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Código Deontológico
O médico ao serviço do doente

capítulo I
Qualidade dos Cuidados MédiCos

Artigo 37.º
(Objecção de consciência)

1. O médico tem o direito de recusar a prática de acto da sua 

profissão quando tal prática entre em conflito com 

a sua consciência, ofendendo os seus princípios éticos, morais, 

religiosos, filosóficos ou humanitários.

2. O exercício da objecção de consciência deverá ser comunicado 

à Ordem, em documento registado, sem prejuízo de dever ser 

imediatamente comunicada ao doente ou a quem no seu lugar 

prestar o consentimento.

3. A objecção de consciência não pode ser invocada em situação 

urgente e que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde 

e se não houver outro médico disponível a quem o doente possa 

recorrer, nos termos do número 1 do artigo 41.º.
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• Caro Prof. Jorge Simões, Presiden-
te da Entidade Reguladora da Saúde
• Cara Drª. Patrícia Viegas Nasci-
mento, Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Bissaya 
Barreto, e Prof. Manuel Rodrigues 
Gomes, em representação da Fun-
dação Calouste Gulbenkian
• Caro Prof. Joaquim Murta, Direc-
tor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
• Caro futuro Dr. Manuel Abecassis, 
Presidente da Associação Nacional 
de Estudantes de Medicina
• Caros Colegas, Minhas Senhores e 
meus Senhores,

Perdermos transitoriamente a 
independência não é novidade 
na nossa história. Certamente 
por isso, os portugueses de hoje 
aceitem tão pacificamente viver 
sob protectorado da Troika. Na 
esperança de dias melhores e talvez 
de que possa surgir alguém que 
protagonize D. João IV.
Dir-se-ia mesmo que, talvez 
cansados da governação incom-
petente e da enfadonha retórica 
dos maus e verborreicos políticos, 
saturados de corrupção, fraude, 

• Exmo Sr. Dr. Paulo Macedo, MI Mi-
nistro da Saúde
• Exmo Sr. Prof. David Justino, em 
representação do Sr. Presidente da 
República
• Exmo Sr. Dr. João Semedo, Vice-Pre-
sidente da Comissão Parlamentar da 
Saúde
• Caros Presidentes dos Conselhos 
Regionais da Ordem dos Médicos e 
do CNMI
• Caros Dr.  José Martins Nunes, Pre-
sidente do Conselho de Administração 
do CHUC, e Prof. José Pedro Figueire-
do, Director Clínico do CHUC, nossos 
anfitriões
• Caros Bastonário da OM de Ango-
la, Presidente do Conselho Federal 
de Medicina do Brasil e Presidente 
da Associação dos Médicos de Lín-
gua Portuguesa de Macau
• Caro Dr. António Marinho e Pinto, 
Bastonário da Ordem dos Advoga-
dos, e representantes das Ordens 
dos Engenheiros, dos Notários, dos 
Revisores Oficiais de Contas e dos 
Enfermeiros.
• Caros Dr. Sérgio Esperança, Presi-
dente da FNAM, e Dr. Jorge Roque 
da Cunha, Secretário-Geral do Sin-
dicato Independente dos Médicos

Qualidade. 
Presente e futuro.

E D I T O R I A L  

Intervenção proferida 
na sessão de abertura 

do XVI Congresso 
Nacional de Medici-
na e VII Congresso 

Nacional do Médico 
Interno, Coimbra, 19 

de Abril de 2012
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de mudança para aproveitar a 
oportunidade, contribuindo cons-
trutiva e activamente para um futuro 
melhor, quer da saúde do País, quer 
da Saúde dos portugueses.
E como podemos cumprir esse 
desiderato? Correspondendo ao 
desafio da Qualidade, a todos os 
níveis, apostando no seu primado 
e afirmação sobre as estatísticas 
manipuladas, os estudos direcciona-
dos e as incompetências mal 
disfarçadas, que conduzem inexo-
ravelmente aos maus resultados.
QUALIDADE é a palavra que resume 
todas as razões e justificações 
para a existência e intervenção 
da Ordem dos Médicos. O lema 
deste Congresso da Ordem dos 
Médicos, em qualquer altura mas 
particularmente no momento que 
atravessamos, não podia ser mais 
profundo, significativo, necessário e 
feliz.
Por conseguinte, Senhor Ministro, 
o que a Ordem dos Médicos tem 
para oferecer aos portugueses 
é um patamar de Qualidade e 
Conhecimento que não se encontra 
facilmente noutras organizações e 
instituições. 
É que a Ordem dos Médicos, razão 
pela qual organiza um Congresso 
sobre esta temática, sabe o que é 
Qualidade, tem um Conselho de 
Auditoria e Qualidade, assegura 
há muitos anos a Qualidade da 
formação médica pós-graduada e 
defende e pugna pelo direito dos 
Doentes à Qualidade dos Serviços 
de Saúde.
A Ordem dos Médicos nunca 
poderia confundir uma singela 
listagem de medicamentos agrupa-
dos por grandes patologias, dema-
siado simplista para ter uma 
aplicação clínica útil, com Normas de 
Orientação Terapêutica, ou mesmo 
com Normas de Orientação Clínica.
A Ordem dos Médicos nunca 
fecharia os olhos à exportação 
paralela de medicamentos, com 
prejuízo dos Doentes portugueses, 
através de uma empresa do seu 
universo.
A Ordem dos Médicos nunca 

desperdício, promessas enganosas 
e nunca cumpridas, justiça parcial 
e bloqueada, em que o próprio 
Tribunal Constitucional se deixa 
instrumentalizar como força de 
bloqueio da Justiça, fartos de 
irresponsabilidade, incompetência e 
impunidade, os portugueses olham 
com benevolência e alívio para o 
memorando da Troika.
Haja quem mande, imponha ordem, 
organize e acenda uma luz, ainda 
que muito frágil e ténue, ao fundo 
do túnel.
No Governo português, trans-
formado numa espécie de adminis-
tradores de massa falida, cumprindo 
temerosa, obedientemente e sem 
ideias as regras dos credores, com 
uma estranha fé de que austeridade 
extrema possa gerar crescimento, 
os cidadãos nacionais não depositam 
grandes ilusões. É o que há, dirão 
encolhendo os ombros. É triste 
dizer-se, mas olhando os anos mais 
recentes, os portugueses ainda não 
encontram uma alternativa credível, 
consistente e estimulante.
Todavia, sente-se que o povo está 
cada vez mais insatisfeito e inquieto, 
face ao progressivo agravamento 
dos indicadores económicos e 
sociais. Basta recordar as notícias 
que diariamente são divulgadas 
na comunicação social para todos 
percebermos que a situação de 
Portugal é catastrófica e que exige 
medidas absolutamente excep-
cionais, inovadoras, rigorosas e 
transparentes. Que carecem de ser 
tomadas. Já apresentámos várias 
propostas nesse sentido.
Portugal encara uma gigantesca 
ameaça e a talvez a penúltima 
oportunidade.
Tal como noutras épocas históricas, 
o envolvimento exigente de todos 
é essencial e determinante para 
recuperar o orgulho e a autonomia 
de Portugal.
Na Ordem dos Médicos reconhe-
cemos a ameaça, mas, no âmbito das 
nossas vastas competências e com o 
sentido de responsabilidade de uma 
Instituição única, respeitada e de 
referência, encetámos um processo 
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E o que é que nós, 
doentes, médicos e 
Ordem dos Médi-
cos, esperamos do 
Ministro da Saúde, 
cuja presença, num 

momento particular-
mente difícil, volto a 

saudar e a agradecer?
Que mantenha a 

Qualidade, que esteja 
à altura de enfrentar 

e resolver as terrí-
veis dificuldades que 

afligem a área da 
Saúde, e sabemos que 

está, que saiba moti-
var os profissionais 
de saúde, que ouça 

as preocupações dos 
Doentes, que seja a 
voz reivindicativa da 
Saúde no Conselho 

de Ministros, que 
obrigue o Governo 

a governar mais e 
melhor e que nunca 

se deixe enrouquecer 
em defesa do melhor 

que Portugal tem.

esconderia perversamente infor-
mação sobre biodisponibilidade 
dos medicamentos genéricos, 
contrariando as orientações do 
HMA/EMA Working Group on 
Transparency, não permitiria am-
plitudes chocantes no preço 
dos medicamentos genéricos do 
mesmo princípio activo e seria mais 
efectiva e cristalina no controlo de 
qualidade dos medicamentos e dos 
dispositivos médicos.
A Ordem dos Médicos nunca se 
baralharia com a definição de parto 
normal, sabendo que é impossível 
considerá-lo como tal antes de 
terminado, e não esquece que de 
um parto nasce uma criança que 
exige uma observação cuidadosa e 
especializada. São várias as surpresas 
e complicações que podem inespe-
radamente surgir durante o período 
mais belo da criação e que exigem 
um elevado grau de conhecimento 
científico e técnico e a emergente 
disponibilidade de sofisticados re-
cursos.
Os exemplos atrás citados, somente 
alguns entre os muitos disponíveis, 
dentro do maior respeito por todos 
os parceiros da Saúde, indispensáveis 
que são às equipas de Saúde, são 
suficientes para ilustrar bem como o 
País precisa dos Médicos, que outras 
profissões não sabem substituir, e 
como o Ministério da Saúde pode 
confiar na Ordem dos Médicos.
O êxito do protocolo da Qualidade 
assinado entre a Ordem dos 
Médicos e a Direcção Geral da 
Saúde, com as normais dificuldades 
de um processo novo mas com a 
determinada vontade de ambas as 
partes, tem sido admiravelmente 
cumprido e produtivo e vai ser 
um exemplo para o mundo. Nós 
sabemos trabalhar com Qualidade.
E o que é que nós, doentes, médicos 
e Ordem dos Médicos, esperamos 
do Ministro da Saúde, cuja presença, 
num momento particularmente 
difícil, volto a saudar e a agradecer?
Que mantenha a Qualidade, que 
esteja à altura de enfrentar e 
resolver as terríveis dificuldades que 
afligem a área da Saúde, e sabemos 
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que está, que saiba motivar os 
profissionais de saúde, que ouça as 
preocupações dos Doentes, que 
seja a voz reivindicativa da Saúde no 
Conselho de Ministros, que obrigue 
o Governo a governar mais e melhor 
e que nunca se deixe enrouquecer 
em defesa do melhor que Portugal 
tem.
No IV Congresso do Sistema de 
Saúde Português, organizado pela 
APEGSAUDE, que decorreu este 
mês, tivemos o grato prazer de ouvir 
Tom Lawry, da Worldwide Health 
at Microsoft, elogiar o Serviço 
Nacional de Saúde Português e os 
magníficos resultados que atinge, a 
baixo custo. Referiu ainda que pelos 
vários países por onde tem passado 
a pergunta que invariavelmente tem 
ouvido é “How do we cut costs?”, 
não tendo dúvidas em afirmar que 
não é esse o caminho primário a 
prosseguir.
Como bem analisa um artigo do 
New England Journal of Medicine, 
de Maio de 2011, é através da 
melhoria da relação custo/
efectividade que se poderão 
introduzir poupanças significativas. 
Segundo o benchmarking interno, 
essa melhoria poderia evitar, nos 
EUA, um desperdício de 640 
mil milhões de dólares! Afinal, 
o desperdício num sistema de 
saúde baseado em seguros é de 
uma dimensão colossal, não é um 
estigma específico do nosso SNS. 
E qual é a conclusão desse artigo? 
“The public’s trust in them makes 
physicians the only plausible catalyst 
of policies to accelerate diffusion 
of cost-effective care”. Como bem 
afirma o Dr José Mendes Ribeiro, 
de forma insuspeita, «a qualidade 
médica é muito superior à qualidade 
de gestão do SNS».
Senhor Ministro, se quiser conduzi-
la a bom termo, e sabemos que 
quer, considere os Médicos 
como parceiros privilegiados e 
empenhados na reforma e defesa 
do Serviço Nacional de Saúde e do 
equilibrado Sistema Nacional de 
Saúde, público e privado, que deve 
orgulhar o país!
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É estranho ouvir dizer que a 
sustentabilidade do SNS não está 
garantida, considerando que a 
dívida do SNS representa apenas 
0,5% da dívida total de Portugal 
e os extraordinários resultados 
evidenciados no relatório da OCDE 
de 2011. 
Portugal é o 1º país na redução 
da mortalidade infantil, o 5 º com 
melhor evolução na esperança de 
vida, é o melhor na redução da 
mortalidade por AVC entre 1980 e 
2009, é o 4 º melhor na mortalidade 
por enfarte, é o 2 º país com 
evolução mais positiva, entre 1970 
e 2009, nos anos de vida potencial 
perdidos e está acima da média na 
sobrevivência dos doentes com 
cancro. Tudo isto com uma despesa 
per capita em saúde muito abaixo da 
média da OCDE. 
Considerando a relação custo/
benefício, nenhum país consegue 
uma performance em Saúde melhor 
do que Portugal. Se o que de 
melhor temos em Portugal não é 
sustentável, então é o país e o seu 
actual modelo de governação que 
não são sustentáveis!
Temos consciência que o Ministro 
da Saúde é obrigado a gerir um 
orçamento ingerível. Queremos 
ajudá-lo a melhorar as contas da 
saúde sem colocar em causa, ou 
até melhorando, a Qualidade do 
Sistema Nacional de Saúde. Deve 
ser essa a nossa missão conjunta, 
com um leitmotiv comum, “How do 
we improve Quality?”.
Por momentos, perdoe-me V. Exa. o 
atrevimento, vou agora imaginar que 
eu próprio era Ministro da Saúde. O 
que é que faria?!
- Faria de Teixeira dos Santos junto 
do Primeiro-Ministro e obrigava-o 
a encetar a renegociação do 
memorando. É evidente que, para 
cumprir os seus compromissos, 
Portugal precisa de mais tempo, 
menos juros e mais dinheiro. 
Quanto mais tarde o fizermos, pior 
estaremos.
- Impunha ao Governo uma luta 
determinada contra a fraude, a 
corrupção e a evasão fiscal, cujos 

