessada e participativa, o
sentimento de pertença em relação ao
doente.
O bastonário da Ordem dos Médicos
iniciou o debate e, sem hesitar, explicou
que «o doente começa a tornar-se
um estorvo, especialmente para os
hospitais» e que as regras que estão
a ser impostas estão a perturbar
o bom funcionamento do sistema.
Actualmente assiste-se a uma espécie
de «descartar» dos doentes dos
Hospitais para os Centros de Saúde e
vice-versa. O que acarreta, obviamente,
«constrangimentos e dificuldades de
acesso para os doentes», situação
agravada pelo Despacho 10430/2011
e que se irá «agravar ainda mais com
a lei dos compromissos», explicou.
«As listas de espera para méis de
diagnóstico e terapêutica estão a
aumentar mas não responsabilizo o
Ministério da Saúde que tem que gerir
um orçamento insuficiente. A culpa
é do país que não tem, nem procura,
soluções».
Rui Lourenço defendeu que a
questão prática fulcral é «saber se é
o dinheiro que segue o doente» pois
«todos querem o doente quando dá
lucro, o problema é quando não dá»
e colocou perguntas como: qual a

responsabilidade efectiva do hospital
para seguir um determinado doente?
Que áreas são da responsabilidade
dos Hospitais e que áreas pertencem
ao pelouro dos Centros de Saúde?
«Quem decide é quem gere o dinheiro.
Temos que decidir como e onde
o usar». «Ninguém é de ninguém»,
referiu Fernando Santos, considerando
que o Despacho 10430/2011 começou
por «ferir» a medicina convencionada
pois quis fazer-se com que os hospitais
usassem a sua capacidade técnica até
ao limite antes de qualquer recurso
aos privados.
Paulo Kuteev Moreira alertou
para alguns riscos, nomeadamente
explicando que «quando o sistema
público se apercebe do perigo do
doente fugir para outros hospitais
públicos mais eficientes, reage de
forma a obrigar o doente a ficar com
esse hospital». Neste momento os
privados tentam fazer precisamente
isso: «fidelizar os doentes tendo uma
boa oferta em termos hospitalares».
Lançando alguns pontos de reflexão,
o professor da ENSP questionava
as tensões diversas que se geram

José Manuel Silva e Fernanda Freitas
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Francisco Patrício (médico que assistiu ao debate) e Rui Lourenço

Fernando Santos

Paulo Kuteev Moreira
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relativamente ao tema deste debate:
«a quem pertence o doente com
um episódio agudo num contexto de
doença crónica? Ao Hospital ou ao
centro de Saúde?» «Os financiadores
também acham que os doentes lhes
pertencem e definem a que é que
o doente terá ou não acesso». E, no
meio disto tudo, referia, fica o cidadão
português que observa e tenta escolher
o caminho por onde terá maior
probabilidade de se desenvencilhar.
«Quem poderá beneficiar com o
impacto deste despacho são as
seguradoras», explicou referindo que a
queda acentuada nos seguros de saúde
que se estava a fazer sentir travou
bruscamente. Aludindo à «grande
confusão que existe entre economia
da saúde e gestão em saúde», Paulo
Kuteev Moreira referiu que alguns
economistas acham que as listas de
espera são formas de racionalizar os
recursos em saúde «o que quer dizer
que, eventualmente, alguns gestores
poderão não estar preocupados com
o gerar de listas de espera». «Porque
é que existe um Plano Nacional de
Saúde se nunca é tido em conta?»,
questionava, acrescentando que não há
um verdadeiro debate sobre objectivos
de saúde para a população. Num
triângulo que envolve em economia
de saúde, gestão em saúde e política
de saúde, «o que tem ganho são os
economistas, cujos enquadramentos se
podem ver plasmados nos objectivos
da Troika», cabendo agora à OM
«explicar que haverá impacto negativo
para a segurança do doente e saúde
da população e custos agravados no
futuro». Um futuro que acabou por
desenhar em tons muito cinzentos: «a
pressão que estamos a sentir vai piorar.
Daqui a poucos anos vão ser exigidos

cortes ainda maiores. Temos que
nos preparar e ver o que aconteceu,
por exemplo, nos países de leste em
que os sistemas de saúde faliram. Se
não formos capazes de estruturar as
nossas respostas em saúde, vamos ter
muitas dificuldades e, ainda por cima,
com uma população cada vez mais
envelhecida». No mesmo tom realista,
Paulo Kuteev Moreira continuou: «os
cuidados continuados não passaram
de um discurso, (…) praticamente não
existem cuidados domiciliários… O
que se fez até aqui tem muito mérito
e valor mas é urgente repensar os
modelos de cuidados de saúde». «Mas
o poder político não tem capacidade
para encontrar soluções, que possam,
nomeadamente, ser contrapostas à
Troika.Terá que ser a OM a dizer como
quer um sistema de saúde sustentável»,
concluiu.
Paula Brito e Costa, da Associação
Raríssimas, explicou que em relação
aos doentes raros, claramente, não
serão de ninguém pois «nem o público
nem o privado os querem» e que há
duas décadas atrás se tratavam muito
bem os doentes, mas que isso se
degradou. «As associações de doentes
têm o papel fundamental de tentar
ajudar os doentes a descodificar estes
meandros e encontrar o caminho
certo», acrescentando que se verifica
«uma desarticulação e falta de
estratégia alarmantes».
Jorge Espírito Santo, presidente do
Colégio da Especialidade de Oncologia
Médica da OM, que esteve presente
neste encontro, falou de um «sistema
bloqueado por falta de visão e decisão
estratégica», em que os doentes não
estão a ser bem tratados e em que já
não se fazem os exames necessários
e alertou para aspectos perniciosos
de um Despacho que reforça a
intervenção administrativa sobre
actos médicos, tendo mesmo referido
um caso em que foi dada uma alta
administrativa, sem conhecimento dos
médicos, num caso em que o médico
tinha dado baixa. «Há uma ausência
completa de discussão do que é
essencial, de estratégias. Devíamos
discutir prioridades, onde investir,
como poupar e reduzir o desperdício».

ACTUALIDADE

A falta de estratégias foi exemplificada
com o caso de oncologia em que
se concentraram durante anos as
referenciações em Lisboa e no Porto o
que fez com que «o país desperdiçasse
muito dinheiro e sacrificasse doentes
ao obrigá-los a grandes deslocações».
Jorge espírito Santo referiu ainda
algumas situações de tratamento
discrepante de doentes, provocadas
pelas diferentes actuações das
comissões de farmácia e terapêutica
das várias instituições do SNS.
O debate foi encerrado por José
Manuel Silva com uma intervenção em
que referiu que «o doente é do Estado
e do Serviço Nacional de saúde», mas
que o Estado «se está a esquecer
disso», razão pela qual se complica
a vida aos doentes, fazendo com que
uma pessoa seja obrigada a deslocar-se
60km para fazer um hemograma, «sem
que ninguém estude os custos e o
impacto dessas medidas», num sistema
«com disfuncionalidades e falhas de
comunicação graves» Além de ser
do Estado, segundo o presidente da
OM, o doente é também do médico
de família. «Porque é que uma pessoa
com carcinoma da próstata deixa de
ser doente do médico de família?! O
doente é sempre do seu médico de
família e este pode solicitar qualquer
exame que seja necessário. Há uma
visão errada do sistema. Não se pode
dificultar a vida aos doentes. O doente
é nosso e no enquadramento que
existe devemos todos analisar o que
é melhor para ele». Relativamente às
insuficiências financeiras, José Manuel
Silva foi peremptório: «um hospital que
dá lucro,algum problema tem» e deixou
algumas das sugestões que a OM tem
feito à tutela: fomento de estilos de
vida saudáveis, implementação de
impostos inteligentes sobre a fast food
(tema do debate do mês de Março),
combate à evasão fiscal e «se é possível
poupar mais, digam onde». «Existem
formas de resolver os problemas
mas é mais fácil dizer que não há
sustentabilidade e cortar em vez de
resolver». E conclui reforçando que
«quem compactua com as situações
tem que ser responsabilizado por elas»
e que «os doentes começam a não ser

devidamente tratados» e que isso é
que tem que ser evitado.
No dia 18 de Janeiro havia tido lugar o
primeiro debate deste ciclo, cujo tema
foi «Diabetes e Cuidados de Saúde
Primários». O encontro, uma iniciativa
do Bastonário da OM, José Manuel
Silva, visou dinamizar a discussão entre
os vários especialistas envolvidos no
tratamento da diabetes, com o fim
de se retirarem conclusões quanto
à necessidade ou não de mudanças
no que já está estabelecido no
acompanhamento da diabetes nos CSP.
Será necessário o recurso a médicos de
outras especialidades que não de MGF
nos centros de saúde? Devem criar-se
verdadeiras clínicas da diabetes? Que
futuro deve ser o do tratamento da
diabetes nos CSP e no contexto geral?
Estas foram algumas das questões a que
os especialistas tentaram responder
tendo concluído, por exemplo, pela
necessidade e vantagem acrescida na
existência da Consulta de Diabetes, a
qual não poderá ser igual em todos os
contextos/regiões,nem poderá ser uma
imposição aos Centros de Saúde, e pela
necessidade de auditorias e avaliações
através de indicadores de resultados.
Concluiu-se igualmente a importância
de os diabéticos se tornarem cada vez
mais auto-suficientes e salientaramse os resultados positivos que têm
sido obtidos através da consulta
especializada de grávida diabética. A
sessão foi presidida pelo Bastonário
da OM e contou com a presença
de representantes dos Colégios de
Especialidade de Medicina Geral e
Familiar, Endocrinologia, Oftalmologia
e Medicina Interna. Presentes
estiveram ainda José Manuel Boavida,
coordenador do Plano Nacional de
Prevenção e Controlo da Diabetes,
Vítor Ramos, coordenador do grupo
técnico dos cuidados de saúde
primários, João Paulo Fragoso de
Almeida, presidente do Conselho
Clínico da ACES Sotavento Algarvio,
Mário Pereira, responsável do
Observatório de Saúde Pública, entre
outros. Publicamos na secção de
opinião desta edição da ROM dois
artigos sobre esta temática.

Paula Brito e Costa

Jorge Espírito Santo

Próximos debates
promovidos pela Ordem
dos Médicos, a ter lugar no
auditório na Av. Almirante Gago
Coutinho:
ABRIL
Segurança informática na
Saúde – A realidade.
11 de Abril, pelas 21h15
MAIO
Fim da Vida
16 de Maio, pelas 21h15
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Não faz sentido investir
dinheiro na formação de
médicos para exportar

Inês Rosendo
Coordenadora do
Conselho Nacional
do Médico Interno

A propósito de demografia médica e do futuro dos
médicos recém-licenciados, ouvimos Inês Rosendo,
Coordenadora do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI), um dos conselhos consultivos da Ordem dos Médicos. A representante do CNMI falou
com apreensão sobre um futuro em que haverá desemprego médico e em que, potencialmente, a qualidade do ensino pós-graduado degradar-se-á, com as
consequências negativas que isso trará nos cuidados
de saúde prestados à população e à própria sustentabilidade de um SNS já fragilizado.
Revista da Ordem dos Médicos Diversos estudos demonstram
que não são necessários
tantos cursos de medicina
em Portugal. Qual aposição
do CNMI relativamente à
proliferação de faculdades de
medicina?
Inês Rosendo - O CNMI preocupa-se com a qualidade da
formação médica e com a
qualidade dos internatos. E,
por isso, não concorda com o
número de médicos formados
por ano que temos no presente.
Seja em novas faculdades ou nas
antigas, está visto e estudado que
o número actual de alunos que
saem das faculdades é excessivo
e isso vai levar a pior qualidade
de formação, o que vai originar
piores cuidados de saúde para a
população.
ROM - O numerus clausus, de há
alguns anos para cá, ultrapassa
as necessidades futuras do país.
Qual será, em sua opinião, o

50 | Fevereiro | 2012

futuro dos médicos que se
estão a formar?
IR - Os médicos que se estão a
formar vão passar por situações
um pouco mais difíceis do que
agora: dificuldade em entrar na
especialidade que querem, mesmo
repetindo exame, possibilidade
de ficarem sem poder trabalhar
e de terem de aceitar ficar numa
especialidade que não queriam
para poder exercer e, ainda assim,
menor qualidade na formação.
Isto porque vai haver dificuldade
em ter capacidade para os formar
após saírem da faculdade. E, sem
autonomia, não vão poder mesmo
exercer se não conseguirem
uma vaga numa especialidade. E
também vão ter de aceitar entrar
em especialidades que podiam não
querer, para poderem ganhar essa
autonomia e exercer medicina, que
só se obtém, de momento, ao final
de um ano de formação específica.
Além disso, se continuar assim, vão
deparar-se com menor qualidade
nos internatos para poder acolher

o máximo de internos possíveis
nos serviços que existem.
ROM - Com o aumento do
número de faculdades e do
número de alunos, considera,
portanto, que a qualidade
formativa está em causa?
IR - É justamente esse o nosso
medo e aquilo que dizemos há
anos que irá acontecer, pelo
aumento do número de alunos
de medicina. Terá de haver mais
internos em cada serviço, e mais
internos por orientador, para
conseguir absorver o máximo
de médicos formados e isso vai
certamente prejudicar a formação
durante os internatos.