bloqueios legais e pessoais ainda não 
foram removidos.
- Propunha medidas de estímulo à 
Economia. Como diz Paul Krugman, 
secundado por cada vez mais 
especialistas em economia, “a 
austeridade é a única política que 
parece estar a ser adoptada. E essa é 
a receita para o falhanço completo”. 
- Reduzia o IVA para evitar o colapso 
da Economia. Espanha também está a 
aplicar medidas de austeridade, mas 
teve o cuidado de não aumentar o 
IVA, que continua em 18%, para “não 
prejudicar o consumo”. A diferença 
no IVA entre Portugal e Espanha, o 
nosso principal parceiro comercial, é 
catastrófica.
- Retirava as portagens das SCUTs 
que trazem turistas para Portugal.
- Renegociava as PPPs e as rendas 
excessivas e fazia a reforma da 
administração pública, conforme 
indicação da Troika. Havendo 
vontade, há formas de pressão para 
o conseguir.
- Apostava na promoção dos 
produtos portugueses.
- Impedia a instituição de uma Política 
Marítima Comum na Comunidade 
Europeia, que retirasse a Portugal a 
capacidade de gestão independente 
da nossa imensa plataforma atlântica, 
onde jaz uma riqueza imensa que, só 
por si, garante o futuro de Portugal. 
Não podemos permitir que se 
repita uma Política Agrícola Comum, 
que destruiu a nossa agricultura, ou 
uma Política de Pescas Comum que 
destruiu a nossa frota pesqueira. 
Estamos a pagar a factura em betão, 
em alcatrão, em desemprego, em 
pobreza.
- Propunha a redução dos deputados 
para metade, pagando o dobro, com 
círculos uninominais e um círculo 
nacional compensatório.
Desta forma e com estas e outras 
medidas, aqui referidas de modo 
muito resumido, estimulava a 
economia, criava emprego, melho-
rava a sustentabilidade da segurança 
social e disponibilizava mais recursos 
para a Saúde.
Garantido, assim, o financiamento 
do SNS, que medidas adoptaria para 
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a Saúde, visando a sua racionalização 
sem racionamento?
- Antes de tudo o mais, envidaria 
todos os esforços para evitar que se 
instalasse uma cultura de descrença 
e uma dramática sensação de 
desmoronamento do SNS. Há 
uns anos promovi um postal que 
ilustrava em antigo Ministro da Saúde 
como coveiro do SNS. Gostaria 
de remodelar o postal, ilustrando 
o actual Ministro da Saúde como 
guardião do SNS.
- Daria uma especial atenção e 
resolveria todas as circunstâncias que 
pudessem afectar a acessibilidade 
dos doentes aos cuidados de Saúde 
de que necessitam. Doentes mal 
tratados originam maiores prejuízos 
para o país.
- Suspendia a Lei dos Compromissos 
e demitia os maus administradores.
- Permitiria o exercício de alguma 
actividade clínica pelos Directores 
Clínicos, de acordo com o perfil 
anterior à nomeação, como sei que 
é a vontade de V. Exa. Só assim os 
melhores aceitarão o convite.
- Acabava com os subsídios de 
convergência, que premeiam a 
ineficiência.
- Divulgava os estudos técnicos que 
fundamentassem as minhas decisões. 
Por exemplo, nunca anunciaria o 
encerramento nocturno das urgên-
cias do Hospital dos Covões antes 
do respectivo estudo ser feito e 
transparentemente divulgado, sem 
esquecer a respectiva adenda… 
Exactamente o mesmo raciocínio 
se aplica ao futuro da MAC. Só o 
conhecimento e público escrutínio 
dos estudos, efectuados antes das 
decisões tomadas, para que possam 
ter credibilidade, permitem decisões 
com um máximo de objectividade 
e um mínimo de emotividade. 
Qualidade, Conhecimento e Trans-
parência fariam parte da minha 
bússola ministerial.
- Não me deixaria invadir pela 
ideia singela de que a concentração 
traz necessariamente vantagens. 
Analisaria sempre os custos directos 
e indirectos de cada medida, quer 
do ponto de vista económico, quer 

social. Um recente estudo da ERS 
sobre a constituição de Centros 
Hospitalares demonstrou que, só por 
si, não são uma panaceia e Pedro Pita 
Barros, como coordenador de um 
grupo de trabalho da Universidade 
Nova de Lisboa, disse mesmo que, a 
partir de determinada dimensão não 
existem evidências que sustentem 
o seu interesse, podendo mesmo 
criar-se deseconomias de escala.
- No contexto dos malefícios 
da concentração, vou dar um 
exemplo de uma decisão que eu 
revogaria imediatamente, porque é 
particularmente grave e chocante, 
a deslocalização de 240 doentes 
HIV do CHMT para o Hospital de 
Santarém, que não tem capacidade 
para os receber, porque a tutela 
coloca todo o tipo de dificuldades 
à contratação de mais Internistas, de 
tal forma que as primeiras consultas 
vão ser pagas à peça. Foi uma 
medida tomada a régua e esquadro, 
sem qualquer avaliação do impacto 
social e sanitário, que coloca em 
risco a Saúde Pública e vai aumentar 
a despesa em Saúde, acrescentado 
90 km à deslocação destes doentes 
a uma consulta. Doentes esses que 
estão há dois meses sem consultas 
e a receberem a medicação sem 
controlo! Para completar e piorar o 
ramalhete, o Hospital de Santarém 
tem somente 16 internistas onde a 
ACSS diz, ainda que com exagero, 
que deveriam trabalhar 46!
- Estimulava as centrais de compras e 
a verdadeira economia de escala, mas 
nunca permitiria a violação da leges 
artis ou que Comissões de Farmácia 
e Terapêutica locais contrariassem as 
aprovações de novos fármacos pelo 
Infarmed e pela Agência Europeia 
do Medicamento. Se uma qualquer 
Comissão de Farmácia e Terapêutica 
pode contrariar uma decisão 
fármaco-económica assumida ou 
subscrita pelo Infarmed, das duas, 
uma, ou remodelamos o Infarmed 
ou remodelamos a dita Comissão 
de Farmácia e Terapêutica. Decisões 
contraditórias são incompreensíveis 
e intoleráveis.
- Não toleraria que os doentes 
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vissem dificultado o seu acesso a 
medicamentos inovadores, desde 
que devidamente aprovados pelas 
Entidades Reguladoras, ou que 
os Hospitais procurassem ver-
se livres de doentes “mais caros”, 
empurrando-os para outros Hospi-
tais, habitualmente mais afastados 
da zona de residência, o que implica 
maiores custos com os transportes 
e menor acessibilidade. O que está 
a acontecer em várias patologias, 
como a esclerose múltipla e a artrite 
reumatoide, entre outras.
- Com um intuito preventivo e 
positivo, recordava aos Médicos 
que ocupam cargos dirigentes que 
são, antes de tudo o mais, Médicos, 
que exercem as funções que são 
inerentes aos cargos como Médicos, 
que as disposições reguladoras da 
Deontologia Médica (artigo 2º do 
Código Deontológico) são aplicáveis 
a todos os médicos no exercício da 
sua profissão, independentemente 
do regime em que esta seja exercida, 
e que o incumprimento da leges 
artis representa uma grave violação 
do Código Deontológico. Eu não 
desejaria que os meus Directores 
Clínicos, por mim convidados e 
nomeados, corressem o risco de 
sofrer processos disciplinares por 
parte da Ordem dos Médicos.
- Respeitava integralmente os 
Decretos-Lei das Carreiras Médicas, 
a melhor motivação intrínseca e 
factor de satisfação profissional 
para os Médicos, a custo quase zero, 
e uma extraordinária garantia de 
Qualidade do SNS. Desperdiçar e 
menosprezar o efeito positivo das 
Carreiras Médicas é um erro crasso 
em Saúde.
- Permitiria que os médicos legal-
mente reformados, nos locais onde 
fossem necessários, nomeadamente 
nos Cuidados de Saúde Primários, 
voltassem a trabalhar para o sector 
público.
- Preocupar-me-ia seriamente com 
a insegurança dos sistemas infor-
máticos da Saúde e da prescrição 
electrónica e definiria regras 
exigentes e de acordo com o 
Estado da Arte para certificar a 

máxima segurança desses sistemas. 
Presentemente, um qualquer hacker 
pode conseguir aceder aos dados 
clínicos de milhões de portugueses.
- Não permitiria o que aconteceu 
com a “falsa limpeza” das listas de 
utentes no ACES-LVT, mudaria 
imediatamente o seu coordenador e 
corrigiria a estratégia para o futuro, 
em diálogo com os médicos, que 
sempre se manifestaram disponíveis 
para colaborar. Na verdade, o que 
aconteceu foi uma mistificação 
de limpeza de listas, com muitos 
erros cometidos: desapareceram 
as crianças, não se respeitaram os 
agregados familiares, transferiram-
se doentes que até tinham Médico 
de Família, apagaram-se NOPs, com 
perda da informação clínica de muitos 
doentes, houve utentes atribuídos 
a Médicos reformados e muitos 
utentes estão a marcar consultas 
desnecessárias apenas para não 
perderem o seu Médico de Família. 
Os utentes não utilizadores foram 
qualificados como adormecidos, 
muitos dos quais vão regressando 
às listas, o que significa que, na 
realidade, os Médicos de Família 
têm mais de 2000 utentes. Como 
Ministro da Saúde reconheceria que 
todo o processo foi mal conduzido 
e que, na verdade, se tratou de um 
aumento compulsivo e ilegal das 
listas e viciação das estatísticas, 
pelo que obrigaria à correcção 
dos desvios praticados e, para o 
futuro, evitaria os erros cometidos, 
sob pena de colocar em causa a 
Qualidade dos Cuidados de Saúde 
Primários e a disponibilidade dos 
Médicos de MGF para a formação 
de novos Internos.
- Empenhar-me-ia na prossecução 
da Reforma dos CSP, em diálogo 
franco e honesto.
- Criaria condições para prevenir a 
emigração de médicos portugueses 
que ainda fazem falta aos doentes, 
particularmente de especialistas 
de Medicina Geral e Familiar, e 
reconheceria que, a pagar apenas 
1800 euros/mês, brutos, muitos 
serão compelidos a procurarem 
outros países e outros continentes 
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que eles sejam bioequivalentes. 
Com o crescimento do número de 
medicamentos genéricos, é comum 
que pacientes o substituam por 
outro genérico ou similar. Contudo, 
essa troca pode não garantir a 
manutenção da bioequivalência. 
Para avaliar a segurança na 
intercambiabilidade entre diferentes 
genéricos e similares com Hidro-
clorotiazida e Maleato de Enalapril, 
foi realizada metanálise de vários 
estudos de bioequivalência que 
utilizaram esses medicamentos. 
Foram utilizados dados provenientes 
de estudos de bioequivalência de 
genéricos e similares registrados 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A compatibilidade 
dos dados de cada um dos estudos 
foi analisada, e a determinação de 
um intervalo de confiança para 
as diferenças entre as médias dos 
parâmetros farmacocinéticos, área 
sob a curva (ASC) e concentração 
plasmática máxima (Cmáx), foi 
feita para cada estudo por meio da 
metanálise. A intercambiabilidade 
entre as combinações dos três 
produtos com Hidroclorotiazida 
foi confirmada com base nos 
intervalos de confiança obtidos. 
Para os medicamentos com Maleato 
de Enalapril, a intercambiabilidade 
não foi confirmada em 50% das 
comparações estudadas dos pro-
dutos. 
Conclusão: A intercambiabilidade 
foi comprovada entre os três 
produtos com Hidroclorotiazida. 
No entanto, para o Maleato de 
Enalapril, metade dos produtos 
estudados não é intercambiável, uma 
vez que não contempla os intervalos 
preconizados pelos testes de 
bioequivalência; portanto, a resposta 
farmacocinética e, por conseguinte, 
a efetividade do medicamento 
podem ser alteradas.” Enfim, como 
Ministro da Saúde não poderia 
deixar de reconhecer que a Ordem 
dos Médicos tem razão nas questões 
científicas que tem levantado nesta 
matéria, como noutras, e atenderia 
às suas propostas.
- Sempre que pudesse passaria a 

assistir aos Debates na Ordem, 
com o subtítulo genérico de “A 
Ordem dos Médicos na Ordem 
do Dia”, que a comunicação social 
tem confirmado como sendo 
particularmente interessantes e 
relevantes, e marcava já na minha 
agenda as 21 horas do próximo dia 
16 de Maio, com um superior painel 
de intervenientes a discutir “O Fim 
da Vida”.
Finalmente, como Ministro da Saúde 
encararia a Ordem dos Médicos e 
o seu Bastonário como um parceiro 
particularmente bem colocado, inde-
pendente, competente, exigente e 
disponível para colaborar na melhoria 
contínua da Qualidade e na Racio-
nalidade do Sistema Nacional de 
Saúde.
Senhor Ministro e demais presentes, 
com a organização deste Congresso 
e com o êxito que antecipamos 
e verificamos, desejamos que a 
Ordem dos Médicos possa ter 
dado mais um pequeno contributo 
para a Qualidade dos Médicos e da 
Medicina portuguesa.
Muito mais haveria a dizer, mas não 
é possível condensar tudo em tão 
pouco tempo.
Obrigado pela Vossa presença neste 
Congresso e um sincero reconhe-
cimento a todos aqueles que traba-
lharam para que fosse possível.
Senhor Ministro e demais 
autoridades, Colegas e Doentes, 
contem com a Ordem dos Médicos 
e com o nosso trabalho sério, 
rigoroso e de Qualidade.
Obrigado a todos pela Vossa pre-
sença, que muito dignifica a sessão 
de abertura deste extraordinário 
Congresso.

para terem condições de 
formação e trabalho, não 
obstante fazerem falta ao país.
- Daria uma particular atenção 
à Demografia Médica, iniciando 
uma redução progressiva do 
numerus clausus para prevenir 
excessos que são prejudiciais 
à Qualidade da formação pré 
e pós-graduada e ao exercício 
da Medicina e para evitar a 
mercantilização dos Doentes e 
o disparo dos custos em Saúde.
- No processo em curso de 
revisão do Regulamento do 
Internato Médico daria a 
indicação aos representantes 
do Ministério da Saúde para 
ouvirem com particular aten-
ção a Ordem dos Médicos, 
os Sindicatos Médicos e as 
Faculdades de Medicina, com o 
genuíno objectivo de manter a 
Qualidade da formação médica 
em Portugal e o acesso de 
todos os mestres integrados e 
licenciados em Medicina a uma 
especialidade.
- Já teria publicado um despacho 
a determinar a mudança do 
Exame de Seriação, no prazo 
de três anos, para o modelo 
do National Board of Medical 
Examiners. 
- Analisaria com muito cuidado 
as propostas da Ordem dos 
Médicos para a Regulamentação 
da Lei 11/2012 e avaliaria a 
evidência científica publicada 
sobre intersubstituição de 
genéricos por genéricos. No-
meadamente de mais um 
artigo, a somar a tantos outros, 
mas este com a particularidade 
de ter sido feito pelo corres-
pondente brasileiro do “Infar-
med” e publicado no J Bras 
Nefrol, 2010; 32(2):173-181. 
Permitam-me que leia o seu 
resumo “O programa de 
genéricos no Brasil propiciou 
maior acesso da população a 
medicamentos. Para garantir 
a intercambiabilidade entre 
medicamentos referência e 
genérico ou similar, é necessário 
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Face à pompa e circunstância com que foram apresenta-
das e à afirmação de que pretenderiam contribuir para 
“os médicos escolherem o melhor e mais barato” me-
dicamento, a Ordem dos Médicos não pode deixar de 
comentar formalmente as NOTs da OF.
Aconselhamos todas as pessoas a ler as NOTs da OF 
e a compará-las com as dezenas de Normas de Orien-
tação Clínica elaboradas em conjunto pela Ordem dos 
Médicos e pela Direcção Geral da Saúde, já publicadas, que, 
no somatório das várias áreas científicas, tiveram a colabo-
ração de centenas de especialistas de alto gabarito.

Comunicado distribuído à imprensa

Normas de Orientação Terapêutica (NOT) 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF)

Não há confrontação possível e é imediata a verificação de que as NOTs da OF 
em nada contribuem para “os médicos escolherem o melhor e mais barato”, que 
assim se resume a uma mera frase do mais puro e desqualificado marketing!!!
As NOTs da OF nada acrescentam relativamente ao trabalho de elevadíssima 
Qualidade que a Ordem dos Médicos e a Direcção Geral da Saúde têm 
produzido. Bem pelo contrário, ficam muitíssimo aquém.
As NOTs da OF, de tão simples, de tão singelas, de tão superficiais, de tão 
desligadas da realidade clínica, são completamente inúteis e desprovidas de 
qualquer sentido prático. Este trabalho não dignifica a Ordem dos Farmacêuticos 
e atesta as suas óbvias limitações.
Confirma-se, assim, que Normas Terapêuticas/Normas de Orientação 
Clínica devem ser elaboradas por quem conhece as doenças, os doentes, os 
medicamentos e tem experiência clínica. Por muito que à OF possa custar 
admiti-lo, os Médicos são os únicos profissionais que reúnem todo este saber.
A Ordem dos Médicos aconselha a OF a preocupar-se com as suas competências. 
A OF não tem preparação, nem conhecimentos, nem experiência clínica para 
ensinar os Médicos a prescrever.
A Ordem dos Médicos respeita os Farmacêuticos e considera de grande 
qualidade e utilidade o trabalho que desenvolvem no âmbito da preparação 
específica que receberam durante a sua formação universitária.
Os Médicos não pretendem ser Farmacêuticos e, por isso mesmo, não 
diligenciam pronunciar-se nem têm a arrogância de pretender dar lições aos 
Farmacêuticos sobre as funções próprias e específicas dos Farmacêuticos.
As Normas de Orientação Clínica da Ordem dos Médicos e da Direcção Geral 
da Saúde definem o Estado da Arte da Medicina e balizam o padrão de decisão 
de melhor Qualidade e com a melhor relação custo/benefício para cada doente.
As NOTs da OF explicam-se com o seu próprio acrónimo, NOT qualified, NOT 
useful, NOT necessary.

O CNE da Ordem dos Médicos, Porto, 13 de Abril de 2012
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Comunicados OE 

Convite à reflexão

Partos em 
casa motivam 
campanha de 
desinformação 
sobre com-
petências dos 
enfermeiros 
especialistas

Lisboa, 22 de março de 2012 – 
Em resposta à posição inusitada 
do Colégio de Especialidade de 
Obstetrícia / Ginecologia da Ordem 
dos Médicos sobre o parto no 
domicílio, onde declaradamente se 
ataca a dignidade dos Enfermeiros 
Especialistas de Enfermagem de Saúde 
Materna e Obstétrica e se questiona 
a habilitação e legalidade do seu 
exercício profissional, vem a Ordem 
dos Enfermeiros esclarecer o seguinte:
Desde 1996, ano de publicação 
do Regulamento Profissional dos 
Enfermeiros, que os enfermeiros não 
trabalham sob supervisão médica.
Desde 1987 que a formação 
dos Enfermeiros Especialistas de 
Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica cumpre as normativas 
europeias, razão pela qual se encontram 
certificados, habilitados e autorizados a 
exercer em qualquer Estado-membro 
da União Europeia. 
Neste enquadramento, a sua área 
de atuação engloba o planeamento 
familiar, o diagnóstico e vigilância 
da gravidez normal, a realização / 
prescrição dos exames auxiliares de 
diagnóstico para a vigilância da gravidez 
normal, o estabelecimento e realização 
de programas de preparação para a 
paternidade e para o parto, a assistência 
e realização do parto normal, a 
vigilância do puerpério normal, assim 
como o cuidar da puérpera e do seu 
recém-nascido. 
A conceção, a gravidez e o parto 
são fenómenos fisiológicos e, por 
consequência, naturais. Por isso, 

Sem comentários, publicamos dois comunicados da Ordem dos En-
fermeiros, para uma profunda reflexão de todos os Médicos.
Relativamente aquele que tem como título “Ordem dos Enfermeiros 
disposta a agir contra membros e instituições que efetuem ações de 
formação visando a substituição de enfermeiros por técnicos” suge-
rimos que o leiam e interpretem, expurgado do seu tom ameaçador, 
alterando duas pequenas palavras. Onde está escrito enfermeiros, 
coloquem médicos, e onde está escrito técnicos coloquem a palavra 
enfermeiros. Vale a pena pensar nisto.

não devem ser desnecessariamente 
medicalizados. O parto é um processo 
natural que surge como término de 
uma gravidez que dura entre 38 e 42 
semanas. 
A Organização Mundial da Saúde 
calcula que cerca de 85 a 90% das 
gravidezes terminem num parto sem 
intercorrência e sem necessidade de 
intervenções médico-cirúrgicas.
Contudo, o parto deve ser encarado 
como um acontecimento que, como 
qualquer evento no ciclo vital do ser 
humano, contém algum grau de risco. 
É para nós evidente que o aumento 
do número de partos no domicílio em 
Portugal está muito relacionado com 
as expetativas e a falta de resposta 
dos serviços de saúde às opções 
assistenciais que as mulheres / casais 
grávidos desejam ver asseguradas num 
momento tão importante das suas 
vidas – o nascimento do seu filho. 
Consideramos, pois, fundamental:
• a escolha dos profissionais que 
acompanham a vigilância da gravidez, 
do trabalho de parto e puerpério;
• a garantia de uma filosofia assistencial 
que respeite o processo fisiológico da 
gravidez e do parto;
• um ambiente de nascimento 
confortável e que possibilite a vivência 
do parto como um acontecimento 
familiar;
• um acompanhamento profissional 
regular, personalizado e de proximidade, 
que respeite a privacidade e a liberdade 
de escolha suportada em decisões 
informadas.
Atualmente, a possibilidade da escolha 

I N F O R M A Ç Ã O   
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por parte das mulheres / casais 
grávidos em relação ao local do 
parto / nascimento dos seus filhos, é 
uma realidade, incluindo o parto no 
domicílio! 
A Ordem dos Médicos, nomeadamente 
o Colégio de Ginecologia / Obstetrícia, 
nunca quis discutir esta problemática, 
sendo visível agora o seu desconforto 
quando se evidencia um “novo” 
paradigma assistencial, requerido pela 
sociedade civil, em termos de escolhas 
/ opções que se movimentam com 
direitos e argumentos perfeitamente 
aceitáveis e justos em termos dos seus 
cuidados de saúde.
Quando se afirma que os enfermeiros 
que estão a promover o parto 
no domicílio são «pessoas pouco 
qualificadas, sem qualificação nenhuma 
ou escassa para poder assistir ao 
parto de forma autónoma e muito 
menos para assistir ao recém-

Ordem dos Enfer-
meiros disposta a 
agir contra mem-
bros e instituições 
que efetuem ações 
de formação visan-
do a substituição 
de enfermeiros 
por técnicos  

Lisboa, 24 de fevereiro de 2012 – Os enfermeiros que participem em ações de 
formação, estágios ou no acompanhamento de técnicos que exercem na área da 
Saúde «incorrem nas implicações previstas no Estatuto da OE e no seu regimento 
disciplinar». Esta é uma principais conclusões de uma Tomada de Posição emitida 
pelo Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. No documento também se 
afirma que a OE vai «chamar à responsabilidade qualquer instituição ou entidade 
que, de forma arbitrária, viole princípios consagrados, no que se refere ao direito 
do cidadão a cuidados seguros e ao enquadramento legalmente instituído para o 
exercício da profissão de Enfermagem».
A Tomada de Posição acima referida surge no seguimento de notícias vindas a 
público relativas à substituição de enfermeiros por outros profissionais no 
Instituto Português do Sangue e no Instituto Nacional de Emergência Médica, por 
exemplo. Essa substituição tem por base ações de formação onde enfermeiros são 
chamados a participar. 
O documento acima referido salienta que «aos enfermeiros é vedada a transmissão 
de conhecimentos próprios da disciplina de Enfermagem, pelo risco que decorre 
para o cidadão o exercício de atividades por pessoas sem habilitação própria. Este 
facto configura uma apropriação indevida das intervenções do enfermeiro, tal 
como preconizado no Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (Cf. 
Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de Setembro, Artigos 4º, 5º e 9º)».
A substituição daqueles profissionais de saúde por outros que não enfermeiros é 
ilegal, refere o documento, trazendo riscos acrescidos para a saúde dos cidadãos. 
Assim sendo, a Ordem dos Enfermeiros reafirma que os seus membros «têm o 
dever de recusar a participação e envolvimento em qualquer ação de formação, 
estágio ou acompanhamento de “outro não enfermeiro”, que viabilize a utilização 
de práticas, técnicas e competência próprias da profissão de Enfermagem».
Por último, a OE garante que «acompanhará, permanentemente, a evolução 
das “transformações” em curso e utilizará todos os meios ao seu alcance para 
garantir que os cidadãos continuarão a ter direito à mais-valia decorrente das 
competências próprias dos enfermeiros». 
A Tomada de Posição pode ser consultada na sua versão integral no site da OE.

nascido», gostaríamos de reafirmar 
que os enfermeiros especialistas em 
Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica são os profissionais de 
saúde melhor qualificados em Portugal 
para assistir o parto normal e não 
trabalham sob supervisão médica.
Como demonstração de que nem 
tudo é perfeito nas maternidades 
apenas recordamos as elevadas taxas 
de cesariana e de indução de trabalho 
de parto atualmente praticadas no 
nosso país – valores inaceitáveis aos 
olhos da Organização Mundial de 
Saúde, da Federação Internacional 
de Ginecologia / Obstetrícia e da 
Confederação Internacional de 
Enfermeiros Obstetras / Parteiras.
A Ordem dos Enfermeiros e a Mesa 
do Colégio da Especialidade de 
Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica lamentam a forma pouco 
séria como este assunto está a ser 

debatido na comunicação social e 
estão disponíveis para esclarecer 
e informar o cidadão e discutir 
esta problemática, em conjunto 
com os demais interessados, 
organizações profissionais de 
saúde e sociedade civil.
Com o intuito de contribuir 
para a capacitação das mulheres 
/ casais para escolhas informadas 
decidimos publicar também 
«informação / recomendações à 
grávida / casal sobre o local do 
parto, tipo de parto e nascimento 
dos seus filhos» – um documento 
produzido pela Mesa do Colégio 
da Especialidade de Enfermagem 
de Saúde Materna e Obstétrica 
da OE.
O Bastonário da Ordem dos 
Enfermeiros, Enf. Germano 
Couto 
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Diante dos obstáculos que compro-
metem a prática da boa medicina e 
a qualidade da assistência oferecida 
à população, os representantes dos 
médicos de 17 países da América 
Latina, Caribe e Península Ibérica – 
reunidos durante o V Fórum Ibero-
americano de Entidades Médicas 
(Fiem), realizado de 28 a 30 de março 
de 2012, em Florianópolis (SC) – se 
posicionam de forma conjunta ante aos 
desafios do setor, que afetam milhões 
de pessoas em nossas nações. Entre 
eles, a falta crônica de financiamento 
à saúde, os abusos éticos cometidos 
por tomadores de decisão e a 
ausência de políticas públicas em nível 
governamental que ofereçam aos 
médicos condições plenas para seu 
trabalho.
Os representantes também exigem 
dos diferentes Governos o apoio a 
medidas que garantam às comunidades 
atenção em saúde segundo critérios de 
qualidade técnica, eficácia de resultados 
e segurança plena aos pacientes e suas 
famílias. Para isto, os participantes do 
V Fiem propõem o cumprimento 
imediato dos seguintes pontos, sem os 
quais se coloca em risco o futuro da 
Medicina e a vida dos cidadãos nestas 
Nações. Os pontos elencados são:
1) O reconhecimento dos diplomas 
de Medicina obtidos em países 
estrangeiros deve ser feito pelas 
nações apenas após a comprovação 
de que o candidato frequentou curso 
com, no mínimo, seis anos de duração 
e carga horária compatível com os 
padrões internacionais.
2) Os representantes das entidades 
médicas (colégios, conselhos, ordens, 
associações, etc.) devem integrar as 
comissões de reconhecimento de 
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Países da América Latina, Caribe e Península Ibérica 
apontam o caminho para assegurar a prática da boa 
Medicina e a assistência de qualidade para as popu-
lações.