ROM - A proliferação de
cursos de medicina poderá
ter consequências - para
além de perigar a qualidade
do ensino - na qualidade dos
cuidados médicos que serão
prestados no futuro?
IR - O aumento do número de
alunos a saírem das faculdades,
se piora a qualidade da formação
médica (nomeadamente a pósgraduada que é aquela em que o
CNMI se foca) e que não temos
dúvidas que será prejudicada,
obviamente que vai também
piorar a qualidade de cuidados
médicos à população. A questão
principal é mesmo essa: não
estamos a falar do problema de se

Médica especialista em
Medicina Geral e Familiar
no Centro de Saúde
de Santa Comba Dão
desde Janeiro de 2011.
Aluna de doutoramento
desde 2010 e a terminar
mestrado em Medicina do
Desporto da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Coimbra. Delegada
da delegação distrital de
Coimbra da Associação
Portuguesa de Médicos
de Clínica Geral desde
Janeiro de 2012. Editora
da Revista Portuguesa de
Clínica Geral desde 2010.
Publicação de diversos
artigos em revistas
nacionais e internacionais,
co-autora de um capítulo
de livro e apresentação
de mais de 80 trabalhos
em congressos nacionais
e internacionais.
Coordenadora nacional
do CNMI da Ordem
dos Médicos desde
2010. Representou
os médicos internos
portugueses no PWG
- Permanent Working
Group of European
Junior Doctors em 2008
e 2009 e os internos
de MGF europeus na
UEMO – União Europeia
dos Médicos de Clínica
Geral (em 2009 e 2010)
e, desde 2010, é chefe da
delegação portuguesa na
UEMO.
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Como médica,
sinto-me apreensiva.
Pela qualidade da
saúde em Portugal,
essencialmente e pelo
dinheiro mal gerido e
investido.

criar desemprego médico só por
si. Mas sim das piores condições
formativas levarem a piores
cuidados, o que é consequência
óbvia e grave.
ROM - Qual a posição do
CNMI quanto aos ‘convites’
para procurar especialidades
no estrangeiro?
IR - O CNMI não tem uma posição
oficial em relação a isso. Mas
pessoalmente posso dizer que
será uma consequência natural.
Já o é, depois da especialidade,
devido à crise e a toda a
conjuntura laboral que está a
envolver os médicos, com salários
baixos, horas extra mal pagas e
a serem obrigados a ir trabalhar
para locais que não querem.
Com o aumento do número de
médicos e a possibilidade de não
conseguir tirar uma especialidade
ou dificuldade em conseguir tirar
alguma especialidade específica, é
natural que se tenha de procurar
alternativas. E há países que
precisam de médicos e criam
condições favoráveis para a
emigração, é uma alternativa
natural. O que não faz sentido é
um país que não é rico, como o
nosso, estar a investir dinheiro na
formação de médicos para irem
para o estrangeiro. Se fossemos
mais organizados e racionais,
poupávamos dinheiro aqui para
investir noutras áreas necessárias.
ROM - Mas sentem-se apreensivos com eventual desemprego
médico que se perfila no horizonte?
IR - Como médica, sinto-me
apreensiva. Pela qualidade da
saúde em Portugal, essencialmente
e pelo dinheiro mal gerido e
investido. Pela qualidade da saúde
porque o desemprego médico
vai levar a que se criem falsas
necessidades na população que
podem ser prejudiciais para a sua
saúde e porque a pior qualidade de
formação - que será consequência
da tentativa de minorar este

52 | Fevereiro | 2012

ENTREVISTA

desemprego (até criando médicos
indiferenciados, talvez) - levará
a pior qualidade de cuidados à
população. E pelo dinheiro mal
gerido e mal gasto porque se está
a fazer um investimento nestes
alunos de medicina que depois
não vai ter retorno.
ROM - Como resultado do
excesso de profissionais que
teremos em breve haverá maior
desemprego e subemprego
médico. Concorda que uma situação desse tipo terá, além das
consequências negativas para
doentes e profissionais, custos
elevados para o SNS?

IR - Para a população, como já disse,
terá custos elevados. Terão uma
saúde com menos qualidade, ao
terem médicos com pior formação e
que têm de gerar emprego, gerando
necessidades de saúde que podem
não existir. Terão de gastar dinheiro
indevidamente pelas mesmas razões
e o dinheiro dos seus impostos será
investido na formação de médicos
que será de menos qualidade e em
excesso, não beneficiando depois
desse investimento. O sistema
de saúde sairá prejudicado pois a
menor qualidade na formação dos
profissionais leva a maiores gastos
no sistema de saúde, o que pode
levar mesmo a que deixe de ser
(ainda mais) sustentável.

O CNMI preocupase com a qualidade
da formação médica
e com a qualidade
dos internatos. (…)
Está visto e estudado
que o número actual
de alunos que saem
das faculdades é
excessivo e isso vai
levar a pior qualidade
de formação, o que
vai originar piores
cuidados de saúde
para a população.
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Excesso de faculdades de
medicina põe em causa a
qualidade do ensino
De forma a perceber melhor o trabalho desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, nomeadamente no que se refere aos cursos de medicina, a ROM entrevistou Alberto Amaral,
presidente dessa instituição e conversou com o investigador sobre demografia médica e a análise (de
Alberto Amaral algum cuidado) que o mesmo faz sobre os cursos de
Aveiro e do Algarve. Realçou a potencial inutilidade
dos estudos que são regra geral ignorados pelos decisores políticos, característica que não é exclusivo
português.
Revista da Ordem dos Médicos - Há
uns anos, coordenou um estudo
do CIPES que demonstrou
que Portugal precisava que se
formassem 1000 médicos/ano.
Estão a formar-se quase o dobro
(1700 em Portugal mais os que
se formam no estrangeiro). Já
em 2009, a professora Paula
Santana coordenou um estudo
de necessidades provisionais de
recursos humanos em saúde
realizado pela Universidade
de Coimbra para a ACSS e
estimou que em 2020 haverá
um excedente de médicos
estimado em 6091 especialistas.
Têm sido abertos novos cursos
de medicina. Considera que há
falta de médicos em Portugal?
Alberto Amaral - Não, não há falta de
médicos.As estatísticas demonstram
inequivocamente que Portugal
está ligeiramente acima da média
europeia. Conclui-se que o que há
é, por um lado, um problema de má
distribuição regional dos médicos
e, por outro, um problema de má
distribuição por especialidades.
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ROM - De quem é a responsabilidade por essa má distribuição?
AA - A grande responsabilidade
é do Ministério da Saúde que é
quem determina, ano a ano, para
cada especialidade, o número de
vagas que é aberto. A diferença
em relação ao resto da Europa
pode dever-se simplesmente ao
facto de em muitos países haver
uma relação enfermeiro-médico
substancialmente diferente da que
existe em Portugal. Noutros países
o acto médico é potenciado pela
presença de um suporte em termos
de enfermagem que não existe no
nosso país.
ROM - Com tantos estudos
e
indicadores,
considera
que se pode falar de falta
de planificação ou a tutela
tem ignorado os relatórios e
regras de bom planeamento
de recursos, os estudos e
os alertas da OM e outras
entidades igualmente idóneas?

AA - Temos um claro problema de
planeamento, mas ambas as coisas
são verdade: é normal a classe política
não ouvir e não ter em atenção
os estudos que se realizam. Isto
não sucede só em Portugal. Numa
reunião na Holanda em que foram
convidados antigos Ministros da
Educação – da Austrália, Alemanha,
etc. - para discutir o trabalho
de investigadores e políticos no
aproveitamento
dos
estudos
efectuados, a conclusão a que se
chegou foi que tal aproveitamento é
praticamente nulo.

Este processo foi muito moroso até
que conseguíssemos pôr as duas
bases de dados a «falar uma com a
outra».

ROM - Compete à A3ES o
aconselhamento do Estado em
matéria de garantia da qualidade
do ensino superior e a realização
de estudos e pareceres nesse
âmbito. Têm feito algum tipo
de aconselhamento quanto às
faculdades de medicina que têm
sido abertas mais recentemente
como a de Aveiro?
AA - Não. A agência começou a
actividade em 2009 e o primeiro
ano foi completamente absorvido
pela montagem do sistema. Depois
tínhamos outra tarefa essencial que
era fazer a acreditação de todos os
cursos existentes.
Tivemos um problema relativamente
complexo no arranque da actividade
da A3ES porque para permitir a
análise da evolução no tempo, uma
base de dados com actualizações
de 6 em 6 anos seria insuficiente,
Precisávamos de dados intermédios.
Tivemos que recorrer à base de
dados do GPRI e do Ministério
que tem recolha de informação
anual. Mas ao tentarmos conciliar
as duas verificámos que era
impossível porque a forma de
contabilizar os cursos era diferente
e porque as instituições mudam as
designações dos cursos e isso não
fica devidamente registado, não
se eliminavam os cursos antigos
mesmo quando estavam encerrados,
desde que tivessem alunos, mas
esses cursos para a nossa análise
não relevam. Conclusão: tivemos
que «andar a limpar as listagens».

ROM - Considera útil que
se esteja a dar um segundo
curso superior a quem já
tinha um, sendo que quase
inevitavelmente, essas pessoas
irão aumentar o número de
desempregados (duplamente)
licenciados no nosso país?
AA - Se olharmos para o sistema
americano, quando um aluno ingressa
num curso de medicina já tem uma
licenciatura anterior. O que está a
acontecer em Portugal é, de certo
modo, uma tentativa de aplicar esse
mesmo sistema. E, como à partida o
aluno já tem uma formação ao nível
do ensino superior, encurta-se o
tempo total de formação.

ROM – E neste momento?
AA - Estamos agora a fazer uma
série de estudos em termos de
ensino superior os quais serão
entregues ao Governo e tornados
públicos. Está a ser feita a análise
em termos de empregabilidade,
quadros de pessoal docente, etc.
A partir daí poderá fazer-se algum
planeamento.

Investigador e professor
universitário. Licenciado
em Engenharia
Químico-Industrial pela
Faculdade de Engenharia
da Universidade do
Porto. Doutorado em
Química Quântica
pela Universidade de
Cambridge (Inglaterra).
Reitor da Universidade
do Porto sucessivamente
em 1985, 1990 e 1994.
Em 1998 passou a dirigir
o Centro de Investigação
de Políticas do Ensino
Superior (CIPES), cujos
estudos são referência
nacional e internacional.
Actualmente é presidente
do Conselho de
Administração da Agência
de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior
(A3ES).

ROM - Mas acha que o sistema
americano é seguro para os
doentes?
AA - Se for a um hospital para
pobres é uma coisa… se for a um
hospital dos ricos é outra…
Mas há garantias de qualidade: não
vejo porque razão um indivíduo que
tem uma licenciatura em biologia ou
medicina dentária não pode fazer um
curso de medicina nesses termos. Se
calhar fá-lo em idade mais madura e
com melhores resultados.
ROM - A A3ES tem algum tipo
de influência na adequação
entre os cursos que se abrem
– seja em que área for - e as
necessidades do país?
AA - Essa adequação compete ao
Governo.A Agência não tem funções
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nessa área. Apenas determinamos
se os cursos têm os mínimos de
qualidade definidos na lei.

A posição da
comissão sempre foi
que 5 universidades
de medicina no país
chegavam para as
necessidades de
formação e que
deveria haver cuidado
na abertura de novos
cursos porque ao
criar mais faculdades
estar-se-ia a diluir os
recursos em termos
de qualidade.

A menos que se
desse um milagre,
a multiplicação
excessiva das
faculdades de
medicina acaba por
pôr em causa a
qualidade do ensino.
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ROM - Os ratios de referência
estabelecem que 5 faculdades
de medicina chegam para 10
milhões de habitantes. Num
contexto de contenção económica será adequado continuar
a autorizar a abertura de
mais faculdades de medicina
(desnecessárias) que são em si
uma fonte de elevado consumo
de recursos?
AA - Não, não é. Isso sempre foi
dito. Pertenci a uma comissão que
lidou com os cursos de saúde antes
de vir para a Agência e a posição
da comissão sempre foi que 5
universidades de medicina no país
chegavam para as necessidades
de formação e que deveria haver
cuidado no planeamento e abertura
de novos cursos porque ao criar
mais faculdades de medicina estarse-ia a diluir os recursos em
termos de qualidade e que nenhum
país tem recursos para continuar
indefinidamente a criar mais escolas
desnecessárias.
ROM - José Ávila Costa, do
CNE da OM, questionou numa
reunião alargada de médicos o
fundamento para a existência
de tantas faculdades médicas e
salientou que se está a inundar
o mercado com profissionais
médicos e que «cada faculdade
que abre condena os estudantes
à vulgaridade científica». Que
comentários lhe suscita esta
análise?
AA - É evidente que um país como o
nosso não tem recursos sequer em
termos de docentes qualificados,
que sejam excelentes investigadores,
para se multiplicarem pelas
faculdades de medicina existentes.
Portanto, a menos que se desse um
milagre, a multiplicação excessiva
das faculdades de medicina acaba
por pôr em causa a qualidade do
ensino.

ROM - Com Bolonha implementado e o aumento do
numerus clausus em diversos
cursos, não concorda que
podemos estar a abrir a porta
para que as faculdades deixem
de ensinar certas valências
essenciais para posteriormente
venderem pós-graduações?
AA - Não. Pelo menos não tenho
tido essa percepção. O que tem
acontecido é que, para além de se
manterem as formações iniciais, e
até, em alguns casos, aumentadas que
foram essas formações iniciais (o
que posso confirmar pois há todos
os anos propostas de novos ciclos
de estudo de licenciatura), houve
de facto uma enorme expansão em
termos de mestrados o que era
inevitável porque, ao cortar uma
licenciatura que durava 5 anos em
duas, acabámos a duplicar o número
de cursos. E como é na fase final dos
cursos que se faz a especialização,
é evidente que cada licenciatura
originou vários mestrados para
complemento da formação. Também
houve muito disparate a acontecer
porque o processo foi muito
rápido e as instituições que não
tinham nenhuma estratégia para a
implementação de Bolonha criaram
certamente mestrados em demasia.
ROM - E esse excesso de mestrados mantém-se?
AA - A situação foi-se resolvendo
naturalmente: quando a Agência
entrou em funcionamento em 2009
houve uma redução substancial do
número de mestrados: algumas
instituições não só tinham mestrados
a mais como tinham mestrados
que concorriam entre eles e os
recursos começaram a faltar o que
levou a escolhas e ajustamentos.
Mas, tem razão, houve de facto um
comportamento irracional na fase
de implementação de Bolonha no
que se refere aos ciclos de estudos.
ROM - Defendeu numa entrevista que deveriam existir em
Portugal universidades de elite
(como Cambridge e Oxford)

ENTREVISTA

e universidades para ‘ensinar
as massas’. Esse princípio que
defende de que não se ensina
da mesma forma um aluno
de elite e um aluno de massas
valida a potencial aprovação de
cursos de medicina de massas?
AA - Não. O que eu disse foi que
é impossível, a qualquer país, ter
um sistema de ensino superior
massificado só com universidades
de investigação. Nenhum país tem
recursos, nem financeiros nem
humanos, para sustentar um sistema
só de universidades de investigação.
Há muitos alunos que entram no
ensino superior e que não têm
vocação nenhuma para serem
cientistas nem para se dedicarem
a grandes investigações. Querem
meramente algo que lhes permita
singrar na vida e ter um curso que
lhes dê um emprego. Portanto, uma
das coisas que se torna óbvia é que
o sistema tem que ser diversificado:
têm que existir instituições que
permitam formação de vários níveis.

Escolas de elite, de tecnologia,
profissionalizantes, etc.
Num país com a nossa dimensão se
essa fosse a solução implementada
bastaria haver uma ou duas
universidades de elite e um conjunto
de instituições diversificadas para os
restantes alunos.
ROM - Mas acha aceitável que se
aplique esse princípio em áreas
como a medicina? Passaremos
então a ter médicos para a
elite e outros para as massas,
consoante
o
curso
que
efectuaram?
AA - Não. Mas repare: é possível
fazer formação em engenharia
com uma componente claramente
profissionalizante
e
formação
para investigação. Um indivíduo
que acompanha a construção
de um prédio não precisa da
mesma formação, em termos de
investigação, que um individuo
que está no Laboratório Nacional
de Engenharia Civil. São duas

Uma das coisas que
se torna óbvia é que
o sistema tem que ser
diversificado: têm que
existir instituições
que permitam
formação de vários
níveis. Escolas de
elite, de tecnologia,
profissionalizantes,
etc.
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Resolvemos avaliar,
fora do ciclo normal
de análise da
qualidade do ensino
superior português,
os cursos de medicina
de Aveiro e do
Algarve.

funções completamente diferentes,
com necessidades de formação
diferentes. O que não me parece
fácil é que, dentro da mesma escola,
coexistam as duas coisas.

Estamos a estudar
o que se está a
implementar noutros
países europeus e o
processo baseia-se no
conceito de análise
de risco: um curso
do Instituto Superior
Técnico, por exemplo,
evidentemente
que não apresenta
riscos em termos
de qualidade quando
comparado com
um curso de uma
faculdade recémcriada.

ROM - Teve uma experiência
formativa que passou por uma
instituição de nível superior…
AA - Sim. Doutorei-me em Cambridge, instituição onde não poderia
haver pessoas de nível médio. O
ensino que se faz em Cambridge
não é para um aluno de 10 ou 13.
A responsabilidade individual dos
alunos de Cambridge é muito
superior. O «problema» da medicina
é que tem uma componente
profissional muito grande, portanto
o ensino tem que ter muita
qualidade.
ROM - Como resultado do
excesso de profissionais que
teremos em breve haverá maior
desemprego e subemprego
médico. Concorda que uma
situação desse tipo terá consequências negativas para os
doentes e custos elevados para
o SNS?
AA - Sim, claro que terá.
ROM - No âmbito da A3ES de
que forma se procede para
garantir a qualidade do ensino
superior, nomeadamente das
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faculdades de medicina?
AA -O critério é igual para todos:
os cursos de medicina, como todos
os outros, vão ser distribuídos por
una análise repartida por cinco anos.
Temos 3500 cursos para proceder à
avaliação e acreditação durante esse
ciclo de 5 anos. Física, matemática
e engenharia no primeiro ano,
no segundo ano gestão e assim
sucessivamente. Há uma comissão
de peritos que visita a instituição, lê
o relatório que a própria faculdade
preparou e faz uma recomendação.
Depois o conselho de administração
toma uma decisão e pronuncia-se.
ROM - Então a avaliação dos
cursos de medicina não será
para breve?
AA - Antes de entrar propriamente
neste ciclo de cinco anos de análise
fizemos algumas acções dirigidas
a situações que considerámos que
poderiam trazer alguns problemas.
Nesse contexto, resolvemos avaliar,
fora do ciclo normal de análise
da qualidade do ensino superior
português, os cursos de medicina de
Aveiro e do Algarve, num processo
de avaliação que já está em curso.
ROM - E quando estará terminada a avaliação da qualidade
dos cursos de Aveiro e Algarve?
AA - Essas instituições de ensino
terão que acabar o relatório interno

ENTREVISTA

até ao final de Fevereiro, portanto,
eu diria que, num prazo de três
meses, teremos o processo de
avaliação concluído.
ROM - Nessa altura teremos
então acesso aos relatórios
relativos aos cursos de medicina
de Aveiro e do Algarve?
AA - Sim, os relatórios são públicos.
ROM - A A3ES tinha a intenção
de incluir a participação dos
estudantes na avaliação das
instituições de ensino superior.
De que forma se tem traduzido
esse envolvimento?
AA - Foi feita uma recomendação
da presença de estudantes nas
avaliações e foi decidido fazer uma
inclusão a título experimental.
Tivemos 220 candidaturas, das
quais seleccionámos 50 alunos que
estão ligados aos cursos que vão
ser auditados no primeiro ano do
tal processo regular de avaliações,
faseado em cinco anos, que referi.
Os alunos já tiveram um curso de
formação. As instituições a serem
auditadas estão a preencher os
relatórios até ao final de Abril, a
partir daí começam as visitas e, nessa
altura, os alunos são integrados nas
equipas de avaliação.
ROM - Em termos de desenvolvimento futuro do trabalho
da A3ES, qual será o caminho a
seguir?
AA - O sistema que implementámos,
e que faz avaliações individuais dos
ciclos de estudo, é difícil de manter
porque é dispendioso quer em
termos económicos quer em termos
de recursos alocados. A teoria
destes processos indica que se
deve fazer um esforço no sentido
de uma maior responsabilização
das próprias instituições pela
qualidade dos seus ciclos
de estudo. O exercício que
iremos, portanto, fazer é a
implementação de sistemas
de certificação interna de
qualidade. Terminado este
período de 5 anos, em que

todos os ciclos de estudos serão
analisados e em que sobre todos
eles terá incidido uma avaliação,
positiva ou negativa, no ciclo
seguinte a ênfase terá que ser outra.
Estamos a estudar o que se está
a implementar noutros países
europeus e o processo baseia-se
no conceito de análise de risco: um
curso do Instituto Superior Técnico,
por exemplo, evidentemente que
não apresenta riscos em termos de
qualidade quando comparado com
um curso de uma faculdade recémcriada. O que isto significa é que
queremos desenvolver um sistema
em que aquelas instituições que
estão claramente bem cotadas em
termos de qualificação do pessoal
docente, investigação produzida, etc.
terão uma análise por amostragem.
Não vamos precisar de analisar
curso a curso. Depois de 2016,
encerrada esta primeira análise
profunda do ensino superior
português que temos em curso,
faremos incidir a actividade da
Agência em situações que
ofereçam à partida menores
garantias de qualidade.

O «problema» da
medicina é que tem
uma componente
profissional muito
grande, portanto o
ensino tem que ter
muita qualidade.

OPINIÃO

A situação actual dos
médicos vista por um
Psiquiatra
Antes de mais gostava de apresentar um pressuposto básico para esta reflexão: os médicos
são seres humanos (não são entidades divinas,
omnipresentes e omnipotentes). Têm necessidades físicas, económicas, espirituais e emocionais,
como qualquer outra pessoa!
Diogo Guerreiro

Médico Psiquiatra
Doutorando em Psiquiatria pela
Faculdade de Medicina de Lisboa
Departamento de Psiquiatria do
Hospital Garcia de Orta

A investigação actual
apresenta evidências
contundentes que os
médicos, comparados
com a população em
geral, apresentam um
risco relativo maior
de terem doenças
cardiovasculares,
muitos têm hábitos
muito pouco saudáveis
(fumam, bebem, por
vezes até abusam de
medicamentos, não
fazem desporto, etc.)
e apresentam um
muito maior risco
de entrarem em
síndrome de burnout.
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Outro facto fundamental para
esta análise é o seguinte: muitas
vezes esquecemo-nos do anterior!
Achamos que não é preciso dormir,
comer, descansar, ter uma vida
pessoal e familiar satisfatória...
que sendo sobre-humanos não
precisamos de nos preocupar com
a nossa saúde mental e física... que
conseguimos estar de banco, fazer
consultas, operar, ver enfermarias,
ensinar e aprender no mesmo
espaço de tempo... Omnipresença?
Fazemos tudo por um doente,
queremos que melhore, que nos
reconheça pela nossa dedicação...
queremos transmitir o nosso
conhecimento, ensinar a internos, a
alunos, a outros técnicos de saúde.
Multiplicamo-nos em mil tarefas,
num tempo limitado. Não se espera
outra coisa, (achamos nós que) a
nossa energia é ilimitada.
A investigação actual apresenta
evidências
contundentes
que
os médicos, comparados com a
população em geral, apresentam
um risco relativo maior de terem
doenças cardiovasculares, muitos
têm hábitos muito pouco saudáveis
(fumam, bebem, por vezes até
abusam de medicamentos, não
fazem desporto, etc.) e apresentam
um muito maior risco de entrarem
em síndrome de burnout. Não será
surpresa para ninguém que ser

médico é um factor de risco para
suicídio consumado... Também a
nível social a evidência refere que
a taxa de divórcios é mais alta, o
isolamento social é grande... quantos
de vós não conhecem colegas que
“estar no hospital” é só o que têm?
Entramos em conta com a sociedade,
como a população em geral nos vê,
como nós achamos que nos vêem.
Com o nosso papel e suposto
estatuto.
Os médicos são em geral pessoas
ansiosas, minuciosas, sistemáticas,
preocupadas com o detalhe, que
pensam (muito) antes de agir. Estas
características obsessivas são úteis
para a nossa profissão. Apesar de
“errar ser humano”, esse é um luxo
que (achamos) não ter... o doente
pode morrer, pode ficar mal, pode
haver uma complicação. Esta nossa
característica encaixa na perfeição
com o perfil dos burocratas que
insistem em governar a vida dos
médicos (atrás de uma secretária
qualquer e habitualmente sem noção
do que se passa “no terreno”). Estes
últimos apresentam um pensamento
calculista, manipulador, distanciado
das emoções... Desde sempre
que argumentos como “é pelo
bem dos doentes... você têm uma
missão social, as pessoas contam
consigo... se você não fizer isto as
pessoas podem morrer” têm sido

utilizados para objectivos políticos,
para justificar os baixos ordenados,
a obrigatoriedade de fazer horas
extraordinárias, para justificar a
ausência de condições nos hospitais
e centros de saúde. Sobretudo para
instigar um regime de medo quando
exigimos trabalhar com dignidade.
Por outro lado, uma parte da
sociedade acha que somos especiais,
mágicos... e nós alimentamos estes
mitos sociais... Algum narcisismo
nosso,
provavelmente:
afinal
dedicamo-nos tanto, temos direito
a ser “especiais”! Tal como todas as
criaturas especiais somos odiados e
amados em fases diferentes... Somos
uns privilegiados, dizem também uns
de nós afinal não é esta afinal uma
“mui nobre profissão”? Detemos
o poder sobre a vida, a saúde das
pessoas... lidamos com a morte. Será
mesmo assim?...
O misticismo na Medicina existe desde há muito tempo, os
professores da faculdade continuam
a passá-lo para as gerações mais
novas... Os rituais de iniciação dos
estudantes e dos jovens internos
são por demais comuns: “no meu
tempo estávamos 12 horas seguidas
no bloco... não passei um fim-desemana em casa durante 5 anos...
estou bem se os meus doentes
estiverem bem... estão na mais
importante profissão”. Os políticos
e as administrações aplaudem...
afinal esta “lavagem cerebral” vai
amansando as almas.
Os nossos amigos acham que só
podemos ganhar muito bem e ter
óptimas condições de trabalho. De
facto, para qualquer pessoa não
médica, só estes poderiam justificar
a nossa dedicação, o estudo
constante, as horas intermináveis
de trabalho ou as noites passadas
em branco. Acabamos por ser algo
autistas, ninguém nos compreende...
isolamo-nos em hospitais, só falamos
com pessoal de saúde, casamo-nos
com colegas... Mais uma vez nos
sentimos culpados, se todos acham
que somos uns “privilegiados”
devem ter alguma razão... não nos

devemos queixar, não nos devemos
preocupar com bens materiais...
afinal estamos numa missão!
Chegámos à situação actual
crítica... vivemos numa sociedade
materialística. A espiritualidade, a
ética, as relações humanas pouco
valor têm. Os médicos perderam a
magia em troca da acessibilidade, da
melhoria dos meios de diagnóstico,
do afastar da morte (pelo aumento
da longevidade ou pela redução da
mortalidade infantil), etc. O gozo
que dava ser “especial” tem-se
vindo a perder... hoje somos vistos
como “técnicos” (palavra feia)... a
importância de alguém para arranjar
um equipamento electrónico é
a mesma do que alguém para
“arranjar o corpo”. Com a internet,
todos sabem os nossos segredos,
qual a etiologia das doenças,
os medicamentos utilizados, os
procedimentos...
“Afinal
eles
eram só humanos, mantinham
era o conhecimento num circulo
restrito”, pensam agora as pessoas
(com alguma razão), mas a imagem
do Médico como alguém “mágico e
acima das outras pessoas” perdeuse irreversivelmente.
E nós? Quando assumimos que
somos na generalidade como os
outros, que não temos poderes
especiais? Que temos de ter tempo
para manter a nossa saúde (mental
e física), que precisamos de dormir...
que temos necessidades de conforto
(económico e emocional)?
Iremos continuar a ser manipulados
por termos valores éticos e morais?
Por nos preocuparmos com os
doentes e não os vermos como um
número? Espero que não.
Será que poderemos voltar a ser
valorizados? Conseguiremos rumar
contra esta maré? Poderá a nossa
profissão voltar centrar-se na
relação médico-doente?... será que
podemos deixar de ser “técnicos”?
Será que voltaremos a ter relevo na
organização dos sistemas de saúde?
Será desta que vamos contrariar os
nossos instintos, e iremos finalmente
preocupar-nos connosco?...