diplomas, cujo processo de análise dos 
requerimentos deve acontecer em 
ambiente que garanta sua publicidade 
e transparência.
3) O processo de reconhecimento e 
validação dos diplomas estrangeiros 
deve ocorrer somente após analise 
curricular e documental e realização de 
exames (teóricos, práticos, cognitivos, 
deontológicos e linguísticos) pelos 
candidatos, em marcos similares aos 
previstos pelos projetos Revalida 
(Brasil), Mir (Espanha) e Eunacom 
(Chile), considerados referências pelo 
rigor na seleção dos candidatos.
4) A elaboração, conjuntamente com 
instituições de ensino dos nossos 
países, de uma lista que permita 
identificar todos os nomes de títulos 
e graus outorgados aos egressos das 
escolas médicas, o que poderá facilitar 
a definição de critérios de equivalência.
5) O estímulo permanente ao 
aperfeiçoamento da prática médica 
pelos profissionais por meio de polí-
ticas de educação médica continuada, 
com participação direta das entidades 
médicas (conselhos, colégios, asso-
ciações, sociedades, etc.).
6) As diferentes áreas de atuação 
e especialidades médicas devem 
ser objeto de estudo de maneira à 
identificar suas equivalências, sendo 
este critério importante para tornar 
possível processos de validação.
7) A participação das entidades 
médicas nos processos de regulação 
do trabalho médico deve estar 
assegurada, cabendo-lhes a tarefa 
de colaborar com a formulação 
de diagnósticos das necessidades 
a partir da análise de dados gerais 
e específicos da população médica, 
incluindo a oferta de vagas e de 
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cursos de medicina, entre outros.
8) A adoção de mecanismos de 
monitoramento dos fluxos de migração 
médica, com controle eficiente de 
entrada e saída de profissionais entre 
os países, deve ser implementada, 
possibilitando o exercício da Medicina 
apenas aos candidatos que, mesmo 
após validação de seus títulos, estejam 
inscritos nas entidades médicas 
reguladoras dos países.
9) A organização de um registro único 
de médicos com a contribuição dos 
países que compõem o Fiem com 
dados dos profissionais (informações 
pessoais, titulação, histórico ético-
profissional, formação) deve ser 
operacionalizada, sendo que o 
gerenciamento dos bancos nacionais 
ficará sob a responsabilidade de cada 
país. O intercâmbio de dados entre as 
entidades acontecerá ante o pedido 
expresso de alguma delas.
10) Políticas públicas voltadas ao 
fortalecimento e à valorização do 
trabalho médico devem ser adotadas 
pelos governos nacionais para 
assegurar aos profissionais condições 
que permitam exercer plenamente 
a Medicina com autonomia, sem 
interferência de pressões econômicas 
e políticas e comprometido com o 
paciente.
11) A mudança no modelo de trabalho 
a partir de processos artesanais 
requer a adoção de medidas que 
evitem a influência econômica e do 
mercado sobre a prática profissional. 
Uma remuneração adequada à prática 
profissional é essencial para uma 
atenção adequada.
12) A oferta de acesso aos 
profissionais à educação médica 
continuada, à remuneração adequada, 
às condições de trabalho e de 
aposentadoria que tornem possível 
a prática da Medicina mesmo em 
áreas de difícil provimento deve 
ser implementada pelos países. A 
definição de uma carreira funcional 
específica dentro do Estado para 
os médicos aparece como a única 
saída para a cobertura dos chamados 
vazios assistenciais, permitindo a 
fixação dos médicos em todas as 
regiões, estendendo às comunidades 

os benefícios de uma assistência de 
qualidade.
13) O assédio e a violência intra-
profissionais são problemas com alta 
prevalência e graves consequências 
para a saúde pessoal e social, sendo 
que se faz necessário uma abordagem 
decidida ao reconhecimento e à 
denúncia públicos pelos quais o 
médico que tiver informações deste 
tipo de situação deverá informá-las às 
entidades médicas.
14) A violência contra os médicos 
é um problema generalizado e em 
crescimento que afeta especialmente 
a determinados serviços, como os de 
emergência, e aos médicos mais jovens. 
Considera-se imprescindível prevenir e 
controlar estas situações com o apoio 
governamental e policial, estabelecendo 
cuidados específicos e a adoção de 
medidas legais e penais que equiparem 
a agressão aos médicos em atividade 
com atentados às autoridades.
15) O tema Previdência Social deve 
estar presente de forma permanente 
nas atividades do Fiem. Dever-se-á 
explorar a possibilidade de criar 
para os médicos uma aposentadoria 
complementar ao abrigo dos sistemas 
gerais existentes, com flexibilidade 
com respeito aos modelos e às idades.
16) A saúde é uma questão de Estado 
e, portanto, a política de medicamentos 
deve ser uma prioridade de nossos 
governos, sem que esteja submetida 
a interesses privados ou de mercado, 
assegurando ao pacientes tanto seu 
uso racional como o acesso aos 
insumos essenciais.
17) O uso racional de medicamentos 
somente favorece ao paciente ao 
proteger o Sistema Nacional de Saúde 
que o atende, não apenas por garantir 
o melhor uso dos recursos em defesa 
da vida como evitando riscos derivados 
de seu consumo abusivo e de seus 
efeitos adversos.
18) As entidades médicas consideram 
imprescindível a exigência de novas 
políticas internacionais pelas quais 
os países ricos garantam ao resto 
da população mundial o acesso e 
a distribuição de medicamentos 
essenciais em condições suportáveis 
para suas economias.

19) Nossas entidades validam e exigem 
a criação de Formulários Terapêuticos 
para o uso racional de medicamentos, 
promovendo a elaboração de listas 
de insumos farmacêuticos pelas 
organizações médicas com sua 
participação ativa e ética com o intuito 
de facilitar o acesso de medicamentos 
essenciais para toda a população.
20) Os interesses de mercado 
que condicionam definitivamente 
a investigação biomecânica e o 
comportamento da indústria 
farmacêutica e de tecnologias em 
saúde devem estar submetidos aos 
interesses da saúde e à sustentabilidade 
e à manutenção dos sistemas nacionais 
de saúde universais, equânimes e 
solidários em todos os nossos países.
21) Introduzir a revisão crítica e a 
percepção econômica das decisões 
médicas tem um caráter ético e 
deontológico de primeira magnitude 
para os médicos, ao condicionar 
definitivamente a viabilidade de 
nossos sistemas de saúde e a resposta 
adequada aos nossos pacientes, o 
que obriga nossas organizações 
a revisar com espírito crítico os 
comportamento fármaco-terapêuticos, 
éticos e deontológicos, com especial 
atenção aos conflitos de interesse.
22) As entidades médicas devem 
intervir efetivamente e prestar 
contas em grupos de trabalho ou 
estruturas públicas, que permitam a 
tomada de decisões sobre avaliação, 
habilitação, registro, financiamento 
e monitoramento do uso de 
medicamentos e de novas tecnologias 
em saúde.
23) Os médicos devem estar dispostos 
a declarar seus conflitos de interesse 
quando intervenham ou participem 
em estudos de investigação, realizem 
publicações, formação ou informações 
relacionados a quaisquer aspectos que 
afetem o exercício da profissão médica. 
Nossas organizações médicas devem 
estar dispostas a introduzir e exigir 
uma nova cultura de comportamento 
médico que incorpore a declaração 
de conflitos de interesse em suas 
referências curriculares.

Florianópolis, 30 de março de 2012.
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Divulgamos de seguida o parecer do Colégio de Me-
dicina Geral e Familiar sobre “Utentes não utilizado-
res nos ficheiros de utentes de Médicos de Família 
na ARS-LVT”, que a Ordem dos Médicos subscreve 
integral e assertivamente. A OM já publicou um con-
junto de soluções que permite atribuir um Médico 
de Família a todos os portugueses, admitindo hipó-
teses de recurso quando não haja outra alternativa 
no curto prazo, e não poderá aceitar passivamente 
a subversão dos princípios mais essenciais da MGF.

Utentes não utilizadores 
nos ficheiros de utentes 
de Médicos de Família da ARSLVT

Parecer do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar
O Colégio de Medicina Geral e Familiar (MGF) da Ordem dos Médicos 
tomou conhecimento através de várias notícias vindas na comunicação social 
e por contacto com diversos médicos de família, de que estará em curso na 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), mais 
concretamente no Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa II - 
Lisboa Oriental, uma reorganização das listas de utentes que pretenderá pôr 
em prática uma decisão da “troika” de aumentar em 20% o número de inscritos 
nas listas de utentes das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 
(UCSP) e 10% nas Unidades de Saúde Familiar (USF).
Para tal estará a ser criada a figura de utentes “não utilizador há mais de três 
anos”, a serem temporariamente retirados das listas dos médicos de família, 
podendo, todavia, a qualquer momento ser reintegrados na mesma lista de 
utentes, a seu pedido, permitindo, desse modo, e de acordo com declarações 
de responsáveis da ARSLVT à comunicação social, aumentar a oferta de médico 
de família a mais cerca de 15% da população, o que, na prática, se traduz num 
aumento, administrativo, da dimensão média das listas de utentes. 
Não são claras as razões que levam a determinar que o período de três anos 
seja considerado adequado para se considerar um utente como “não activo”. 
Gera-se, assim, a ideia, quanto a nós errada, que qualquer indivíduo, mesmo 
que saudável, jovem e em idade ativa, deve procurar cuidados médicos, mesmo 
que deles não necessite, com a única finalidade de manter o vinculo ao seu 
médico de família. Estimula-se, assim, de modo inadequado, um consumismo de 
cuidados médicos que, provavelmente terá como efeito perverso dificultar o 
acesso a outros cidadãos que provavelmente mais deles necessitam.
Acresce que neste processo o médico de família respectivo nunca é chamado 
a tomar parte, quer do processo de seleção dos utentes não utilizadores, quer 
na inscrição de novos utentes, sendo que o processo de novas inscrições 
está a ser efetuado de modo avulso, apenas sendo inscritos os indivíduos que 
necessitam de cuidados no momento, não estando a ser respeitado o princípio 
de inscrição do respetivo agregado familiar.
Parece que essa estratégia será depois alargada a toda a ARSLVT, de acordo 
com as mesmas notícias.
O Colégio de MGF reconhece, como ninguém, a falta de Médicos de Família, 
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direito que a Constituição da República Portuguesa confere a todos os cidadãos. 
Lamenta que as estratégias das diversas administrações para a resolução deste 
problema tenham sempre em mente medidas avulsas, eventualmente com 
resultado no imediato, mas sem permitir atacar frontalmente o problema, 
como tem sido a contratação de médicos não especialistas para assegurarem 
listas de utentes, sem a devida formação para essas tarefas o que, além de 
ilegal, coloca em causa a qualidade dos cuidados prestados. Ao mesmo tempo, 
desprezam e discriminam negativamente os jovens especialistas, formados 
em Portugal através dum processo de formação, suportado pelos impostos 
de todos os portugueses, com qualidade reconhecida internacionalmente 
que, assim, são empurrados para procurar outras alternativas de realização 
profissional, eventualmente no estrangeiro, onde facilmente encontram 
reconhecimento e colocação.
Esta medida agora em curso, a do aumento das listas de utentes, parece vir no 
mesmo sentido, procurando de maneira ardilosa, com imposição autocrática, 
inventar mais uma forma de remediar, em nosso entender mal, a resolução do 
problema da falta de Médicos de Família.
Por mais que uma vez o Colégio de Medicina Geral e Familiar apresentou 
alguns exemplos de medidas que poderiam, a seu ver, contribuir para atenuar 
a falta de Médicos de Família. Infelizmente, as diversas administrações não têm 
tido na devida conta essas propostas.
O Colégio de Medicina Geral e Familiar compreende e apoia a necessidade 
de existência de um processo centralizado de identificação e inscrição dos 
utentes abrangidos pelo Serviço Nacional de Saúde que, de modo claro, 
eficiente e objetivo, permita saber quantos utentes são abrangidos por esse 
sistema, evitando duplicações de inscrição, exclusão da mesma por óbitos ou 
outras situações de inscrição indevida, por exemplo através de cruzamento 
de dados com outras bases de dados estatais, como as da Segurança Social, 
do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça.  Obviamente que esse 
papel é da exclusiva competência da administração (Ministério da Saúde e seus 
serviços dos vários Governos de Portugal) que, só por inépcia, ainda não o 
levou a cabo. 
Num período transitório, até estas medidas serem colocadas em prática, 
poderá efetuar-se um “expurgo” das listas de utentes não ativos, devendo, 
todavia, ser feito com a participação empenhada dos médicos de família 
envolvidos que, melhor que ninguém, conhecem a realidade das suas listas. 
Esse “expurgo” permitiria a retirada definitiva dos utentes assim identificados 
das suas listas, libertando, desse modo, vagas para novas inscrições, a efetuar 
dentro dos limites da legislação em vigor relativas à dimensão dessas mesmas 
listas. Não poderão, todavia, essas novas inscrições ser efetuadas de modo 
avulso, desrespeitando o princípio da inscrição por agregado familiar, o que 
parece neste momento estar a ser a prática na ARSLVT.
O Colégio de Medicina Geral e Familiar tudo fará para que se mantenha 
o princípio da inscrição por preferência do utente e por agregado familiar, 
princípios fundamentais da Medicina Geral e Familiar em Portugal.
A Ordem dos Médicos e o seu Colégio de Medicina Geral e Familiar 
defenderão sempre e de forma intransigente, a Qualidade técnico-científica e 
a Humanidade do exercício da Medicina e o direito dos cidadãos portugueses 
de terem acesso ao seu especialista em Medicina Geral e Familiar.

Porto, 14 de Março de 2012
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Publicamos em seguida os pareceres do Colégio de Gi-
necologia e Obstetrícia, datado de Setembro de 2011, 
dos Colégios de Pediatria e Neonatologia e da Socieda-
de Portuguesa de Neonatologia sobre partos no domi-
cílio, estes últimos emitidos na sequência da mensagem 
do Bastonário da Ordem dos Enfermeiros em que se 
defendia os partos em casa assistidos por enfermeiros. 
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médi-
cos subscreve os pareceres dos três Colégios da Espe-
cialidade que aqui se reproduzem.