Os médicos perderam
a magia em troca
da acessibilidade, da
melhoria dos meios
de diagnóstico, do
afastar da morte
(pelo aumento da
longevidade ou
pela redução da
mortalidade infantil),
etc.

Será desta que vamos
contrariar os nossos
instintos, e iremos
finalmente preocuparnos connosco?...
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Consulta de diabetes
– mais uma exigência
da Troika?!

Teresa Lopes

Especialista em MGF

“Ano novo, vida nova” - Já o diziam os nossos
antepassados. Contudo, essa teoria da vida nova,
que já se tornou velha para nós, não veio com o
novo ano, foi mais precoce, tantas as mudanças implementadas e a implementar, sempre à conta do
melhor para o povo, sempre segundo indicações
da Troika. Uma das mais recentes é a intenção do
Governo de implementar consultas de Diabetes
em tempo próprio nos Centros de Saúde, para
que todos os diabéticos possam ser aí seguidos
com qualidade.
Mais uma vez, o Governo, ou
quem o representa nas Comissões
e afins, não fez bem o trabalho
de casa e não se informou do
que esteve e ainda deveria estar
implementado no terreno, por
todo o país, que, embora pequeno,
tem muitas assimetrias.
É que Portugal não é só Lisboa
e, eventualmente, Porto, não
se podendo extrapolar para o
restante território tudo o que de
mal, ou bem, se faz nessas regiões.
Segundo as notícias, veiculadas
pelo próprio Governo, nunca
houve, ou há muito tempo que
não há, consultas de diabetes
organizadas, com equipa e horário
próprio, sendo estes doentes
observados no “contingente”
da consulta geral, sem uma
programação eficaz.
Para os que estão fora do assunto,
se não há agora, já houve e em
muitos locais continua a haver...
Com a implementação das USF, essas
consultas passaram a pertencer a
um grupo denominado Carteira
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Básica de Serviços e objecto de
organização e contratualização,
com objectivos e incentivos
definidos.
Nas restantes Unidades de Saúde
ou nos remanescentes Centros
de Saúde, e talvez consoante a
região, estas consultas estão em
funcionamento desde meados
de 1980, quando foi criada e
consolidada a Carreira e especialidade de Clinica Geral.
Sabe-se agora que as consultas
organizadas segundo o anterior
modelo, já não funcionarão assim
em todas as unidades, e terá
havido adaptações consoante os
novos grupos e modelos em curso.
Acredito que os diabéticos,
qualquer que seja o modelo em
que estão inseridos, são sempre
observados segundo a legis artis,
seja no contingente geral da
consulta de adultos, seja em
horário próprio, seja em consulta
de grupo, consoante o modelo
adoptado.
O que não sei é se os resultados

serão os mesmos em todos os
grupos adoptados.
Também é sabido, e acredito
que talvez seja essa a causa que
motiva agora esta abordagem do
Governo, que as complicações
da doença ainda são em número
preocupante, o que obrigaria ao
repensar do modelo, para uma
maior efectividade nos resultados.
Contudo, e já que falou no assunto,
penso que poderia ir mais além.
É que consulta organizada não é
só horário próprio e “uma vez por
semana, durante 2-3 horas, com
apoio de enfermagem”, deveria ir
muito além disso.
Em relação à carga horária a
despender para esta consulta,
ela depende do número de
diabéticos em ficheiro e do tempo
preconizado para a consulta, não
se podendo falar nunca em 2-3
horas como média.
O apoio de enfermagem nesta
consulta é fundamental. O diabético tem uma primeira abordagem
na consulta de enfermagem, onde
se fazem ensinos, se corrigem
atitudes, se deverá fazer uma
observação básica do doente –
peso, controlo tensional, observação dos pés.
Contudo, muitas vezes não é
isso que se passa pois, devido ao
número sempre insuficiente de
enfermeiros e à sua frequente
intersubstituição, as tarefas curativas sobrepõem-se às preventivas
e a equipa deixa de existir...
Em muitos locais, há muito que
insulinizamos os nossos doentes
diabéticos sem recorrer a consulta hospitalar, mas para isso
necessitamos da colaboração eficaz da equipa de saúde, que nem
sempre existe pelos motivos
referidos.
Mas uma consulta de diabetes bem
organizada e eficaz tem de ser
multiprofissional e não se resume
só a médico e enfermeiro.
O nutricionista é fundamental,
quer devido às caracteristicas da
doença quer ao elevado número
de obesos.

O acesso fácil a consulta de
Oftalmologia é imprescindivel, na
prevenção de complicações e no
diagnóstico precoce e encaminhamento adequado.
A consulta organizada de Pé
diabético é necessária para prevenção de lesões e tratamento das
iniciais. Para isso são necessários
profissionais com formação, tempo
disponível e material necessário.
O acesso fácil a Cuidados Secundários, a melhor articulação entre
Cuidados Primários e Secundários
e o imprescindível retorno da
informação, quando necessário,
deverá ser uma realidade, ainda
não conseguida.
Embora sem todos estes pressupostos, ressalvo que muito e
bom trabalho se tem efectuado e
conseguido no efectivo controlo
destes doentes, muita complicação
se tem prevenido, conseguindo
dar-lhes mais vida aos anos e mais
anos à vida...
Mas já que o Governo descobriu
agora que “quer implementar
estas consultas”, terá de fazê-lo
cumprindo também todas as normas, melhorando o que já existe.
Só assim poderá exigir...
E aqui é preciso repor a verdade.
O governo não vai “implementar
uma consulta nova”, já há muitos
anos a funcionar em muitos locais,
mas pode generalizá-la aonde ela
deixou de funcionar.
Compreendo que, devido às medidas de austeridade que somos
obrigados a aceitar, o governo
queira tentar demonstrar que
também está a zelar pela saúde e
bem-estar da população, para além
da qualidade de vida que lhe retira.
Mas não o pode fazer generalizando uma alegada situação
de inexistência, que até tem
locais próprios e sinalizados,
pondo em causa a capacidade e
o desempenho da generalidade
dos profissionais que, apesar
das condições sempre adversas
e quase nunca melhoradas, vão
cumprindo as suas funções o
melhor que sabem e podem, às

Consulta organizada
não é só horário
próprio e “uma vez
por semana, durante
2-3 horas, com apoio
de enfermagem”,
deveria ir muito além
disso.
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Lanço um repto ao
Governo. Dado que
abordou, embora
mal, uma necessidade
detectada, será
capaz de cumprir
uma correcta
implementação da
ideia, dotando essa
consulta de todos
os instrumentos
necessários, humanos
e materiais, em pé de
igualdade para todas
as unidades de saúde
e todos os doentes?

vezes conseguindo verdadeiros milagres nas metas atingidas.
O Governo, ao não desmentir
a noticia veiculada pelos media,
conseguiu a noticia que pretendia...
Sugiro ao Ministro da Saúde que
visite mais os Cuidados de Saúde
Primários!
Termino referindo o quanto nos
desagrada, embora já esperado
pelos interesses em jogo, o
silêncio das Organizações que nos
representam na resposta a esta
situação.
Apenas a Ordem dos Médicos
se pronunciou, embora não
conseguisse transmitir as incorreções veiculadas pela imprensa,
devido à falta de tempo para se
informar antes de ser contactada

e talvez por se ter referido a algo
um pouco diferente.
Lanço um repto ao Governo.
Dado que abordou, embora mal,
uma necessidade detectada, será
capaz de cumprir uma correcta
implementação da ideia, dotando
essa consulta de todos os instrumentos necessários, humanos e
materiais, em pé de igualdade para
todas as unidades de saúde e todos
os doentes?
É que criar uma consulta só por
causa do condicionamento das
taxas moderadoras, nada tem a
ver com boa medicina ou com a
correcta e necessária visão global
e multidisciplinar do doente
diabético.

NOTÍCIA

Hospital de Santa Cruz
realiza implante inédito
O Hospital de Santa Cruz (HSC), em Carnaxide, realizou um procedimento
inédito ao implantar por cateterismo uma inovadora válvula aórtica que permite
tratar cerca de 20% dos doentes com aperto da válvula aórtica cuja anatomia
não tinha solução até à data por terem anatomia de elevada dimensão para as
próteses percutâneas disponíveis.Apesar de apresentar maiores dimensões, esta
nova válvula aórtica pode ser implantada do mesmo modo que as de menor
tamanho – por via femoral, subclavia ou transaortica –, já que pode ser comprimida e introduzida por um catéter com apenas 8 milímetros de diâmetro. «Uma
vez que até agora as válvulas existentes eram de tamanhos menores, muitos
doentes que sofriam de estenose aórtica grave e que apresentavam uma válvula
cardíaca doente de maior diâmetro não podiam realizar o tratamento percutâneo, uma das mais importantes inovações da cardiologia que permite uma recuperação mais célere dos doentes», explicou Rui Campante Teles, Cardiologista
de Intervenção no HSC.A Unidade de Hemodinâmica e Intervenção Cardiovascular do Hospital de Santa Cruz mantém uma intensa actividade intervencionista
desde 1984 tendo introduzido em Portugal mais de 20 técnicas de intervenção
coronária, 8 técnicas de angioplastia de vasos periféricos e 5 procedimentos de
valvuloplastia percutânea.
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Consultas Autónomas
de Diabetes no SNS
Um debate inevitável
Contextualização da questão
A evolução da epidemia da Diabetes coloca, actualmente, enormes desafios
aos sistemas de saúde de todo o mundo: como responder ao aumento
exponencial do número de pessoas afectadas pela doença, disponibilizando a
todas elas cuidados de acordo com os novos standards de tratamento, cada
vez mais exigentes, num contexto de pressão sobre a obtenção de resultados
em saúde e de controlo sobre a despesa no sector.
Calcula-se que existam hoje em Portugal cerca de 1 milhão de pessoas com
diabetes, das quais só cerca de 600.000 estão diagnosticadas. Passámos de
uma situação, nos anos 80, em que cada médico de família acompanhava, em
média, cerca de 30 pessoas com Diabetes, para uma média de 100 ou 120
pessoas com diabetes por médico na actualidade.
As necessidades de referenciação para os cuidados secundários são crescentes,
para responder à elevação das exigências nos standards de tratamento, que
implicam uma estreita interdisciplinaridade, enquanto a acessibilidade às
diversas valências envolvidas no tratamento da Diabetes - endocrinologia,
oftalmologia, nefrologia, cirurgia vascular, psiquiatria, podologia, dietética, etc.-,
nem sempre é fácil nem, sobretudo, atempada. Simultaneamente, assistimos a
uma crescente complexidade dos esquemas terapêuticos, que passaram de
três classes de fármacos para as actuais nove classes.
Não será, assim, surpreendente, que os resultados não sejam os que mais
gostávamos, nem ao nível da contenção da progressão da doença nem ao nível
do apuramento dos seus diversos tipos de indicadores de controlo, nem ainda
ao nível da despesa, importando, por isso, relançar a discussão sobre as acções
a desencadear por parte do SNS para enfrentar esta situação, nomeadamente
ao nível organizacional.
Porquê o debate sobre Consultas Autónomas de Diabetes?
A existência de “consultas autónomas de Diabetes”, especialmente nos
Centros de Saúde, tem sido objecto de acesa controvérsia nos últimos tempos,
apesar de o conceito ter sido por diversas vezes assumido pelo Ministério da
Saúde no passado recente e de a existência deste tipo de consultas ser já
uma realidade na actividade corrente em muitos Centros de Saúde por todo
o país, estimando-se que existam em mais de 600 unidades de saúde e que
mais de 40% dos Médicos de Medicina Geral e Familiar a pratiquem (cerca
de 2.300 clínicos).
A proposição, por parte do Programa Nacional para a Diabetes, da organização
de Consultas Autónomas de Diabetes ao nível do SNS, assenta basicamente
na consideração dos melhores interesses das pessoas com Diabetes e na
defesa da melhoria do seu estado de saúde.
A defesa das consultas autónomas de Diabetes baseia-se num conjunto de
constatações que passo a enunciar de forma resumida:
•
Existe ampla evidência científica da mais-valia de consultas autónomas de Diabetes, consubstanciada em diversos estudos publicados desde
os anos 90, que demonstram a melhoria dos resultados, a diversos níveis, no
estado de saúde das pessoas com Diabetes, bem como nos respectivos índi-

José Manuel Boavida

Director do Programa Nacional para
a Diabetes

A existência de
“consultas autónomas
de Diabetes” tem
sido objecto de
acesa controvérsia
nos últimos tempos,
apesar de o conceito
ter sido por diversas
vezes assumido pelo
Ministério da Saúde
no passado recente e
de a existência deste
tipo de consultas ser
já uma realidade na
actividade corrente
em muitos Centros de
Saúde por todo o país.
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A criação de Unidades
de educação e
tratamento integradas
de Diabetes,
coordenadoras
de uma estrutura
transversal de
responsáveis pelo
acompanhamento dos
diabéticos internados,
em todos os serviços,
a nível hospitalar é
imprescindível.