Partos no domicílio

Posição do Colégio de 
Ginecologia e Obstetrícia da OM
«Assunto: Pelo direito ao parto 
normal - uma visão partilhada - 
09/09/11
Relativamente ao assunto mencio-
nado em epígrafe e após análise 
pormenorizada da carta de V. Exª. 
recebida neste Colégio sobre a 
nossa primeira apreciação do mesmo 
assunto, a Direcção do Colégio de 
Especialidade de Obstetrícia e de 
Ginecologia da Ordem dos Médicos 
tem a referir o seguinte, em acréscimo 
ao parecer já anteriormente emitido:
O Colégio da Especialidade de 
Ginecologia e Obstetrícia da Ordem 
dos Médicos, sempre recomendou 
e continua a recomendar o parto 
em meio hospitalar sob supervisão 
médica especializada;
Entre nós praticamente 100% dos 
partos têm lugar em meio hospitalar, 
com assistência médica e de 
enfermagem especializadas, existindo 
colaboração complementar entre os 
diversos profissionais de saúde no 
processo de nascimento;
O designado excesso de «medicali-
zação» do parto referido por pessoas 
sem qualificações profissionais na 
área da obstetrícia, de que alguma 
imprensa faz eco, mas também, 
inexplicavelmente, referida por alguns 
profissionais de saúde, nomeadamente 
da área de enfermagem, está 
relacionada com a evolução da vigilân-
cia materno-fetal intraparto que 
engloba, entre outros procedimentos, 

a monitorização dos parâmetros vitais 
maternos, da frequência cardíaca fetal, 
por métodos internos e externos, e a 
analgesia epidural;
As actuais práticas ligados à condução 
clínica do parto conduziram a taxas 
de mortalidade materna e fetal 
intraparto, que hoje são praticamente 
nulas, a uma baixa da morbilidade 
materna e a taxas de mortalidade 
perinatal que passaram de 42 para 3,5 
por mil nascimentos;
Os actuais índices, de que tanto nos 
orgulhamos, resultaram da imple-
mentação, desde a década de 90 do 
século passado, de uma política na 
área da saúde materna, dinamizada 
pela Comissão Nacional de Saúde 
Materno Infantil, criada pelo Dr. Albino 
Aroso, à época Secretário de Estado 
da Saúde, que culminou com a criação 
e implementação das designadas 
Unidade Coordenadoras Funcionais, 
exemplo do que é uma excelente 
articulação entre os cuidados de 
saúde primários e os hospitais de 
apoio perinatal diferenciado. O bom 
senso recomenda que será bom não 
destruir estas Unidades substituindo-
as por fantasias de resultados que 
serão manifestamente nefastos.
Nenhuma grávida é obrigada a 
submeter-se ao referidos procedi-
mentos de vigilância clínica ante- ou 
intraparto, à analgesia epidural ou a 
qualquer outro procedimento próprio 
do processo de nascimento desde 
que o manifeste expressamente a 
qualquer momento, antes ou durante 
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o trabalho de parto;
Também na área da obstetrícia e, 
nomeadamente, durante o parto, 
o respeito pelo princípio ético da 
autonomia da parturiente tem sido 
e continua a ser a pedra angular que 
conduz a relação médico-doente;
Visando a redução da taxa de 
cesarianas está, presentemente, em 
curso um plano que foi desenvolvido 
por conceituados especialistas 
deste colégio e que conta com a 
colaboração e apoio da DGS. Os 
resultados preliminares conhecidos 
e divulgados na última reunião da 
Sociedade Portuguesa de Obstetrícia 
e de Medicina Materno Fetal, apontam 
já para uma redução de 5 a 6%, 
nomeadamente em Hospitais de 
Apoio Perinatal Diferenciado, o que 
significa uma taxa de cesarianas de 
24 a 27 %, valores consentâneos com 
padrões internacionais;
O Colégio da Especialidade está a 
colaborar activamente com a DGS 
na elaboração de normas e guias de 
orientação para a área da Obstetrícia 
e Ginecologia. A norma referente aos 
cuidados pré-natais já está aprovada, 
prevendo-se que para a conduta clínica 
no parto se possa vir a estabelecer 
uma guia de orientação, se assim for 
considerado necessário;
 Recentemente foram encerradas 
maternidades em Portugal. O 
encerramento teve por base um 
relatório solicitado pelo Ministério 
da Saúde e elaborado pela Comissão 
Nacional de Saúde Materna e 
Infantil. Com base nas suas principais 
conclusões, o então Ministro da Saúde 
determinou o encerramento de 
algumas maternidades. O despacho 
de encerramento estabelecia que nos 
hospitais que funcionam em modelo 
de atendimento aberto 24 horas 
por dia “a prestação de cuidados 
eficientes em locais que possuam os 
meios técnicos e humanos apenas 
está garantida em maternidades com 
1500 partos/ano”. Em complemento, 
o líder do grupo de peritos que 
elaborou o relatório acrescentou 
que: “Para se nascer bem é preciso 
que um hospital tenha cerca de 1500 
partos por ano. Não é um número 

mágico. É um número médio, aceite 
a nível internacional, que permite 
aos profissionais fazer um número 
de partos suficiente para serem 
confrontados com situações raras, mas 
que acontecem, e estarem preparados 
para as resolver de maneira a que não 
aconteça nada à mulher nem aconteça 
nada de grave à criança. (…) Condição 
mínima é também a presença física 
nos hospitais onde se nasce de dois 
médicos obstetras, de um médico 
anestesista e de um médico pediatra, 
com especialização em neonatologia, 
e particularmente em reanimação 
precoce (…). Partindo daquele critério 
de eficiência foram encerrados os 
blocos de parto de Barcelos, Santo 
Tirso, Lamego, Oliveira de Azeméis 
e Elvas. O despacho referia, ainda, 
que, no Nordeste Transmontano, a 
respectiva Administração Hospitalar 
devia informar o Ministério da sua 
decisão sobre a concentração deste 
tipo de serviço numa única unidade, 
tendo-se decidido manter em 
funcionamento a unidade de Bragança. 
Numa lógica semelhante, solicitava-se 
aos hospitais da Beira Interior que, 
entre administrações e profissionais, 
se alcançasse uma decisão sobre 
a concentração. Para além disso, 
determinou-se o encerramento dos 
blocos de partos dos hospitais de 
Amarante, Figueira da Foz e Chaves. 
A decisão de concentrar o número 
de partos em certas unidades de 
saúde e concomitante encerramento 
de outras surgiu num contexto 
de melhorias registadas no país ao 
nível da saúde materna e perinatal, as 
quais, decorreram de restruturações 
anteriores que permitiram a Portugal 
deixar de estar associado a indicadores 
materno-infantis característicos dos 
países subdesenvolvidos. Por nós 
continuamos a defender uma política 
de realização de partos em unidades 
capazes de garantir serviços de 
qualidade, que disponham de um 
contingente de recursos humanos, 
com formação especializada e de 
técnicos em número suficiente.
 Dificilmente se compreenderia que 
este Colégio da Especialidade de 
Obstetrícia e Ginecologia da Ordem 

dos Médicos aprovasse um 
documento enviado por um 
grupo de profissionais de 
enfermagem que mais não 
pretende do que assumir como 
objectivo prioritário a liderança 
e obtenção de um consenso 
em favor de uma causa, cuja 
utilidade é não só duvidosa 
como, a ser posta em prática, 
perigosa. Legitimar o parto no 
domicílio, isto é com o médico 
preferencialmente bem longe, 
seria de uma leviandade difícil 
de compreender pela sociedade 
em geral;
 Por outro lado, estranha-se que 
a ser verdade que o documento 
está ratificado pela DGS, 
conforme se afirma na carta 
enviada pela líder do projecto, 
ele não tenha sido incorporado 
numa norma ou circular 
normativa ou orientação 
técnica e enviado à Ordem dos 
Médicos com a chancela oficial 
daquele organismo;
 Neste momento, em Portugal, a 
par de uma diminuição da taxa 
de natalidade não existe carência 
de médicos especialistas 
em obstetrícia, prevendo-se 
mesmo um excesso, a muito 
curto prazo, se se mantiver 
o número de vagas para 
formação no internato médico. 
Ora, existindo um número de 
médicos especialistas suficiente, 
preterir do seu mais que 
qualificado contributo em favor 
de recursos humanos com uma 
formação em enfermagem, 
mesmo que dita obstétrica, 
seria um desperdício inaceitável. 
 O Colégio da Especialidade de 
Ginecologia e Obstetrícia da 
Ordem dos Médicos não pode 
nem deve aceitar que alguém 
por vontade ou necessidade 
pretenda voltar ao tempo em 
que a resposta às situações 
de parto através de serviços 
públicos de obstetrícia não 
eram óbvios para alguns, 
persistindo a resistência à 
hospitalização. Nesse tempo 
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houve necessidade de fazer a 
apologia das maternidades e da 
sua acção, pois não faltavam as 
críticas negativas a seu respeito, 
mas o único argumento era o 
de que essas instituições eram 
elementos dissolventes da família, 
na medida em que arrastavam 
para o exterior do domicílio 
uma parte importante da 
intimidade conjugal e exerciam 
sobre ela um claro controlo 
clínico, com vários reflexos. 
Parece querer-se ressuscitar 
uma arcaica linha conservadora, 
ligada à privacidade da família e 
levá-la ao extremo, ainda que 
tal acarrete problemas para 
a parturiente e/ou recém-
nascido. De facto, foi há alguns 
séculos que Sarah Stone (1737), 
parteira inglesa, defendia que a 
arte obstétrica era uma prática 
especificamente feminina, e 
exortava as parteiras para que 
se aplicassem mais ao estudo da 
arte pois, além da decência do 
género feminino, era o negócio 
que estava ameaçado por jovens 
Médicos com a presunção de 
que os seus conhecimentos 
ultrapassavam os de qualquer 
parteira, apenas porque tinham 
frequentado cursos de anatomia. 
Por oposição, tal como muito 
bem sublinhou Alfredo da 
Costa, defendemos uma linha 
populacionista para quem o 
desenvolvimento da obstetrícia 
e da medicina materno-fetal 
deve ser colocado à disposição 
das populações, contribuindo 
para manter as actuais taxas de 
mortalidade materna e infantil 
e evitar que volte a corrente 
de indivíduos com patologias 
derivadas de uma deficiente 
assistência no parto.
 O Colégio da Especialidade de 
Obstetrícia e Ginecologia da 
Ordem dos Médicos reafirma a 
posição tomada na sua primeira 
apreciação e sublinha que, 
em Portugal, as competências 
técnico-científicas no que 
diz respeito à Perinatologia 

estão no âmbito dos Colégios 
das Especialidades de Obstetrícia/
Ginecologia e de Pediatria da Ordem 
dos Médicos e das suas respectivas 
subespecialidades. Ora, este Colégio 
não está interessado em se insinuar 
numa enfermagem que desenvolve 
projectos que têm como um dos 
objectivos uma “aprendizagem 
activa para o desenvolvimento dos 
enfermeiros como líderes e gestores 
efectivos em ambiente de saúde”. 
 As grávidas têm o direito de ter o 
parto onde e como desejarem, mas 
em nossa opinião não têm direito 
a colocar em risco o seu filho. Um 
direito que têm, é o de ser informadas 
de que pelo menos um estudo recente 
revela que o nascimento no domicilio 
tem um risco de mortalidade neonatal 
três vezes superior ao nascimento em 
meio hospitalar. 
A Direcção do Colégio»
 
Posição do Colégio de Pediatria 
da OM
Exmo Senhor Presidente do CNE da 
Ordem dos Médicos
A Direcção do Colégio de Pediatria, 
tomou conhecimento com a maior 
perplexidade e estupefacção da 
mensagem do Senhor Bastonário da 
Ordem dos Enfermeiros defendendo 
os partos em casa assistidos por 
enfermeiros.
Sem prejuízo de uma posição mais 
fundamentada a tomar em conjunto 
com os Colégios de Ginecologia e 
Obstetrícia e de Neonatologia e com 
as Sociedades Científicas relacionadas 
com esta área, queremos, no entanto, 
desde já manifestar uma primeira 
reacção perante um tema que merece 
uma resposta enérgica e incisiva
Não queremos questionar a 
grande qualidade profissional dos 
enfermeiros portugueses, que 
testemunhamos diariamente e da qual 
também nós nos orgulhamos pois 
está ao nível dos melhores padrões 
europeus. Também não duvidamos da 
elevada competência dos enfermeiros 
especialistas em Enfermagem de 
Saúde Materna e Obstétrica e da sua 
capacidade em prestar assistência a 
partos normais sob supervisão médica, 

como sucede diariamente nos nossos 
hospitais,. Precisamente porque 
conhecemos a capacidade profissional 
e o sentido de responsabilidade dos 
nossos enfermeiros, estranhamos 
esta posição tão despropositada do 
seu Bastonário. Sabem com certeza 
os senhores enfermeiros especialistas 
em Saúde Materna e Obstétrica que 
no decurso de um parto inicialmente 
normal, podem ocorrer situações 
imprevistas, por exemplo entre 
outras, um prolapso do cordão ou um 
descolamento de placenta, que fora 
de ambiente hospitalar não podem 
ser resolvidas. Talvez por esse motivo, 
os enfermeiros que se aventuram 
a assumir a assistência aos partos 
no domicílio, para sua defesa, exijam 
aos pais que assinem um termo de 
responsabilidade, para o caso de 
surgirem complicações.
Deixamos que os colegas do Colégio 
de Especialidade de Ginecologia 
e Obstetrícia, comentem, caso 
o desejem a qualificação destes 
enfermeiros especialistas como “os 
profissionais de saúde melhores 
qualificados em Portugal para assistir 
ao parto normal e não trabalham 
sob supervisão médica” como 
pomposamente proclama o seu 
Bastonário.
Pela nossa parte, como pediatras, 
podemos garantir que por muito 
competentes que sejam, e não 
duvidamos que muitos o serão, não 
têm capacidade técnica para uma 
avaliação clínica autónoma do recém-
nascido. Mesmo o melhor pediatra 
neonatologista no Mundo, poderá não 
ter condições, num parto no domicílio 
para resolver algumas situações 
imprevistas, que seriam facilmente 
solucionáveis atempadamente em 
meio hospitalar.
Temos hoje em Portugal uma das 
taxas de mortalidade neo-natal mais 
baixas do mundo, o que se deve em 
grande parte ao enorme esforço de 
acabar com a realização de partos 
nos domicílios e nos hospitais sem 
condições e à criação de unidades 
de neonatologia nos hospitais de 
referência.
Para que o parto em casa pudesse ser 
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uma opção admissível em certos casos, 
seriam necessários meios logísticos 
muito sofisticados e dispendiosos, 
para nós incomportáveis, para apoio 
assistencial ao domicílio e transporte 
medicalizado atempado dos recém-
nascidos e grávidas com problemas 
inesperados. Saliente-se que nos 
poucos países onde existe essa prática, 
a mortalidade perinatal é superior à 
nossa.
Na nossa opinião, esta campanha em 
favor dos partos no domicílio, para 
além de um retrocesso, representa um 
enorme risco nas condições actuais 
do nosso país não só para as grávidas, 
como certamente reconhecerá o 
Colégio de Ginecologia e Obstetrícia 
como para os recém-nascidos, cuja 
saúde, bem estar e direitos nunca nos 
cansaremos de defender.
Solicitamos aos órgãos dirigentes da 
Ordem dos Médicos que tomem nesta 
matéria uma posição firme e esclarecida 
em favor destes jovens cidadãos 
indefesos e em favor do bom senso.
Com os melhores cumprimentos
José Manuel Lopes dos Santos
Presidente do Colégio de 
Especialidade de Pediatria