Os resultados na luta
contra a expansão
da Diabetes e pelo
controlo das suas
complicações será
tanto mais eficaz e
eficiente quanto o
sistema de saúde
se dirigir, de forma
proactiva, às pessoas
com Diabetes,
promovendo a
sua educação e o
acompanhamento
da doença de
forma integrada
e multidisciplinar,
num contexto de
proximidade entre
as mesmas e as
estruturas de saúde.
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ces de satisfação. A dimensão relativa à satisfação é também evidenciada pelos
profissionais de saúde envolvidos neste tipo de consultas.
•
A participação das pessoas na gestão da sua doença é hoje considerada fundamental para a obtenção de resultados nas doenças crónicas e
passa pela sua educação nas áreas de estilos de vida, autocontrolo e cuidados
preventivos. Para atingir estes objectivos é essencial a intervenção multidisciplinar das equipas de saúde, agindo de forma integrada entre si (médicos, enfermeiros, dietistas, podologistas…) e entre os diferentes níveis de cuidados
(primários e secundários), efectivamente articuladas em torno da pessoa
com diabetes.
•
O já referido aumento da prevalência da Diabetes, associado à melhoria dos padrão dos cuidados a prestar no âmbito desta doença (rastreios
anuais das principais complicações, etc.) torna recomendável, tanto em termos de eficácia como de eficiência, que o locus do controlo e do seguimento
dos doentes seja efectuado num contexto de proximidade, isto é, seja
efectuado ao nível dos cuidados primários.
•
A integração dos diferentes níveis de cuidados através de uma
articulação contínua e flexível será facilitada se os responsáveis destas consultas se articularem funcionalmente com os responsáveis das estruturas de
todos os níveis com quem se relacionam.A criação de Unidades Coordenadoras
Funcionais será um passo neste caminho, na senda dos resultados que se conhecem do modelo organizativo da Rede Materno-Infantil.
•
Não é apenas ao nível dos cuidados primários que a adaptação das
estruturas de acompanhamento se revela necessária.A criação de Unidades de
educação e tratamento integradas de Diabetes, coordenadoras de uma estrutura
transversal de responsáveis pelo acompanhamento dos diabéticos internados,
em todos os serviços, a nível hospitalar é imprescindível, quer para capacitar
os hospitais a fornecer uma resposta articulada, eficaz e eficiente às necessidades das pessoas com Diabetes, quer como única forma de introduzir uma
melhoria global na satisfação das pessoas com Diabetes através do reconhecimento da sua centralidade no sistema.
Que conclusões?
A retórica hoje dominante no “novo” discurso da saúde que enuncia o
primado da “abordagem centrada na pessoa” ou da “medicina centrada na
pessoa” tem que passar a ser uma realidade presente no sistema de saúde. A
estrutura organizacional e o funcionamento actual do SNS não promove este
objectivo, sendo necessário introduzir alterações, essencialmente ao nível
organizacional. Os médicos, enquanto parte responsável do acompanhamento
das pessoas com Diabetes, deverão estar activamente envolvidos na procura
das melhores soluções, utilizando as melhores práticas clínicas e optimizando
os recursos de que dispõem.
A Diabetes, pela sua dimensão, complexidade de abordagem e abrangência
dos saberes que convoca, constitui uma área ideal para concretizar este
desiderato.
Os resultados na luta contra a expansão da Diabetes e pelo controlo das suas
complicações será tanto mais eficaz e eficiente quanto o sistema de saúde
se dirigir, de forma proactiva, às pessoas com Diabetes, promovendo a sua
educação e o acompanhamento da doença de forma integrada e multidisciplinar,
num contexto de proximidade entre as mesmas e as estruturas de saúde.
A Diabetes é uma doença complexa, cuja abordagem é frequentemente
apresentada como um indicador da eficácia dos sistemas de saúde. Para a
evolução necessária de um modelo de SNS que cresceu orientado para uma
medicina curativa, de episódios, para um modelo de SNS que compreenda
e integre a mudança de paradigma centrado nas doenças crónicas, no
acompanhamento e na prevenção, a reflexão profunda e liberta de preconceitos
constitui a única via. Estou convencido que esta medida contribui para tal.

OPINIÃO

O “bailinho”
da saúde na Madeira
O sector da saúde na Madeira está a passar pelo
período mais difícil e conturbado desde a instauração da autonomia política em 1976. Na verdade
tal situação não passa do reflexo do estado da
própria autonomia regional, numa altura em que
o declínio económico e o descrédito político é de
todos conhecido.
Desde a criação há 35 anos do Serviço
Regional de Saúde na Madeira, um
longo caminho foi percorrido. Após o
agoniante esquecimento da Madeira
pelo Estado Novo, a revolução de
1974 e a autonomia melhoraram
a acessibilidade à saúde, criaram
uma rede abrangente de centros de
saúde e fizeram um desenvolvimento
técnico importante na saúde.
Dinheiro não faltou e vontade política de disponibilizar saúde gratuita
de qualidade também não. Durante
muitos anos existiu mesmo num
relativo ambiente de tolerância
e reconhecimento político pela
classe médica. Assim, com estes
pressupostos, o emblema da saúde
na Madeira tornou-se estandarte da
própria Autonomia.
Tal sistema de saúde, proposto e
desenvolvido pelo colega Nélio
Mendonça, secretário do governo à
data, assentava numa parceria entre
o sistema público e o exercício da
medicina privada, liberal, sendo
complementares, geridos pela Convenção com a Ordem dos Médicos,
a qual proporcionava mais-valias
para a população bem como para os
próprios médicos. Compreende-se
pois que a Madeira tenha passado
ao lado das turbulências existentes
no SNS.
Aquando da greve “self-service” de
1998, a Madeira distanciou-se mais
uma vez do todo nacional, assinando
com o SIM um acordo que pacificou

Mário Pereira

Ortopedia e Traumatologia

a classe e estimulou a vinda de
muitos jovens médicos à região.
Mas na política, como na medicina,
não reconhecer e corrigir a
tempo os erros paga-se caro. Tal
constatou-se quando não foram
corrigidos os defeitos estruturais
do sector: excesso de unidades de
saúde sem tradução nos recursos
humanos (especialmente médicos),
envelhecimento atroz dos dois
hospitais da Madeira, politização
crescente da saúde, promiscuidade
entre interesses privados e gestão pública e, acima de tudo,
endividamento excessivo, cuja dívida
do serviço público de saúde atinge
agora mais 300% do seu custo anual.
Curioso é certamente o pensamento
estratégico da equipa gestora ao
quer efectuar um “downsizing” do
serviço público de saúde mas ao
mesmo tempo estrangular a saúde
privada e dificultar ao máximo o
exercício da medicina liberal.
Nos últimos anos, o receio dos
governantes em perder o poder
esteve certamente na origem do
clima de perseguição verificado
à classe médica, denunciado pela
Ordem e sindicatos. Tal não é
estranho à nomeação de gestores
mais preocupados com agendas
partidárias e cujo passado, nomeadamente criminal, em muito se
distancia dos preceitos exigidos
a tais funções. Se somarmos o
exotismo legislativo insular mani-
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festo na Lei regional por
DCI, Unidose, Regulamento
do SRS e a adaptação da Lei
12/A, entretanto considerada
inconstitucional,
temos
então a massa e o fermento
necessários ao actual clima de
instabilidade.
Os contractos colectivos, e
legislação vária, são sobranceiramente desrespeitados por
quem gere a saúde bem
como, facto inacreditável, não
quererem permitir aos médicos
na Madeira de apresentar
minutas para limitar as horas
extraordinárias ignorando
assim normas europeias e a
prudência da segurança do
acto médico.

A dívida da Madeira, estimada em
6500 milhões de euros, associada à
acentuada degradação da economia
e das receitas fiscais, não augura
nada de bom para os médicos
madeirenses nem para a população
necessitada de cuidados de saúde.
Os médicos estão a ser confrontados
com cortes na massa salarial muito
superiores aos do SNS e, pior ainda,
com o desemprego certo duma
geração de jovens médicos internos
que investiram a sua formação na
Madeira. A população confrontase com a degradação assistencial,
dos quais a falta sistemática de
medicamentos, dispositivos, serviços
de
atendimento,
transportes,
reembolsos e disponibilidade de
profissionais são só alguns exemplos.

Permitam-me no entanto salientar
a forma dedicada e nobre como
a classe médica na Madeira tem
tentado minimizar as carências e
disfunções da gestão hospitalar,
mesmo sabendo como é agora
desrespeitada pelo poder político.
Também deste lado do Atlântico os
princípios éticos e deontológicos
têm de estar acima de tudo.
O povo ilhéu está historicamente
habituado aos ciclos de dificuldade
e oportunidade. A resignação actual
perante as marés será certamente
ultrapassada quando os madeirenses
finalmente reconhecerem e corrigirem os erros cometidos. Assim
seja!
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Comunicar
(n)a ordem
Ninguém, nos dias de hoje, questiona a importância
de uma correcta estratégia de comunicação interna
e externa no sucesso de uma organização.
José Mário Martins

Médico Estomatologista

Em Portugal, José Sócrates é apontado
como um caso de estudo, sobre como
uma eficaz máquina de comunicação
consegue o “milagre” de vender
qualquer produto ou ideia.
A Ordem dos Médicos (OM)
descurou,
durante
demasiado
tempo, este aspecto sensível. No
passado, a Revista da Ordem dos
Médicos (ROM), o Site da OM e a
Acta Médica Portuguesa (AMP)
foram tratados como parceiros
menores, sendo que me atrevo a
dizer que muitos exemplares da
ROM iam, directamente, da caixa
do correio dos Médicos para o
lixo, e que muitos Colegas jamais
acederam ao nosso site.
Mesmo não tendo feito qualquer
sondagem que não a que resulta do
que se vai ouvindo, ocasionalmente,
ou em conversa directa com amigos,
atrevo-me a dizer que são hoje
muito menos as ROM’s que têm
aquele fim inglório. Por outro lado,
o número crescente de Colegas que
enviam textos para publicação, levou
a que a ROM tenha aumentado o
número de páginas, dando ideia do
interesse crescente pela Revista.
Já no que concerne ao Portal,
não sabendo o que se passou
anteriormente, estamos em condições de dizer que no mês de
Fevereiro teve 18 997 visitas, com
um tempo médio de permanência no
website de 3:07 minutos.Verificámos
“picos” de consulta sempre que
se introduziram textos veiculando
a opinião da OM sobre diversos
assuntos, alguns dos quais, não
destituídos de polémica.

O incansável trabalho do Prof Rui
Tato Marinho está a fazer com que
a AMP, por enquanto ainda como
revista electrónica que, em breve,
passará a ter, também, edição em
papel, se torne um referencial
de publicação científica para a
comunidade médica de língua
portuguesa.
Estes dados, subjectivos e objectivos,
permitem concluir que a OM estará
no bom caminho em termos de
comunicação interna, i.é, em relação
aos seus associados, que serão
quem, maioritariamente, lê a ROM e
acede ao site.
Contudo, em termos de imagem
externa, muito caminho há, ainda,
pela frente. Uma estratégia de
comunicação pressupõe um discurso
coeso e centrado, que faça chegar ao
grande público uma imagem diferente
daquela imagem estereotipada de
entidade corporativa que, muitas
vezes, ainda é a que mais se “cola à
pele” da OM.
Isto consegue-se com uma abordagem nova e descomplexada com
os órgãos de comunicação social
generalistas, mas, também, com uma
presença mais marcante nas novas
formas de comunicar. Assim, a OM
deve, urgentemente, renovar a sua
imagem na internet, refazendo o
seu site e marcando presença nas
redes sociais. Como prova a história
dos dinossauros, nem sempre são
os mais fortes que resistem às
mudanças dos tempos, mas aqueles
que têm mais capacidade de se
adaptar.

O número crescente
de Colegas que
enviam textos para
publicação, levou a
que a ROM tenha
aumentado o número
de páginas, dando
ideia do interesse
crescente pela
Revista.
Em termos de
imagem externa,
muito caminho há,
ainda, pela frente.
Uma estratégia
de comunicação
pressupõe um
discurso coeso e
centrado, que faça
chegar ao grande
público uma imagem
diferente daquela
imagem estereotipada
de entidade
corporativa que,
muitas vezes, ainda é
a que mais se “cola à
pele” da OM.
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Peritagem médica

no âmbito do direito do trabalho
- dificuldades no estabelecimento
do nexo de causalidade
Iª Parte
David Fernandes Luis

Competente em Peritagem Médica da
Segurança Social e Avaliação em Dano
Corporal; Especialista em Medicina do
Trabalho; Perito Médico Contratado
do INML.

Na qualidade de perito médico contratado pelo
INML realizamos perícias médicas no âmbito do direito do trabalho integrando duas juntas médicas.
Este é um trabalho muito entusiasmante onde se
cruzam duas grandes áreas do conhecimento: – a
medicina e o direito.
Nesta competência, o médico
perito encontra terreno fértil para
o exercício da sua arte: a de saber
atender a vítima do infortúnio, a
de saber entender o sinistrado,
a de saber avaliar os danos
corporais resultantes do evento
traumático. Em particular, uma
dúvida que nos invade a mente a
todo o tempo é a problemática da
imputabilidade médica ou do nexo
de causalidade entre o evento
traumático causador das lesões e
as sequelas dele resultantes. Há
nexo? Não há nexo? Havendo
nexo, ele é total ou parcial? Ele
é direto ou indireto? É certo ou
hipotético? Talvez nesta questão
esteja o cerne do que é um ato
de peritagem médica e é a forma
como este assunto é abordado
e discutido pelo médico que o
define como perito. Neste artigo
não pretendemos analisar o tema
de forma exaustiva, esgotando a
temática, mas tão somente refletir
sobre o assunto, criando um
espaço de discussão e contribuir
com algumas dicas práticas, fáceis
de assimilar e aplicar na nossa
rotina diária de peritagem.
Sendo o nexo de causalidade o
núcleo sobre o qual assenta um
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verdadeiro parecer de peritagem
médica, muitas vezes analisa-lo
e estabelecê-lo com segurança
é uma tarefa complicada, senão
fonte de litigância e até de
conflitualidade
aberta
entre
as partes intervenientes: ─ o
sinistrado, o empregador, a
seguradora, o médico, o advogado
e o juiz de direito.
O problema começa logo no
momento em que é contratado
o seguro por acidentes de
trabalho. Como sabemos, quando
um trabalhador é contratado, a
entidade empregadora, seguindo
os trâmites legais, contrata
um seguro para o seu novo
funcionário cujo prémio será em
função da massa salarial mensal
auferida. A seguradora assume
a responsabilidade por danos
emergentes dos acidentes de
trabalho mas nem sequer fez um
exame médico ao trabalhador para
avaliar o seu estado geral de saúde
e conhecer o risco de este ter
alguma predisposição patológica
que possa ser a causa de acidente
e por conseguinte da (s) lesão
(ões) ou da (s) doença (as) daí
resultantes. Recordar, ainda, que
o seu estado de saúde anterior

pode ser factor de agravamento
de algum eventual infortúnio de
trabalho de que venha a ser vítima.
Seria, no mínimo, prudente por
parte da seguradora realizar um
exame médico a cada trabalhador
por quem se responsabiliza por
eventuais
danos
emergentes
dos desastres de trabalho. Não
se pode esquecer que Portugal
é o líder da União Europeia em
eventos desta natureza ─ 231
casos mortais e 239 787 casos
de acidentes de trabalho não
mortais, em 2008 (Fonte: GEP).
Nesta fase, na generalidade dos
casos, também falha o patrão
porque admite o trabalhador sem
o submeter ao Exame Médico
de Admissão obrigatório por
lei no âmbito do normativo de
segurança, higiene e saúde do
trabalho em vigor no País.
Um segundo embaraço colocase quando um trabalhador que é
vítima de algum evento traumático
no local e tempo de trabalho
faz a participação do acidente
de trabalho. A primeira pessoa
a quem o trabalhador relata o
evento é ao colega de trabalho ou
ao seu superior hierárquico, logo
a seguir ao chefe de pessoal e
finalmente ao Serviço de Medicina
do Trabalho da empresa aonde
pode estar apenas presente um
enfermeiro de serviço. Aqui temos
vários empecilhos. A sequência
referida do relato da história
do acidente, supostamente de
trabalho, só é seguida quando a
empresa é de grande dimensão.
Em Portugal temos grandes
empresas mas a grande maioria
são Pequenas e Médias Empresas
e estas não dispõem de um
Serviço de Medicina do Trabalho
Interno: a grande tendência tem
sido contratar estes serviços em
outsourcing, a chamados Serviços
Externos. E ainda, em regra, a
sucessão indicada só é seguida
quando o evento traumático
é de grande monta ou causa a
morte da sua vítima. Se a lesão
for de pequena a média gravidade

pode nem sequer ser participada
porque o chefe, o capataz, ou o
dito enfermeiro podem achar que
é coisa pouca e não participam. O
trabalhador, habitualmente pouco
ou nada esclarecido sobre os seus
direitos, lá encolhe os ombros,
convindo com as suas mazelas
sem receber nada (leia-se, receber
indemnização). Já vimos, numa
grande empresa, ser o citado
profissional de enfermagem a
«seleccionar» os casos de acidente
que são participados à seguradora
e a ser ele a tratar e a atribuir
os períodos de incapacidades
temporárias… e a dar a alta
clínica, curado sem desvalorização.
Sequelas desvalorizáveis a título
permanente nunca há a registar…
O capataz agradece porque o
trabalhador continua a trabalhar.
O patrão também esfrega as mãos
de contentamento pois recebe
da seguradora a indemnização
correspondente ao percentual
de incapacidade temporária (que
não entrega ao seu funcionário),
continuando este a completar
as 8 horas diárias de trabalho,
acrescidas agora por mais ½ hora
imposta pelos ´nossos amigos` da
´troika`. A seguradora igualmente
rejubila pois assim poupa mais
algumas centenas ou milhares de
euros porque «o caso morreu
ali».
O terceiro estorvo que se põe é
que o acidente que é participado à
seguradora, salvo raras excepções,
é logo admitido como Acidente de
trabalho. O sinistrado é recebido
pelos seus serviços clínicos e sãolhe administrados tratamentos
médicos e cirúrgicos tendentes
à recuperação e cura das lesões.
Só depois da alta clínica por cura
com consolidação das lesões é
que aparece alguém a escrever no
Boletim da Alta Clínica que «Não
há nexo…». Se fosse para chegar
a esta conclusão deviam tê-lo logo
dito no momento da admissão
aos seus serviços, poupando
assim recursos humanos e
pecuniários que podem ser
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avultados. Por outro lado, se
a seguradora admite alguém
aos seus cuidados de saúde
prestando-lhe tratamentos
(não recusando o nexo
de causalidade) com que
autoridade poderá depois
essa mesma seguradora vir
a alegar perante a vítima e
o tribunal do trabalho que
«Não há nexo…»? Aqui
os responsáveis, na nossa
opinião, são os profissionais
de saúde das seguradoras
que deveriam ter sido
capazes de proceder a uma
triagem médica adequada,
que é como quem diz
«separar o trigo do joio».
Proceder a esta selecção
pode não ser fácil pelo que
terá que ser realizada por um
corpo clínico especializado e
competente em peritagem
médica. Esta triagem deverá
ser realizada no sentido de
distinguir apropriadamente
as seguintes situações, com
implicações
médico-legais
diferentes:
Acidente de trabalho ─ o
acidente que se verifique
no local e tempo de
trabalho e produza direta
ou
indiretamente
lesão
corporal,
perturbação
funcional ou doença de que
resulte morte ou a redução
da capacidade de trabalho
ou de ganho da vítima; ─ o
acidente que se verifique
no trajeto normalmente
utilizado e durante o período
ininterrupto habitualmente
gasto ou quando haja desvios
ou interrupções motivados
por necessidades atendíveis,
força maior ou fortuito.
«O
acidente
é
um
acontecimento anormal, em
geral súbito, ou pelo menos
de uma duração curta e
limitada, que acarreta uma
lesão à integridade psicofísica ou à saúde do corpo
humano. A ideia de desastre
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pressupõe a subitaneidade do
facto com os seus dois elementos:
a imprevisão e a limitação de
tempo» (CARVALHO, 1983: 25)
(Exo. queda com fractura da
extremidade distal do rádio).
Doença profissional – são
a consequência directa da
exposição de um trabalhador a
um fator de risco de natureza
física, química ou biológica mais
ou menos prolongada durante o
exercício da sua profissão. São
as doenças que constam da Lista
de Doenças Profissionais em
vigor (Decreto Regulamentar
nº 76/2007 de 17 de Julho). ─ é
ainda doença profissional a lesão
corporal ou perturbação funcional
que, não estando incluída na lista
anteriormente
referida,
seja
considerada como consequência
necessária e direta da atividade
exercida pelo trabalhador e não
represente normal desgaste do
organismo (doenças do trabalho)
(Exo. Surdez de percepção
causada pelo ruído).
Doença relacionada com o
trabalho ─ «tradução literal do
termo, consagrada pelo uso, da
expressão work-related disease
– doenças multifatoriais em cuja
etiopatogenia a influência do (s)
fator (es) profissional (ais) não
tem caráter decisivo, podendo
contribuir com um ou mais
fatores causais em presença» (
UVA, 2010: 45) (Exo. HTA).
Doença agravada pelo trabalho ─
«doença pré-existente ao início
da actividade profissional e que é
agravada pelo trabalho.A influência
do (s) fator (es) profissional
(ais) não dizendo respeito à
génese
ou etiopatogenia da
doença incide (em) apenas na sua
evolução ou história natural e no
correspondente resultado final»
(Op. cit.) (Exo. Asma atópica).
Doença natural ─ são doenças
em cuja etiopatogenia, habitualmente multifatorais, de acordo
com a evidência clínica atual,
nenhuma influência do (s)
fator (es) profissional (ais) é

considerada (Exo. pancre-atite
aguda necrozante).
Ora, neste diagnóstico diferencial
só deverão ser aceites para
tratamento e seguimento pelos
Serviços Clínicos da Seguradora
os acidentes de trabalho. As
doença profissionais e doenças
relacionadas com o trabalho
suspeitas deverão ser participadas
e referenciadas para o Centro
Nacional de Protecção contra os
Riscos Profissionais (cnprp@segsocial.pt). As doenças agravadas
pelo trabalho e as doenças
naturais deverão ser referenciadas
para o Sistema Nacional de
Saúde (Centros de Saúde e S. de
Urgência Hospitalares do SNS),
para Sub-Sistemas de Sáude
(Exo: SAMS) ou para o Médico
Assistente, consoante cada caso.
(publicaremos na próxima edição
a segunda parte deste artigo)
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Hospitais Pediátricos:
SIM ou Não?
Assim florescem em todo o mundo os Hospitais Pediátricos como um sinal de civilização. Portugal é também exemplo, tendo inaugurado um novo Hospital
Pediátrico em Coimbra e discutindo-se dois para o
Porto: O Joãozinho, ligado ao Hospital de S. João e o
Maria Pia ligado ao Hospital de Santo António e ao
Centro Materno Infantil do Norte.
Sabe-se que continuam a construir-se em todo o mundo novos
Hospitais Pediátricos, em locais
tão distintos como a África do
Sul (com o novo Hospital Nelson
Mandela) ou a Alemanha, de onde
veio a nossa Rainha D. Estefânia
que deu o nome ao actual Hospital
(na sequência da doação da Quinta
da Bemposta por D. Pedro V).
Isto sem falarmos já nos Consagrados “Hôpital des Enfants Malades”, em Paris ou o “Hospital for
Sick Children”, em Great Ormond
Street, em Londres e sabendo-se
que nos Estados Unidos existem
mais de 200 (2 modernos em Filadélfia e o afamado John’s Hopkins
construindo um Hospital Pediátrico, separado do edifício principal).
Em Lisboa, que assiste a maioria
dos casos pediátricos de todo o
país, tencionava o Governo anterior, por motivos difíceis de
entender e nunca claramente explicados, encerrar o actual, sem a
construção de um novo.
Iríamos nós, portugueses, eliminar
um dos mais antigos hospitais da
Europa e do mundo, como o de
Dona Estefânia, sem o substituir
por um outro hospital dedicado
às crianças, polivalente, autónomo
e moderno? Como é possível que
alguns responsáveis políticos portugueses se tenham recusado a