Posição do Colégio de 
Neonatologia da OM e da 
Sociedade Portuguesa de 
Neonatologia
Partos no domicílio. Porquê?
A idade moderna da Medicina 
Perinatal em Portugal começou ainda 
não há 25 anos após a reforma dos 
cuidados de saúde efectuada nesta 
área pela Comissão Nacional de 
Saúde Materno Infantil. 
A centralização de partos em 
hospitais com volume suficiente 
para uma equipa ser considerada 
experiente, em maternidades 
equipadas com cardiotocógrafos, 
monitores maternos e neonatais, 
assistência obstétrica, pediátrica e 
anestésica 24h por dia, enfermeiros 
de obstetrícia e de neonatologia em 
número e com formação adequados, 
unidades de cuidados intermédios 
ou intensivos neonatais com 
equipamento adequado e profissionais 
diferenciados, a par de um sistema de 

transporte neonatal, exemplar em 
todo o mundo até há bem pouco 
tempo, trouxeram Portugal dos 
confins dos países subdesenvolvidos 
para o topo. Estamos nos primeiros 
lugares do mundo no que respeita a 
taxas de mortalidade materna, fetal, 
perinatal, neonatal e infantil. 
Portugal tem sido um caso de estudo, 
a organização de cuidados perinatais 
um exemplo e tema de múltiplas 
intervenções, palestras, referências 
e pedidos de colaboração com 
governos, ministérios de saúde ou 
outras instituições. Pode argumentar-
se que não foi só a organização mas 
também a melhoria de condições 
socioeconómicas. Eventualmente 
sim. Veremos - se nos derem tempo 
para isso. Mas da organização fez 
parte a formação profissional, um dos 
aspectos frequentemente esquecidos 
quando falamos de sucesso; a 
centralização de recursos de modo 
a que o volume permitisse uma 
boa experiência; o equipamento; o 
trabalho em equipa; as pessoas. 
É nossa obrigação defender esta 
organização em honra dos que 
construíram este futuro que agora 
nós presenciamos. Com este esforço, 
foi conseguido que a taxa de partos 
hospitalares quase atingisse os 100%. 
O quase, é muito devido aos segundos 
filhos sempre com pressa de nascer. 
As mães das actuais parturientes 
ainda nasceram em casa. Na altura em 
que nasceram as suas filhas, no final 
da década de 70 do século passado, 
a mortalidade materna em Portugal 
era de 30,6/100 000 partos; de 2004 a 
2009 as mortes por gravidez, parto e 
puerpério foram zero. A mortalidade 
fetal tardia por 1000 nados vivos+fetos 
mortos com mais de 28s foi de 11,7 
em 1980 e de 2,4 em 2010; a perinatal 
por 1000 NV+fetos mortos com IG > 
28s era 25,5 em 1979 e 3,5 em 2010; 
a neonatal por 1000 NV era 15,7 em 
1979 e 1,7 em 2010. A mortalidade 
infantil por mil nados-vivos era 77,5 
em 1960, 24,3 em 1980 e 2,5 em 2010. 
Tudo isto num quarto de século. E, 
ainda mal estabelecida a solidez destas 
medidas, vêm-nos acenar com partos 
domiciliários. Digam-nos porquê.  

Os pais podem assinar um 
termo de responsabilidade 
para um parto domiciliário, 
mas só farão isso na ignorância 
do que pode acontecer. 
Poderá ser de livre vontade, 
terem sido esclarecidos, mas 
continuarem ignorantes. Muito 
frequentemente estão na ilusão 
e romantismo do nascimento do 
primeiro filho, que será sempre 
o que terá o parto mais difícil. 
E esse será em casa. Expliquem-
nos porquê. Certamente não é 
para melhorar a probabilidade 
de morte materna ou fetal/
neonatal nem tão pouco a de 
asfixia e consequente paralisia 
cerebral e atraso cognitivo. 
Por alguma razão a arquitectura 
moderna hospitalar inclui o 
bloco operatório de obstetrícia 
no bloco de partos de modo 
a que um descolamento de 
placenta possa não resultar na 
morte da mãe e do feto, um 
prolapso do cordão não resulte 
em feto morto ou uma distócia 
dinâmica não resulte em severa 
asfixia perinatal. 
Uma emergência obstétrica 
não se compadece com chamar 
ambulância e transportar uma 
parturiente para o hospital mais 
próximo por muito próximo 
que seja. A ajuda médica tem 
que estar no local. É sabido 
da literatura e da experiência 
como terminam alguns partos 
domiciliários, sabemos as taxas 
de mortalidade em países onde 
ainda é prática. Sabemos o que 
éramos, mesmo que nos digam 
que não somos agora o que 
éramos na altura. É que, morte 
ou sequela cerebral grave, são 
lesões pessoais e irreversíveis.
Maria Teresa Neto 
(Coordenadora do Colégio de 
Neonatologia da Ordem dos 
Médicos)
Almerinda Pereira (Presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Neonatologia)
Lisboa 30 Março de 2012
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Parecer da Comissão Nacional de Saúde Materna, da Cri-
naça e do Adolescente sobre o documento remetido pela 
Ordem dos Médicos, redigido pelo Colégio de Obstetrícia 
e Ginecologia a propósito do “Movimento pelo Direito ao 
Parto – Uma Visão Partilhada“  e dos documentos que re-
ferenciamos como anexos, no nosso parecer.

Direito ao parto

Ofício da Ordem dos Médicos enviado 
ao Ministro da Saúde - parecer dos 
Colégios de Ginecologia/Obstetrícia e 
de Pediatria a propósito do movimento 
“Pelo Direito ao Parto Normal – Uma 
Visão Partilhada” e parto no domicílio 
– parecer da CNSMCA

Preâmbulo
1. Um grupo de enfermeiros especia-
listas em saúde materna e obstétrica 
(SMO), promoveram um consenso 
“Pelo direito ao parto normal – 
uma visão partilhada”, a que se as-
sociaram especialistas em obstetrícia 
e ginecologia de reconhecido prestí-
gio (entre outros Ana Campos, Diogo 
Ayres de Campos, Lisa Vicente, Luis 
Graça, Jorge Branco), outros enfermei-
ros especialistas em SMO, representan-
tes da sociedade civil e do Ministério 
da Saúde designados pela DGS (Teresa 
Ventura e Miguel Oliveira). Este docu-
mento assinado pelos intervenientes, 
sem data, encontra-se disponível na 
página da ACSS .
2. O documento referido motivou o 
parecer em epígrafe:
a. Colégio de Obstetrícia e Gine-
cologia
b. Colégio de Pediatria 
3. Este parecer levou a uma reação da 
Ordem dos Enfermeiros com data 
de 2012.03.22 
4.  Antes já a Mesa do Colégio da 
Especialidade de Enfermagem de 
SMO tinha elaborado um documento 
em 2012, sem data especificada, com 
o título “Informação/Recomendações 
à Grávida/Casal quando desejam um 
parto no domicílio” 
Considerandos:
1. Um dos fatores que mais contribuiu 
para o sucesso vertiginoso da saúde 
materna e infantil que se verificou 
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em Portugal nas últimas décadas, foi 
o envolvimento partilhado de di-
ferentes grupos profissionais das 
áreas da saúde materna e infantil, cen-
trado nas necessidades da pessoa em 
cuidados de saúde;
2. O trabalho realizado pelas Unida-
des Coordenadoras Funcionais 
tem sido um dos expoentes dessa 
complementaridade, em que o res-
peito pela especificidade de cada 
grupo profissional tem sido uma 
constante;
3. O encerramento nos anos 90 
de cerca de 153 locais onde se 
nascia sem condições promovido 
por médicos e enfermeiros e mais 
recentemente de mais oito blocos de 
partos e o desaparecimento da quase 
totalidade do parto no domicílio, fo-
ram outros fatores que contribuíram 
para o sucesso;
4. Nascer numa instituição do 
SNS implicou entre outros, ter obste-
tras, pediatra e anestesista disponíveis 
24h em cada dia, considerando que 
os locais que não cumprissem esses 
requisitos, não tinham condições de 
segurança;
5. No período perinatal previsi-
velmente normal, surgem compli-
cações em 10 a 15% dos casos, que 
implicam uma intervenção no menor 
espaço de tempo possível, não deven-
do no caso de o parto, ultrapassar 20 
minutos e na reanimação do recém-
-nascido ser imediata;
6. A criação de uma rede de cen-
tros de saúde e de serviços hospi-
talares de excelência, mas não através 
de uma rede de profissionais, públicos 
ou privados atuando isoladamente, e a 
implementação do transporte neona-
tal e pediátrico foram outros fatores 
decisivos;

Os movimentos que 
agora querem 

regressar ao 
passado 

argumentando com 
a necessidade de 

preservar a 
intimidade e 

privacidade do 
casal, promovendo o 

parto no domicílio, 
não têm em conta, 

o risco que 
representa para a 

mulher, mas 
principalmente 

o direito de uma 
criança nascer em 
segurança. Alguns 

são os mesmos que 
integram os 
movimentos 

antivacinas.
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7. Os movimentos que agora que-
rem regressar ao passado argumen-
tando com a necessidade de preser-
var a intimidade e privacidade do casal, 
promovendo o parto no domicílio, 
não têm em conta, o risco que repre-
senta para a mulher, mas principalmen-
te o direito de uma criança nascer em 
segurança. Alguns são os mesmos que 
integram os movimentos antivacinas. 
Vejam-se os resultados, que provoca-
ram em mais de 30 Países europeus 
surtos de sarampo, com cerca 31.000 
casos declarados em 2011, com as 
consequências que se conhecem;
A Comissão Nacional:
1. Considera que todos os contri-
butos que promovam a criação 
em ambiente hospitalar de me-
lhores condições para o parto 
normal/natural são de apoiar. Os 
pareceres referidos atrás têm uma in-
tencionalidade comum, a de disponibi-
lizar às grávidas e aos recém-nascidos 
o melhor atendimento possível, salva-
guardando a liberdade de decisão 
da mulher sobre o tipo de parto 
que quer ter;
2. Subscreve na generalidade os 
documentos elaborados pelos 
Colégios de Ginecologia e Obs-
tetrícia e de Pediatria e faz suas as 
preocupações ali expressas do regres-
so ao parto no domicílio;
3. Repudia qualquer declaração ou 
documento elaborado seja por que 
instituição for, que promova uma 
atitude fraturante entre médicos 
e enfermeiros, em vez da comple-
mentaridade que se deseja;
4. Manifesta preocupação com 
todas as formas, movimento, docu-
mento ou outra, que promovam quer 
direta, quer de uma forma implícita, o 
regresso ao parto no domicílio, 
invocando-o como indispensável para 
a “humanização” dos cuidados, pondo 
em risco a grávida e a criança;
5. Está contra a proposta 
contida no documento “Pelo 
Direito ao Parto Normal – Uma Visão 
Partilhada”, que propõe a criação 
de “Centros de Nascimento” 
tendo como provável objetivo o 
desenvolvimento de uma “rede de 
assistência materno-infantil” paralela, 

cara e arriscada. Este conceito sem 
tradição em Portugal é caracterizado 
pela Entidade Reguladora da Saúde 
para avaliar as instituições privadas com 
blocos de partos. Esta considera como 
critérios obrigatórios entre outros: a 
existência de pessoal especializado 
24 horas por dia, sem especificar 
qual; a existência de hospital de apoio 
perinatal diferenciado a menos de 30 
minutos de distância; a realização de 
partos com uma frequência mínima 
superior a três por semana;
6. Concorda que o trabalho de 
parto de início espontâneo que cul-
mina num parto normal em gesta-
ção de baixo risco é a forma mais 
segura de nascimento, mas que só à 
posteriori será possível chegar a essa 
conclusão. Surge assim como pouco 
adequada a conceção de que todo um 
processo orientado para um produto 
seja entendido erradamente como o 
único resultado;
7. Que o parto no domicílio ou 
no “Centro de Nascimento”, mais 
ou menos longe dos cuidados especia-
lizados articulados, não pode trazer 
nada de bom, quer para as par-
turientes, quer para os recém-
-nascidos ou para os profissionais 
que atuem isoladamente. 
8. Que a reanimação imediata de 
um recém-nascido, fulcral para a sua 
qualidade de vida futura, muitas vezes 
difícil de realizar mesmo por um pro-
fissional experiente, deve ser sempre 
realizada por um pediatra.

A Comissão propõe que o Ministério 
da Saúde promova:
1. O diálogo entre as Ordens 
envolvidas com o objetivo de elabo-
rarem conjuntamente um documento 
orientador dos procedimentos ine-
rentes à complementaridade de fun-
ções entre médicos e enfermeiros e 
que assegurem uma vigilância segura 
da gravidez, do parto e do nascimento.
2. Uma campanha de informa-
ção às populações sobre os riscos 
para a mãe e numa ótica de respeito 
pelos direitos da criança que vai nascer.
3. A intervenção da Inspeção 
Geral das Atividades em Saúde 
no sentido de averiguar das condições 

em que têm sido realizados par-
tos no domicílio e da respon-
sabilidade dos profissionais ou 
associações neles envolvidos. 

A Comissão Nacional estará 
como sempre, disponível 
para colaborar em todas as 
ações que possam melhorar/
consolidar os resultados obtidos 
na área da saúde materna e 
infantil e defendam os direitos 
das crianças a nascerem com 
segurança.