António Gentil Martins

Ex-Presidente da Ordem dos Médicos
e da Associação Médica Mundial

ver o óbvio? Diz um velho ditado
português que não há pior cego do
que aquele que não quer ver……
Contradição tanto mais significativo, quando a Irlanda, também
num momento difícil, anunciou a
construção, na sua capital, Dublin,
de um novo e moderno Hospital
Pediátrico autónomo, integrado
no “Mater Hospital Campus”, sendo tal decisão considerada pelo
Primeiro-Ministro irlandês, como
“uma inadiável prioridade nacional”.
Na legislatura anterior, quer a Assembleia Municipal de Lisboa, quer
a Comissão de Saúde da Assembleia da República, aprovaram por
unanimidade a existência de um
Hospital Pediátrico na Capital. Até,
a então Ministra da Saúde, considerava como solução ideal um Hospital Pediátrico, embora entendesse que tal já não era possível (!?).
Por outro lado, há cerca de 15 dias
(e pela 3ª vez) a Assembleia Municipal de Lisboa, numa nova moção
também votada por unanimidade,
procurou garantir a existência de
terreno (no novo PDM de Lisboa)
para um Hospital Pediátrico, junto
ao futuro Hospital Geral, no Centro Hospitalar Oriental de Lisboa.
É evidente que um novo Hospital
Pediátrico deverá preferencialmente ser parte de um Centro
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Hospitalar, tendo assim proximidade a um Hospital de Adultos, (ambos autónomos), com colaboração
mútua e partilha de experiência
e saberes. Na União Europeia, a
Pediatria, especialidade Médica de
faixa etária bem definida e de patologia muito própria, vai hoje até
aos 18 anos. Na fase de transição
de jovem adolescente para jovem
adulto, o pediatra, médico ou cirúrgico, pode ser uma mais valia
no apoio aos médicos que se dedicam aos adultos. Por outro lado,
também em casos excepcionais,
pode um Especialista de Adultos
ser útil na sua colaboração com o
Hospital Pediátrico, para patologias raras na infância, mas frequentes nos Adultos.
Num Hospital Pediátrico moderno, a tecnologia é importante, mas
mais importante é sobretudo o
“Ambiente Pediátrico” e a humanização, bem como a dedicação plena e a experiência naturalmente
maior dos Especialistas Pediátricos
e de múltiplos profissionais preparados em todos os pontos do circuito para o atendimento de acordo com as características de cada
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idade pediátrica e para a relação
indispensável com as famílias. Tudo
isto são aspectos indispensáveis,
e não reprodutíveis num hospital
com adultos.
Separando as Crianças dos Adultos evitam-se actos, exames e gastos de tempo desnecessários, dado
o melhor conhecimento e experiência que têm os especialistas nesta área, com as patologias próprias
da crianças.
Inicialmente, segundo a própria
empresa que planeou o futuro
Hospital Geral de Todos os Santos
(Intersalus), não estava prevista
uma área pediátrica, que só veio a
surgir cerca de 2 anos depois do
Arquitecto Sotto Moura ter elaborado o projecto. Este facto levou a
adaptações arquitectónicas sucessivas e de difícil nexo, demasiadas
vezes com a indesejável mistura de
Crianças com Adultos. Mais uma
razão para se ter um novo Hospital Pediátrico, separado e independente, em Lisboa.
Por outro lado, o espaço do actual
Hospital de D. Estefânia, expressamente doado pelo Rei, nunca
poderá deixar de ser preservado
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e será certamente da maior utilidade ao serviço da Criança, na
convalescença, na reabilitação, nos
cuidados continuados, no acolher
Instituições dedicadas à condição
da Criança, etc., etc., para assim
não se defraudar a intenção Real
e as necessidades da população infantil mais frágil.
Os Administradores do Grupo
Hospitalar Lisboa Central afirmaram na Comunicação Social que o
Estado pouparia 381,7 milhões de
euros em 30 anos, com a imediata construção do novo Hospital
de Todos os Santos, na zona de
Chelas e segundo o actual modelo.
Seria bom que essas contas, resultado de engenharias orçamentais
feitas no passado recente, fossem
publicadas e devidamente esclarecidas e auditadas.
Pois o mais importante, e mesmo
fundamental, é que nunca deverá
ser o dinheiro, mesmo em tempos de crise financeira, a precipitar
uma opção profundamente errada
e retrógrada que se irá repercutir
negativamente durante múltiplas
gerações, em custos humanos e
materiais. A longo prazo, certamente os ganhos obtidos no decorrer dos anos com a autonomia
pediátrica do “novo” D. Estefânia,
sobretudo pela qualidade (que
hoje todos defendem como prioritária), compensarão certamente
os eventuais custos de uma nova
construção, autónoma, moderna e
com perspectivas de futuro.
E não se pense que a Plataforma
Cívica, que defende a existência,
em Lisboa, de um Hospital Pediátrico autónomo, é contra a construção de um Moderno Hospital
de Todos os Santos: bem pelo contrário! A Plataforma até deseja que
se encontrem concretizados ambos, logo que possível e num ambiente de proximidade de um autêntico “campus” hospitalar, com a
autonomia própria de cada um.
Se se pode certamente concordar
com a existência de algumas estruturas comuns e partilhadas, de que
podem ser exemplo o parque de

estacionamento, a segurança, ou
os serviços de aprovisionamento, dentro de uma perspectiva de
economia de escala, (como centrais de compras para certos materiais de uso comum, etc.), não se
poderá transigir e aceitar que não
exista uma total independência,
profissional e técnica, do ambiente
e da estrutura, em que serão tratadas as nossas Crianças.
Regredir técnica e civilizacionalmente, isso, como portugueses,
não devemos estar dispostos a
deixar passar.
Em 1948 as Nações Unidas proclamaram a Declaração Universal
dos Direitos do Homem. Será que
alguns responsáveis portugueses
ainda não compreenderam porque veio a surgir em 1959 a Declaração Universal dos Direitos da
Criança?
Acreditamos, e tudo leva a crer,
que o bom senso finalmente prevalecerá, e que as crianças portuguesas não serão “esquecidas”, até porque delas
dependerá o futuro do
país. E mais uma vez se
refere: vale certamente a
pena reflectir, ponderadamente, sobre o panorama
mundial e, em particular,
sobre o recente exemplo
da Irlanda e da sua Capital.
As crianças, como dizia
Pessoa, são os seres mais
importantes, e Portugal,
para sobreviver, necessita delas. Como poderá
pensar-se então que deixe de existir um Hospital
Pediátrico de referência,
em Lisboa, e servindo os
Açores, a Madeira e todo
o sul do país?
Que há melhor para as
Crianças doentes e as
suas famílias, do que ter
“um Hospital só para
elas”: um verdadeiro
Hospital Pediátrico? Não
seria este o seu melhor
presente de Ano Novo?
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HISTÓRIAS DA HISTÓRIA

O Dr. Gomes Rosa
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Geral dos HCL
(Hospital do Desterro)
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Moreira das Neves – “Camilo Tal
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No dia 11 de Julho passado, aos 89 anos, João Fernando Maya Lamarão Gomes Rosa, o Dr Gomes Rosa,
morreu. E com esta morte desapareceu mais um representante de uma das mais brilhantes gerações de
cirurgiões dos Hospitais Civis de Lisboa, homens que
com orgulho se atribuíam o título de “Cirurgiões dos
Hospitais”.
A sua tomada de posse foi em 1960,
juntamente com o Dr. Balcão Reis,
também já falecido. O aparecimento
em cena destas grandes figuras “com
nome” é um fenómeno social próprio
de uma época que passou, mas um
dos factores era, seguramente, a
existência de verdadeiras barreiras na
progressão profissional: os concursos
hospitalares. Nos anos anteriores
tinham ocupado vaga: Leopoldo
Laires e Neto Rebello (1951), Sabido
Ferreira, Silva Pereira e Cândido da
Silva (1955), Fausto Cansado e Ricardo
Jorge (1958), Viana Barreto e Mendes
Fagundes (1959). Nos anos seguintes
os lugares foram ocupados por:
Bentes de Jesus e Borges de Almeida
(1963), Câmara Pestana e Jorge Girão
(1965), Antonio Galhordas e Botelho
de Sousa (1966),Alves Pereira, Mendes
de Almeida e Cabrita Carneiro (1970),
sendo este o último dos “grandes
concursos”, no âmbito do qual ainda
foram preenchidas as vagas de 1977
por Palla Garcia e Henrique Botelho.
Todos estes nomes deram enorme
prestígio aos Hospitais Civis de
Lisboa. Citá-los é uma forma de os
homenagear.
Não é minha intenção fazer aqui a
biografia do Dr. Gomes Rosa. Outros
mais competentes o farão. Pretendo
apenas relatar alguns episódios
curiosos dos encontros que a vida
nos foi proporcionando. Como
disse o Pe Moreira das Neves “…
nunca a pequena história deixará de
ser útil, quando aproveita episódios
secundários capazes de esclarecer

realidades vivenciadas”.*
Corria o ano de 1964. Quando,
regressado do serviço militar em
Angola, ingressei por concurso no
Internato Geral dos Hospitais Civis
de Lisboa, apercebi-me de que esta
era uma instituição fortemente
hierarquizada e selectiva – digamos,
elitista – onde os então chamados
assistentes hospitalares, mais tarde
chefes de serviço, eram homens
dotados de grande poder. Mas
isso tinha uma explicação e uma
contrapartida. É que para se atingir
aquele lugar era necessário trepar a
pulso na carreira, através dos referidos
e mediáticos concursos, em tudo
semelhantes aos da carreira hospitalar
francesa e a que Leriche chamou
“torneios de cavalaria científica”.
Os assistentes eram, assim, na
comunidade médica dos Hospitais
Civis, verdadeiras estrelas que todos
conheciam e respeitavam. Uma dessas
estrelas era o Dr. Gomes Rosa, de que
eu ouvia falar com admiração pelas
suas qualidades profissionais, mas
que não conhecia. Era tido como um
cirurgião sabedor e desembaraçado.
Apenas tinha conhecimento de que
entre ele e o meu assistente, Dr. Sabido
Ferreira, por razões relacionadas com
um anterior concurso no qual o Dr.
Gomes Rosa era candidato e o Dr.
Sabido Ferreira membro do júri,
as relações não eram as melhores.
Estes conflitos eram correntes nos
Hospitais Civis de Lisboa, onde havia
verdadeiros clãs que se antagonizavam.
O Dr. Sabido Ferreira era do clã do

seu mestre Dr. Silva Araújo, o meu
primeiro director de serviço, e o
Dr. Gomes Rosa terçava armas pelo
grupo do Prof. Adelino Costa.
A primeira vez que vi o Dr. Gomes
Rosa foi no Banco do Hospital de São
José numa circunstância insólita, em
meados dos anos 60.
Por umas horas ele tinha vindo
substituir o meu chefe de equipa, o Dr.
Jorge Girão. Estávamos no verão e o
calor era imenso. Só quem operou nas
salas do velho Banco no rés-do-chão
do hospital em dia abrasador, sem ar
condicionado, é capaz de valorizar o
que se passava naquela verdadeira
estufa.
Estava eu a meio de uma apendicectomia gangrenosa retrocecal ascendente
numa doente com obesidade mórbida.
Todos nós, cirurgiões, sabemos quão
difícil pode ser um caso destes. Era a
hora máxima do calor.Transpirávamos,
eu e o meu ajudante, e só sentíamos
algum conforto quando uma enfermeira, simpaticamente, nos passava
de vez em quando uma compressa
embebida em álcool pela testa. A uma
dada altura a situação era insuportável
e sentíamos que com a nossa impaciência a própria operação podia
ficar comprometida. Foi então que
requisitei… uma ventoinha para a sala.
Pouco depois a frescura provocada
pela corrente de ar aliviava-nos daquele suplício. Já na parte final a porta do
bloco entreabriu-se e vimos aflorar a
cabeça do Dr. Gomes Rosa que, com
um ar entre admirado e reprovativo,
nos disse:
“- Com que então já se opera de
ventoinha!!...” e desapareceu.
Quando, terminada a operação, o fui
procurar para lhe dar uma explicação
só o ouvia dizer com uma ironia que
mais tarde percebi ser uma marca da
sua personalidade: “-nunca tinha visto!
Nunca tinha visto!” deixando cair
este pequeno sarcasmo que não me
era dirigido: “No Desterro operam
assim?”
O Dr. Gomes Rosa tinha sido crítico,
irónico e tolerante.
Depois desencontrá-mo-nos durante
uns tempos.
Como atrás disse os conflitos entre

os diversos grupos
que se formavam nos
HCL eram frequentes
e atingiam por vezes
patamares de grande
vivacidade. Acontecia,
também, os candidatos
nos concursos serem
vítimas inocentes destas pendências.
Imagine-se, pois, o
choque que senti quando, publicado o júri para
o meu concurso do
final do complementar
de cirurgia, verifiquei
que um dos vogais
era… o Dr. Gomes
Rosa! O concurso, realizado em Março de
1967, constava de uma
prova escrita de patologia cirúrgica,
uma prova de medicina operatória (a
célebre prova de cadáver, cuja bíblia era
o “Traité de Médecine Opératoire”
de Farabeuf) e uma prova clínica com
dois doentes. Cada um dos outros
elementos do júri tinha um candidato
para defender, e eu, sem patrono
e com um vogal que não morria de
amores pelo meu assistente, vi o
caso mal parado. Claramente não
conhecia o Dr. Gomes Rosa e a
grandeza da sua alma, incapaz de
prejudicar um candidato por uma
razão tão mesquinha como era a de
ele trabalhar com uma pessoa com
quem estava incompatibilizado.
Na primeira prova, a de patologia
cirúrgica, um dos pontos era sobre
abcessos sub-frénicos. Tinha-o preparado bem e tudo me parecera ter
corrido de feição. O cenário foi o
Salão Nobre do Hospital dos Capuchos. O primeiro arguente foi o Dr.
Gomes Rosa. Tinha como certo que
não iria perder a ocasião para me
tentar “desfazer”. Qual não foi, porém,
o meu espanto quando iniciou a sua
crítica, declarando:
“O candidato fez uma excelente
prova e, para além disso, revelou uma
boa cultura geral (eu tinha escrito
que a posição de Fowler no pósoperatório dos abcessos subfrénicos
era como passar entre Cila e Caríbdis,

O Dr. Gomes Rosa em 1981 no
Hospital de Santa Cruz
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O Júri do Concurso de Cirurgia Geral
do Hospital de Santa Cruz em 1981.
Da esquerda para a direita: Drs. Díaz
Gonçalves, Gomes Rosa, Machado
Macedo, Antunes Cabrita e Luiz
Damas Mora.
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pois tínhamos de escolher entre
uma má drenagem com o doente
deitado e a maior probabilidade
de flebotrombose profunda dos
membros inferiores na posição semisentada). O resto da crítica foi toda
no mesmo tom. Naturalmente os
outros elementos do júri não foram
tão encomiastas, mas tudo se saldou
por um primeiro lugar nesta prova,
entre treze concorrentes, muitos dos
quais, a “fina-flor” daquela geração de
cirurgiões.
O Dr. Gomes Rosa revelou aqui
uma das principais facetas da sua
personalidade, que eu mais tarde
teria a oportunidade de confirmar:
a condução na vida por princípios
éticos.
Passados dias iniciou-se a temida
prova de cadáver. Apesar do que
se passou na prova clínica, eu não
estava tranquilo. Como se portaria o
Dr. Gomes Rosa, que, insisto, eu não
conhecia, numa prova em que era tão
fácil cometer faltas. Não iria agora
tirar partido de qualquer deslize?
Tinha feito, juntamente com os meus
velhos amigos Luis Machado Luciano
e Jardim Simões, uma preparação
intensa para esta prova, mas as coisas
não me correram bem. Tive a sorte
e o azar de me saírem duas provas
consideradas fáceis, sorte por esta
mesma razão e azar porque, sendo
fáceis, não era permitida qualquer
falha. Note-se que estas provas eram
públicas e a elas assistiam os apoiantes

dos outros candidatos que perante
o mais pequeno erro cometido por
um “adversário” não se coibiam
de se agitar e murmurar, fingindo
que lamentavam o sucedido, mas,
na realidade, para chamarem a
atenção do júri, não fosse este estar
distraído. Eram assim as coisas…
O isolamento da artéria cubital no
punho pareceu-me ter sido feito
com o desembaraço e a clareza
requeridos. À volta do pobre
candidato os três elementos do júri,
com o ar impassível e impenetrável
dos jogadores de “poker”, tudo
anotavam num caderninho. Naqueles apontamentos estava a jogar-se
a nossa vida…
Depois foi a prova de amputação.
Tinha-me saído em sorte a da
coxa pelo terço inferior. Recordei
brevemente todos os passos do
Farabeuf (até a posição dos nossos
pés interessava!) e, quase num passe
de esgrima, iniciei o trabalho com a
faca passada previamente por baixo
da coxa, o gume virado para mim,
pronta a iniciar a operação (“ne vous
importez d’entamer l’aponévrose”
concedia o Farabeuf). Conhecia de
cor e salteado todos os tempos da
operação.Tudo correu de modo linear
até ao início da secção do osso com a
serra, sabendo eu bem que esta secção
teria de ser feita a partir da linha
áspera, de dentro para fora e de baixo
para cima. Mas, a meio da osteotomia,
o ajudante (um excelente graduado
de cirurgia com grande experiência)
escorregou, perdeu o apoio dum pé e,
tentando equilibrar-se, partiu o resto
do osso que ficou ali com um espigão
gritantemente visível como se fora
um dedo acusatório. Os murmúrios
de “lamentação” na assistência
foram bem ruidosos e as canetas do
júri rabiscavam nervosamente nos
tais caderninhos. Senti-me perdido.
Aquilo podia ser causa de eliminação.
Pedi, tão calmamente quanto me foi
possível, um boticão e serrei o que me
faltava do fémur.A prova tinha que ser
terminada dentro do prazo legal e eu
perdera a noção do tempo. A sutura
da pele devia ser feita com seda, mas
permitiam-se os agrafes.

Do fundo da minha angústia perguntei
ao júri:
- “Ainda tenho tempo para suturar
com seda?”
Foi o Dr. Gomes Rosa que deixou
cair a sentença, com cada palavra bem
destacada:
- “Tempo é o que não lhe falta!”.
Estava definitivamente arrumado,
pensei. Começava a vingança que eu
temia.
Muito mais tarde, já o concurso tinha
acabado, soube por portas travessas
(pois as notas eram secretas) as
classificações do júri: o presidente
dera-me 7 valores, pensando assim
ter garantido o meu afastamento dos
primeiros lugares, o outro vogal, 11
valores, e o Dr. Gomes Rosa, que não
me conhecia, mas que compreendeu
o quanto eu era inocente na falta que
cometera, deu-me… 17 valores!
Imagino que perante esta discordância
deve ter havido alguma agitação na
reunião do júri. O que é certo é que
do primeiro lugar na classificação
passei para sétimo.
O Dr. Gomes Rosa afirmara aqui dois
outros aspectos que o distinguiam: a
inteligência, pois percebera o que se
estava a passar, e o sentido de justiça
(tinha deixado cair, propositadamente,
um peso pesado num dos pratos da
balança para atingir o equilíbrio).
A prova clínica decorreu sem
incidentes e saiu-me a preceito,
compensando o desaire anterior.
Feitas as contas acabei classificado em
terceiro lugar. Não fora aquele revés
da prova de cadáver… Mas, também,
por outro lado, não fora a probidade
do Dr. Gomes Rosa…
Nunca lhe agradeci, porque estas
coisas não se agradecem, mas o que é
facto é que nasceram ali, mutuamente,
posso dizê-lo sem falsa modéstia,
uma amizade, um respeito e uma
admiração para o resto da vida.
Em 1981, já o Dr. Gomes Rosa tinha
saído dos Hospitais Civis, organizara a
instalação do Hospital de Portalegre
e fora convidado para director do
serviço de cirurgia do Hospital de
Santa Cruz, fui nomeado como vogal
para o júri do primeiro concurso de
cirurgia geral realizado neste hospital.

O presidente era o Prof. Machado
Macedo e os vogais eram, para além
do Dr. Gomes Rosa, o Dr. Antunes
Cabrita, do Hospital dos Covões, em
Coimbra, o Dr. Diaz Gonçalves, do
Hospital de Santa Maria e claro, eu
mesmo. Todos tinham feito
a sua passagem, mais ou
menos longa, pelos Hospitais
Civis de Lisboa, a velha e
respeitada escola.
Os candidatos eram muitos
e “de peso”!
Lembro-me do Eduardo
Barroso, do João Gíria,
do Joaquim Barbosa, do
Humberto Messias, do
João Risques, do Rosado
da Fonseca, do José
Pereira…
As provas realizaram-se
na biblioteca do hospital,
no último piso. O tempo
estava quentíssimo, com
temperaturas acima
dos 40º, calor que nem
o ar condicionado
conseguia compensar.
Foi um concurso
muito disputado a
que não faltaram querelas, acesas
discussões e viva troca de pontos de
vista, em verdadeiros “torneios de
cavalaria científica”. Isto tudo com a
sala cheia, o que dava ao júri a certeza
de que também estava a ser julgado.
Tive então oportunidade, agora que
estávamos “do mesmo lado da mesa”,
de comprovar a profundidade do

Tomada de posse do Dr. Gomes Rosa
perante o Enfemeiro-Mór Dr. Mario
Carmona (1960)

A operação à ferida cardíaca (1967)
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O Dr. Gomes Rosa e convidados no
primeiro dia de chefia da equipa de
urgência no Banco do Hospital de São
José (1960)
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saber médico do Dr. Gomes Rosa,
tal como me tinha sido dito quando
cheguei aos Hospitais Civis, a sua
capacidade crítica e de julgamento
e a sua cultura geral, com alguns
aspectos raros como seja o de falar
correctamente Alemão.
Fosse pela temperatura do ar, fosse
pela numerosa assistência, fosse ainda
pela vivacidade das discussões, o que
é certo é que de dia para dia subia
o calor naquela sala. Ao terceiro dia
o Dr. Gomes Rosa mandou vir duas
ventoinhas: uma para o júri e outra
para os candidatos. E, soltando as
suas gargalhadas francas, virou-se
para mim: “-Meu caro amigo, agora
já o compreendo! Está perdoado!”,
e lá contou, divertido, a história do
Banco, de que não se tinha esquecido,
repetindo: “-Nunca tinha visto! Nunca
tinha visto!!...”
No fim do concurso fomos os cinco
jantar ao “Gambrinus” a convite
do presidente, esse príncipe que se
chamou Manuel Eugénio Machado
Macedo, que uns dias antes nos pedira
desculpa por ter chegado atrasado
mas “tinha vindo de Paris, onde fora
convidado por Dubost que lhe queria
mostrar uma técnica nova, e o avião
partira muito tarde”.
Os anos foram passando e
encontrávamo-nos ocasionalmente,
mas sempre com manifestações de
cordialidade.
Em 1989 fiz o meu último concurso
da carreira hospitalar para o qual tinha

sido aberta uma vaga de chefe de
serviço. Éramos quinze concorrentes.
Infelizmente – e eu que sempre
desejara ter um concurso final “a
sério”! – tratava-se de um concurso
documental sem a presença do
candidato. Os vogais do júri, que eu
nunca cheguei a ver, eram, salvo erro,
o Prof. Veiga Fernandes e os Drs.
Mendes de Almeida, Jorge Martins
(tinha sido cirurgião em Lourenço
Marques), Rosa de Oliveira e
Gomes Rosa. Encontrámo-nos de
novo. Desta vez não tive acesso
aos bastidores do júri, mas na
véspera da publicação das notas,
num congresso realizado na FIL, no
meio daquela “multidão cirúrgica”
vejo o Dr. Gomes Rosa avançar para
mim com um sorriso aberto, dar-me
um abraço e exclamar: “-Olha o meu
candidato preferido!” Só tive tempo
de lhe responder em surdina: “-Sr. Dr.,
cuidado! Olhe as impugnações!...”. No
dia seguinte soube que tinha ocupado
a vaga.
Era assim o Dr. Gomes Rosa:
espontâneo, franco, amigo do seu
amigo, passando muitas vezes por
cima das convenções.
Se as instituições devem o seu
prestígio aos homens que lhes dão
corpo, também os homens devem
muito às instituições que os acolhem
e lhes dão formação. Muitos de nós
estamos em dívida para com essa
nobre instituição que se chamou
“Hospitais Civis de Lisboa”. Foi para
em parte cobrar essa dívida que me
propus organizar um livro dividido em
duas partes, a primeira constando de
depoimentos de antigos médicos dos
HCL e a segunda com fotografias de
grupos, equipas de banco, operações,
etc., enfim, um verdadeiro álbum de
família.
O Dr. Gomes Rosa acolheu a ideia
com grande entusiasmo. Fui a sua
casa onde me recebeu com a simpatia
habitual. Já não o via há alguns
anos. Tinha aumentado de peso e
infelizmente estava a ver muito mal,
mas mantinha a lucidez que sempre
lhe conhecera. Os olhos, que já não
recebiam mas ainda transmitiam luz,
brilhavam-lhe quando se referia aos

Hospitais Civis. Propôs-me como
tema uma operação que fizera no
Banco do Hospital de São José em
1967 a um doente com uma ferida
cardíaca. Descreveu-me com grande
vivacidade toda a operação e riase com o título da reportagem que
tinha saído no “Diário de Noticias”:
“Milagre da ciência! Morreu e
ressuscitou um homem atingido
por uma facada em pleno coração e
operado esta madrugada no Hospital
de São José”. Deu-me também
algumas fotografias com grande
valor histórico ou sentimental: a sua
posse como assistente de cirurgia
geral na presença do EnfermeiroMór Dr. Mário Carmona, o jantar
no Banco no primeiro dia em que
chefiou a equipa de urgência, a
operação à ferida cardíaca, em que
se vê também o seu colaborador
Palla Garcia, e, fotografada por ele,
com um dramático contraste a preto
e branco, a ultima operação do Prof.
Adelino Costa, seu mestre, ainda no
Hospital de Santa Maria. Percebi que,

ao mesmo tempo que o animavam,
estas recordações lhe causavam
uma profunda melancolia. Como já
não via bem pediu a colaboração
dos seus amigos Manuel Machado
Sá Marques e Casimiro de Menezes
para a redacção do artigo. Quando
este me foi entregue o mínimo que
eu podia fazer era convidá-los para
um almoço, que se realizou alguns
dias depois no restaurante “Clara”,
junto ao Hospital dos Capuchos. Os
diálogos foram calorosos e a uma
dada altura o Dr. Gomes Rosa e o Dr.
Sá Marques, velhos amigos e colegas
de curso, “pegaram-se”. Navegavam
em águas políticas opostas e um
pequeno diferendo desencadeou
aquele desaguisado. Mas tudo acabou
em bem e mais uma vez se ouviram
as salutares gargalhadas do Dr. Gomes
Rosa…
É a última recordação que tenho
dele: um Homem lúcido, bom, justo,
tolerante e bem humorado.
Morreu o Dr. Gomes Rosa,“Cirurgião
dos Hospitais”.

Controlo de Sintomas
no Cancro Avançado
A segunda edição do livro «Controlo de Sintomas no Cancro Avançado» da
autoria do médico José Ferraz Gonçalves foi apresentada no final de 2011.
Independentemente do título do manual, os princípios, os métodos e os fármacos
descritos devem, segundo o autor, também ser aplicados noutras fases da doença,
em conjunto com o tratamento específico. Os cuidados paliativos serão mais
úteis se integrados com o tratamento específico, em vez de serem reservados
para a fase final, em que este já não actua. Deste modo se acrescentarão outras
possibilidades terapêuticas aos métodos tradicionais de tratamento. Além disso,
a informação que este manual contém é aplicável a outras doenças crónicas em
fase avançada. O livro foi escrito com a finalidade de divulgar os conhecimentos
actuais sobre o controlo dos sintomas mais frequentes nos doentes com cancro
avançado. De acordo com a OMS nada existe de mais importante para muitos
doentes do que a difusão e a aplicação dos conhecimentos já disponíveis sobre
o tratamento da dor e de outros sintomas. A ideia fundamental é a de que
estes doentes devem ser objecto de tanto interesse e atenção como os que se
encontram em qualquer outra fase da doença porque, embora não se lhes possa
prolongar a vida, muito se pode fazer para aliviar o seu sofrimento.
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