Com os cumprimentos,

Lisboa, 2012.03.30

O Presidente da Comissão



| Março | 201226

Petição para abertura do debate 
no seio da Ordem dos Médicos 
sobre a eutanásia e o suicídio 
medicamente assistido

I N F O R M A Ç Ã O   

Exmo. Colega,
O tema eutanásia e suicídio medicamente assistido é recorrente nos meios 
de comunicação social, geralmente a propósito de algum dramático episódio 
pessoal onde esta problemática esteja envolvida.
Porém, essas reportagens nunca são complementadas por um debate sério e 
sistematizado sobre o assunto nem a ele têm dado origem.
O mesmo se tem verificado nas publicações da própria Ordem dos Médicos. Na
Revista da Ordem dos Médicos, os dedos de uma mão chegam para contabilizar
quantas vezes a eutanásia e o suicídio medicamente assistido foram abordados.
E, sempre que o foram, foi através artigos isolados que transmitiam a posição do
autor, a maior parte das vezes manifestando a sua oposição em relação à sua 
prática.
Recentemente, na revisa Pública de 24-04-2011, é publicado um artigo intitulado 
“Elas querem escolher o final das suas histórias de amor” onde é abordado o 
tema da eutanásia e do suicídio medicamente assistido.
Ali é transcrita a seguinte afirmação, já por várias vezes emitida, do presidente da
Associação Portuguesa de Bioética, Prof. Doutor Rui Nunes: «a eutanásia e o 
suicídio medicamente assistido] é um tema que todas as sociedades democráticas 
acabam por debater em profundidade. E, se não o fizermos atempadamente - os 
profissionais da saúde, os académicos, os investigadores, os intelectuais, os órgãos 
de comunicação social -, o que pode vir a acontecer é que numa determinada 
circunstância social e política alguém se lembre de trazer isto à discussão, sem 
que os vários agentes sociais estejam devidamente informados».
A esta opinião, responde o presidente do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva: «Em Portugal não há 
acolhimento nenhum nem para a eutanásia nem para o suicídio medicamente 
assistido. Nem da parte da população em geral, nem da parte dos médicos. Não
me parece que haja nem grande sensibilidade, nem grande urgência, nem 
interesse, nem vantagem nessa discussão».
Ora,
- Os signatários não dispõem dos sensores que o presidente do Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida parece possuir para avaliar a 
sensibilidade da população e dos médicos;
- Os signatários sabem, em contraponto, que, em Portugal, 40% dos oncologistas 
não se opõem à eutanásia e que, em 2007, no decorrer do XXI Congresso 
Português de Nefrologia, numa assembleia constituída por cerca de 300 médicos 
e enfermeiros, 80% expressaram, através de voto secreto, a sua concordância 
com a prática da eutanásia - com mais, ou menos, limitações - e 63% com a do 
suicídio medicamente assistido;
- Os signatários sabem que a urgência e a oportunidade na abordagem da 
temática eutanásia e suicídio medicamente assistido apenas são sentidas pelo 
pequeno número de doentes que anseiam pelo seu acesso a essas práticas, pelos 
seus familiares e por alguns profissionais de saúde que os assistem;
- Os signatários sabem que os doentes nessas condições não gozam, na sua 
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enorme maioria, de visibilidade nem possuem - pelo seu número, pela sua 
situação e pela sua curta esperança de vida - capacidade reivindicativa;
Os signatários sabem, alguns até pela sua experiência de vida prédemocrática, 
que os defensores de um status quo são avessos à discussão de assuntos que o 
possam colocar em risco;
- Os signatários defendem que uma moral, mesmo que seja predominante, 
não pode ser imposta aos seguidores de outra - desde que tal não atente 
contra a sociedade onde se inserem.
Assim, e como alguns de nós fizeram em Abril de 2008 através de carta 
enviada ao Bastonário de então (não tendo, sequer, obtido resposta), 
propomos:
1. Abertura do debate sistematizado e sob a égide da Ordem dos Médicos 
sobre a eutanásia e o suicídio medicamente assistido;
2. O debate agora proposto poderá assumir o formato de forum e pode (ou
deve) ser aberto a entidades não-médicas, designadamente às que se ocupam 
das temáticas da ética e da vida, a outras organizações de profissionais da 
saúde, a associações de doentes, a partidos políticos e a personalidades 
médicas ou leigas com intervenção nesta problemática ou que nela se 
tenham revelado empenhadas ou interessadas.
Desde já nos colocamos ao seu inteiro dispor para o que for considerado 
útil, designadamente no que diz respeito à organização e à realização do 
fórum.
Esperamos que esta nossa proposta mereça o bom acolhimento do Exmo. 
Colega e que a divulgue através da nossa Revista.
Com os nossos melhores cumprimentos,

Nome / n.· cédula profissional

1. João Ribeiro Santos 12239
2. Alfredo Loureiro 15535
3. Eduardo Mendes 19553
4. Augusto Goulão 15092
5. Vasco Miranda 14484
6. José Maximino Dias da Costa 26950
7. Pedro Ponce 16143
8. Armando Carreira 18667
9. Jorge Pratas e Sousa 18354
10. José Manuel Boavida 19854
11. Ana Maria Correia de Campos 17652
12. José Luís Reimão Pinto 13661
13. Sílvia da Silva de Sousa 26362
14. Henrique Syder 12887
15. Luís Pires Gonçalves 12852
16. Jorge Dickson Leal 33031
17. João Semedo 15318
18. António Nunes Cabrita 20973
19. António José da Cruz Martins 22982
20. António Pedro Ribeiro dos Santos 13555
21. Ana Margarida Carreira Neto 47405
22. Maria de Pilar Santos Pinto 29421
23. João Colarinha 12781
24. José Alberto Gaivão 24682
25. João Paulo Oliveira 25754
26. Fernando Teixeira e Costa 36092
27. António Gomes da Costa 12942
28. Nuno Miranda 30367
29. Ludmila Cobileac 42609

30. Joaquim Bordalo de Sousa 17311
31. Maria Dulce Carvalho 32916
32. Bruno Maia 46364
33. Maria de Fátima Serrano 26228
34. Maria José Sampaio 12831
35. Daniel Sampaio 12832
36. Helena Miranda 18792
37. Fernando Neves 23072
38. Luisa Lobato 30892
39. Ernesto Rocha 26455
40. Fernando Caeiro Pereira 45787
41. Sara de Carvalho Ferreira 47237
42. José Diogo Barata 14352
43. Célia Gil 35583
44. José Drago 30741
45. Maria Madalena dos Santos Pinto 15690
46. Maria do Rosário da Câmara Stone 24646
47. Anabela Soares Rodrigues 33293
48. Maria Júlia Rebelo Duarte 19870
49. Berta Aguiar de Carvalho 16072
50. António Manuel Barbosa Neves 13929
51. Margarida Bruges 22996
52. Tereza Paula Gomes 31574
53. Jorge Baldaia 30970
54. João José Esteves 23394
55. Joana Filomena Relvas Portelinha 49837
56. Francisco Crespo 11889
57. Catarina Ollveira Marques 46906
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Secção Regional do Centro
Armando Augusto Penas Leal Gonsalves nasceu em 29 de Setembro de 
1938, em Coimbra. Licenciou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra com a classificação de 15 valores tendo apresentado, 
em 1962, como dissertação de licenciatura, o trabalho de investigação «Oclusão 
Coronária Experimental», classificado com 18 valores. Em Agosto de 1963 
inicia o serviço militar obrigatório que termina como alferes miliciano médico 
em 1967, após comissão de serviço em Angola. Autor de diversos trabalhos 
científicos e livros, especialmente na área da cardiologia. Durante a carreira 
docente e hospitalar teve a oportunidade de exercer vários cargos e presidiu/
participou na direcção de diversas organizações. Actualmente é, entre outras 
actividades, presidente honorário da Associação Portuguesa de Arritmologia, 
Pacing e Electrofisiologia, presidente da Liga de Amigos do Hospital dos Covões, 
vice-presidente da direcção do Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia 
e presidente da delegação de Coimbra da Cruz Vermelha Portuguesa.

Carlos Silva Guardado licenciou-se em medicina pela Universidade de 
Coimbra em 1975. Foi membro da Comissão de Curso para a área da Formação 
tendo organizado um curso de preparação para o serviço médico à periferia. 
Foi pioneiro no trabalho em prol da criação da carreira médica de Medicina 
Geral e Familiar. Exerceu funções de Assistente Convidado da Faculdade de 
Medicina de Coimbra da Cadeira de Higiene e Medicina Social e Comunitária 
entre 1984 e 1988. Trabalhou em prol da formação dos outros, sem nunca 
descurar a sua, tendo feito cursos em áreas como a qualidade, a administração 
hospitalar, investigação em MGF, etc. Foi sócio fundador do Sindicato dos 

XVI Congresso 
Nacional de Medicina
Não é possível definir em breves linhas o notável tra-
balho desenvolvido ao longo das suas vidas pelos mé-
dicos que foram homenageados no XVI Congresso 
Nacional de Medicina. Impulsionadores de socieda-
des científicas, autores de trabalhos originais, motiva-
dores de equipas jovens, professores brilhantes, clíni-
cos proeminentes, pioneiros da medicina e dirigentes 
associativos, receberam a merecida distinção da Or-
dem dos Médicos. Resumimos – de forma muito sim-
ples e muito aquém do verdadeiro valor profissional 
e dimensão humana notáveis – os respectivos per-
cursos, associando-se assim a Revista da Ordem dos 
Médicos à merecida homenagem a estes profissionais 
de excelência. A descrição dos laureados surge por 
secção regional, apenas para mais fácil identificação, 
porque qualquer um deles honra a Ordem dos Médi-
cos enquanto instituição una e de nível nacional.
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Médicos da Zona Centro, sócio da Associação Portuguesa dos Médicos de 
Clínica Geral, membro da comissão regional e nacional dos Internatos Médicos, 
etc. Actualmente é membro do Conselho Nacional do Ensino e educação 
Médica.

Fernando Jaime Alves Dias Martinho nasceu em Outubro de 1942 no 
Huambo (Angola). Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, em 1968. Fez o serviço militar obrigatório entre 
1971 e 1973 como Médico de um batalhão operacional em Angola. Fez estágios 
sucessivos como bolseiro nos Centros Hospitalares Universitários de Roma, 
Tours, Strasbourg, Dusseldorf e no Hospital de S. Joseph em Paris. Foi Director 
do Serviço de Cirurgia II do H.U.C. desde 1995 até à sua reforma em 2010. 
Co-fundador e dirigente de várias secções da Associação Académica de 
Coimbra, de cooperativas estudantis e correspondente do jornal “O Médico” 
em Coimbra. Foi membro do Conselho Directivo, da Comissão Pedagógica 
e da Assembleia de Representantes da Faculdade de Medicina de Coimbra. 
Co-Fundador da Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hospitalar. 
Foi vogal do Conselho Regional do Centro da OM, membro da Direcção do 
Colégio de Cirurgia Geral, dos corpos gerentes do Sindicato Médico da Região 
Centro e Deputado Municipal na Assembleia Municipal da Câmara de Coimbra.

João Alfredo de Carvalho Pinto de Sá nasceu, no Alentejo, em Dezembro de 
1932 e completou o curso de medicina em finais de 1961 com apresentação de 
uma tese sobre patologia ortopédica (após ter interrompido para cumprimento 
do serviço militar obrigatório). Em 1965 seria mobilizado para Moçambique. O 
internato de ortopedia, nos HUC, foi feito em regime de voluntariado não 
remunerado. Fez parte da equipa que contribuiu para a estruturação do serviço 
de ortopedia dos HUC e a grandes desenvolvimentos no estudo e tratamento 
de toda a patologia traumática e ortopédica do aparelho locomotor. Entre 1973 
e 1983 exerceu actividade docente. Participou na vida da OM (nos órgãos 
directivos entre 74 e 76) e do Sindicato dos Médicos da Zona Centro (desde 
1980 até à actualidade) de forma activa. Do seu percurso destaca a riqueza das 
vivências humanas.

José Guilherme Fernandes da Cunha-Vaz nasceu a 5 de Novembro de 
1938 em Coimbra. Licenciou-se em medicina na Universidade de Coimbra 
em 1962, doutorou-se em 1965 na Universidade de Londres (Reino Unido) e 
em 1967 na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Recebeu ao 
longo da sua carreira várias distinções e prémios, exerceu funções em diversas 
sociedades científicas internacionais e é autor de centenas de publicações (artigos 
e livros). Actualmente é professor emérito de oftalmologia da Universidade 
de Coimbra, presidente do Conselho de Administração da AIBILI (Associação 
para a Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem), coordenador 
da Secção de Retinopatia Diabética e Doenças Vasculares Retinianas, editor-
chefe da revista Ophthalmologica e secretário-geral da Academia Europeia de 
Oftalmologia.

Secção Regional do Norte
Adalberto Paulo da Fonseca Mendo nasceu em 3 de Outubro de 1932 
e licenciou-se em Medicina no Porto. Neurologista e Neurorradiologista pela 
carreira hospitalar e Ordem dos Médicos, com formação e vida profissional 
sempre feitas no Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António, esteve 
dois anos e meio como Adjoint de Neuro-Cirurgie no Hospital Avicenne em 
Rabat e nos Hospices Civils de Strasbourg. Neurologista do Hospital Militar 
de Luanda durante a sua mobilização (1971-1973). Foi Secretário de Estado da 
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Saúde do 1º Governo Constitucional (1976-77) e nos Governos da AD (1981-
1983). Foi Professor Agregado Convidado da Universidade do Porto e Regente 
da cadeira de Radiologia da Licenciatura em Medicina do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Hospital Santo António (IBCAS-HSA) desde 1980. 
Foi presidente do Conselho Directivo do ICBAS de 1984 a 1988 e director do 
Hospital de Santo António de 1987 a 1993. Entre 1993 e 1995 foi Ministro da 
Saúde. É o sócio nº 1 da Liga de Amigos do Hospital de Santo António (1976) de 
que foi Presidente da Direcção durante dois mandatos e de que é, actualmente, 
Presidente da Assembleia Geral.

António Cândido Monteiro de Morais nasceu em Luanda (Angola). 
Formou-se em medicina na Faculdade de Medicina do Porto, em 1962,com 
a média de 19 valores, tendo sido distinguido com vários prémios escolares, 
sendo de salientar o prémio Infante D. Henrique, atribuído ao melhor aluno das 
Faculdades de Medicina, nesse ano. Tem o grau de especialista em Cirurgia Geral 
pela Ordem dos Médicos, e de Chefe de Serviço da Carreira Hospitalar. Iniciou a 
sua actividade como Assistente de Patologia Cirúrgica na Faculdade de Medicina 
do Porto. Foi mobilizado e prestou serviço militar em Angola, como médico no 
comando dum batalhão operacional. Ao ser inaugurado o Hospital Universitário 
de Luanda, foi convidado para Assistente da Faculdade de Medicina de Luanda, 
onde leccionou as cadeiras de Patologia Cirúrgica e Medicina Operatória. Fez 
parte da Comissão Instaladora do Hospital Universitário de Luanda. Depois de 
75, no Hospital de Bragança a actividade assistencial e a formação de internos 
e especialistas foram notáveis. Foi Presidente do Conselho de Administração e 
Director Clínico nessa instituição. Faz parte da Direcção e presta assistência 
médica voluntária na Delegação de Bragança da Cruz Vermelha, desde que se 
aposentou.

Artur José Queirós de Sousa Basto nasceu em 17 de Setembro de 1944 e 
licenciou-se em medicina pela Universidade do Porto em 1969. Cumpriu serviço 
militar obrigatório na ex-Guiné portuguesa entre 1971 e 1973. Especialista 
em Dermatologia e Venereologia desde 1977. Foi director do Departamento 
de Formação e Investigação do Hospital de São Marcos e responsável pela 
formação pós-graduada dos médicos especialistas e presidente do Conselho 
Distrital de Braga da Ordem dos Médicos. Pertence a diversos grupos e 
associações científicas especializadas, nacionais e estrangeiras. Criou o primeiro 
Laboratório de Micologia do Norte, iniciou em Portugal as consultas por 
Teledermatologia, juntamente com o Director do Centro de Saúde de Terras 
do Bouro, Henrique Botelho e Maia Neves, do Departamento de Inteligência 
Artificial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho é autor e co-
autor de numerosas publicações científicas. Actualmente é professor convidado 
da ECS da Universidade do Minho, membro da Direcção do Conselho Distrital 
de Braga da Ordem dos Médicos e da Direcção do Colégio de Especialidade 
de Dermatologia e Venereologia.

José Maria Mesquita Montes nasceu em Fontelas, Concelho de Peso da 
Régua a 19 de Novembro de 1936. Reside na Cidade do Porto, onde exerce 
clínica desde que se licenciou, como médico Ortopedista com diferenciação 
em Ortopedia Infantil. Licenciou-se na Faculdade a em 28 de Janeiro de 1961. 
Na dissertação de licenciatura “Contribuição para o Estudo de Algumas 
Perturbações Tróficas dos Membros na Poliomielite foi classificado com 19 
valores. Iniciou a sua actividade no Hospital Escolar de S. João e no Hospital de 
Crianças Maria Pia. Em Agosto de 1961 foi convocado para o Serviço Militar 
obrigatório, tendo desempenhado funções de Médico Militar em diversas 
Unidades no continente, embarcando para Angola (1963/65). De 1965 a 1975 
trabalhou como Assistente de Ortopedia do Hospital de Viana do Castelo e, 
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em Abril de 68, foi convidado pelo Provedor da Misericórdia de Lamego para 
organizar o Serviço de Ortopedia pelo que foi fundador de uma nova Unidade. A 
partir de 1976 passou a colaborar no Centro Regional do Norte da Associação 
Portuguesa de Paralisia Cerebral, na qualidade de Consultor de Ortopedia. Em 
Novembro de 1997, e por convite da sua Direcção iniciou funções no Hospital 
de Pedro Hispano, sendo fundador da Unidade de Ortopedia Infantil, que 
dirigiu até 2006. Está ligado a diversos hospitais do país, Sociedades Científicas 
nacionais e estrangeiras (algumas das quais é Sócio Fundador como a EPOS e 
IFPOS) para o desenvolvimento, enriquecimento e divulgação da Ciência do 
Aparelho Locomotor na segunda metade do Século XX e no início do Século 
XXI. O seu trajecto é ainda marcado pelo contributo dado à causa da ortopedia 
infantil. Participou na vida associativa da classe, desempenhando funções a nível 
da Ordem dos Médicos, Sindicatos e outras Associações Profissionais

José Pedro da Fonseca Moreira da Silva nasceu a 27 de Dezembro 
de 1951. Licenciou-se em Medicina em 1976 pela Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto. Durante o ano de 1986 e 1987 foi Assistente convidado 
de Medicina 3. Em Junho de 1988 e Junho de 1991, respectivamente, prestou 
provas públicas, de habilitação ao título de Especialista de Medicina Interna e de 
Imunoalergologia, na Ordem dos Médicos, tendo sido aprovado em ambos os 
casos por unanimidade. Em Junho de 1991 é nomeado, orientador da formação 
dos internos de especialidade. Em Setembro de 1991 é nomeado responsável 
pela Consulta Externa de imunoalergologia do H de S. João, cargo que manteve 
até ao fim de 2003. Participou em diversos júris de avaliação final de internos. 
Em Janeiro de 1999 tomou posse como Secretário-Adjunto do Conselho 
Regional da Secção Regional do Norte da OM e em Janeiro de 2002 como 
Secretário do Conselho Regional da Secção Regional do Norte da OM. Em 
2004 e 2007 concorre a Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, tendo sido eleito nas duas vezes. Em 2010 concorreu a presidente 
da Mesa da Assembleia Regional do Norte da OM e foi eleito. Desde 1999 
que participa em várias acções de formação no ambito do projecto GINA. 
Iniciando-se a primeira na ARSN no Porto como orientador de formação dos 
colegas que depois se associaram na formação nos vários Distritos do Norte. 
Em 2007 foi convidado para dirigir o Serviço de imunoalergologia do Centro 
Hospitalar de Gaia/Espinho EPE cargo onde ainda se mantém. 

Mário Augusto Borges Mesquita Montes nasceu a 3 de Abril de 1945 na 
Freguesia de Fontelas, Concelho de Peso da Régua. Licenciou-se em Medicina 
e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Em Janeiro 
de 1974 foi mobilizado para prestar Serviço Militar e em Julho foi mobilizado 
como Alferes Médico para prestar serviço em Angola. Em Novembro de 1975 
regressa a Portugal e inicia o Serviço Médico à Periferia, sendo colocado no 
Hospital Distrital de Vila Real. Fez o Internato de Ortopedia no Serviço de 
Ortopedia do Hospital de S. João do Porto e manteve-se como médico além 
do quadro no Serviço de Ortopedia desse hospital até Setembro de 1983. Em 
Outubro de 1983 é nomeado Director do Serviço do Hospital de Chaves. Em 
Fevereiro de 1989 concorre às vagas abertas no Hospital Distrital de Vila Real e, 
após concurso em que fica em 1º lugar, acaba por tomar posse do lugar em 1 de 
Março de 1989 sendo nomeado Director do Serviço. Foi Presidente da Mesa 
da Assembleia Distrital do Distrito Médico de Vila Real por três mandatos. 
Para além de outras funções, foi Director do Departamento Médico do Grupo 
Desportivo de Chaves durante várias épocas.
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Secção Regional do Sul
Armando Octávio Carvalho de Sales Luís nasceu em Timor em 
1929. Este cardiologista foi um dos médicos que colaborou na abertura do 
Hospital de S. Francisco Xavier e na sua consolidação. Professor universitário 
e investigador, trabalhou nos Estados Unidos com o Prémio Nobel da 
Medicina, André Cournand. Licenciou-se em Lisboa em 1955 e dedicou-se ao 
longo da carreira aos estudos e à prática clínica na área da hemodinâmica, da 
hipertensão pulmonar, da medicina de urgência, dos cuidados intensivos de 
Cardiologia e do enfarte do miocárdio, ao mesmo tempo que desenvolvia uma 
assinalável carreira de docente universitário. A carreira académica começou 
como assistente voluntário da cadeira de Propedêutica Médica. Em 1968 
abriu, no Hospital de Santa Maria, a primeira unidade de cuidados intensivos 
cardiológicos, área de que passou a responsabilizar-se como docente. Teve 
ainda a regência de cadeiras como Deontologia Médica, Terapêutica Geral e 
do Curso de Urgências Médicas de 1975-76. Foi um impulsionador de várias 
sociedades científicas. É autor de diversas publicações e foi um dos editores - e 
também director - da Acta Médica Portuguesa, revista que passaria mais tarde 
a ser adoptada pela Ordem dos Médicos como a sua publicação científica. Foi 
presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e, aí, associou aos temas 
médicos as suas reflexões sobre os aspectos éticos, humanitários e da doutrina 
social da Igreja. Em 1999, por serviços relevantes, foi agraciado pelo Ministério 
da Saúde.

Manuel Diaz Gonçalves nasceu em Elvas em 1930. Licenciou-se em medicina 
pela Faculdade de Medicina de Coimbra em 1955. Iniciou a actividade clínica 
em 1956 nos Hospitais Civis de Lisboa, com ingresso por concurso, tendo aí 
adquirido a formação cirúrgica inicial. Em 1960 transferiu-se para o HSM/FML 
onde prosseguiu a preparação cirúrgica, ao mesmo tempo que iniciava a actividade 
docente, como Auxiliar de Clínica e segundo Assistente. Em 1976 fez concurso para 
Chefe de Serviço, tendo obtido a classificação final de 20 valores. Foi o primeiro 
Director do Serviço de Urgência do HSM criado após o 25 de Abril de 1974. 
Trabalhou em investigação conjunta nas áreas de anatomia-patológica e clínica 
na sua passagem pelo Serviço de Propedêutica Cirúrgica, tendo orientado sete 
dissertações de licenciatura (hipertensão portal, fígado, vias biliares e pâncreas). 
Prestou Comissão de Serviço militar no Hospital Militar de Bissau de 1967 a 
1969 onde criou uma Unidade de Cuidados Intensivos. Pelo desempenho nas suas 
funções como médico militar foi louvado pelo Comandante Militar da Guiné e, 
subsequentemente recebeu a Medalha de Prata de Serviços Distintos com Palma. 
Em 2000, com 70 anos de idade, obteve a aposentação como Chefe de Serviço e 
a jubilação como Professor Associado Convidado. Em 2005 recebeu a medalha de 
Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde e a Medalha dos 50 anos de 
inscrição na Ordem dos Médicos.

Manuel da  Silva  Meirinho licenciou-se em 1962  pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa com 20 valores na tese de licenciatura. Assistente Eventual 
e posteriormente 2º Assistente de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de 
Medicina de Lisboa até ao seu Doutoramento. Em 1969/71 foi investigador no 
Centro de Biologia da Reprodução na Universidade de Roma e, posteriormente 
de 1972 a 1974 bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Doutoramento na 
FML da Universidade Clássica de Lisboa em 1977. Em 1980 é nomeado Professor 
Catedrático de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina de Lisboa. 
Primeiro Director do Serviço de Ginecologia /Obstetrícia do Hospital Garcia de 
Orta, a partir de 1991, até à sua aposentação em 2003. Toda a sua vida profissional 
está marcada por um denominador comum: o enriquecimento técnico-científico 
pessoal e a transmissão permanente desse saber às gerações mais novas, sempre 
com a intenção de promover novas capacidades e despertar novos valores.
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Ramiro Vitorino Pereira Goulart de Ávila nasceu em Lisboa, em 1930, e aí 
se licenciou em 1966.
Foi um ilustre internista e pneumologista, que começou a sua carreira no Hospital 
de Santa Maria, mas que deixou uma marca muito visível no Hospital de Pulido 
Valente, onde foi, sucessivamente, director de serviço, director de departamento e 
presidente do Conselho de Administração e director, durante um longo período 
que medeia entre 1988 e 2002. A par da sua intensa actividade clínica, Ramiro Ávila 
tem uma carreira académica de que beneficiaram as duas escolas médicas de Lisboa. 
Doutorou-se em Medicina Interna na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1976, 
e ali foi subindo todos os graus da carreira até à cátedra de Pneumotisiologia, que 
alcançou em 1979. A partir de 1985, passou a ser também catedrático na Faculdade 
de Ciências Médicas, num período que se estendeu até 2003, altura em que atingiu 
a jubilação. No contexto da investigação foi bolseiro na Universidade de Londres, 
e, no âmbito do Instituto de Alta Cultura, participou em missões de estudo em 
lnglaterra, Suíça, Estados Unidos da América, Brasil, Itália, Espanha, Checoslováquia, 
França, Bélgica, Grécia e Canadá. Teve também uma intensa actividade editorial e 
vários prémios, de onde avulta o Prémio Nacional Ricardo Jorge de Saúde Pública. 
Recebeu, em 2003, a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da 
Saúde, no mesmo ano em que lhe foi atribuída a Medalha de Ouro da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia. Foi Presidente da Comissão Nacional de Luta Contra 
a Tuberculose e membro do Conselho Regional do Sul, no triénio de 1986 a 1988.

Mário Gentil Quina, nasceu a 1 de Janeiro de 1930, no Estoril. Viria a ser um dos 
primeiros portugueses a ganhar uma medalha olímpica, no caso a de prata, nos Jogos 
de Roma, em 1960, na modalidade de vela. Concluiu a licenciatura na Faculdade de 
Medicina de Lisboa, em 1952, e foi interno dos Hospitais Civis de Lisboa, até 1957. 
Distinguiu-se como um dos impulsionadores da Faculdade de Ciências Médicas de 
Lisboa, de que foi membro da Comissão Instaladora e, mais tarde, do Conselho 
Directivo e da Comissão Coordenadora do Conselho Científico. Doutorou-se 
em 1964 e acabou a sua carreira docente como professor catedrático de Medicina 
Interna e Gastrenterologia na Faculdade de Ciências Médicas, onde se jubilou. Foi 
membro da Direcção do Centro de Gastrenterologia da Universidade de Lisboa. 
Foi autor de numerosas comunicações e centenas de trabalhos. Iminente internista 
e gastrenterologista, é catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas de 
Lisboa e destacou-se como médico, professor e desportista de nível mundial.

Jaime Salazar de Sousa nasceu em Lisboa em 21 de Agosto de 1934, oriundo 
de família de médicos notáveis – avô Jaime Salazar d’Eça e Sousa (1º Catedrático de 
Pediatria, presidente da Sociedade Ciências Médicas de Lisboa), pai Carlos Salazar 
de Sousa (catedrático de Pediatria). Licenciou-se em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Lisboa em 1959 e doutorou-se em Medicina pela FML dez anos 
depois. Cumpriu comissão de serviço militar obrigatório em Moçambique de 1968 
a 1970. Professor de Pediatria em 1976 e nomeado Professor Catedrático da FML, 
após concurso em 1980. Foi Editor da Revista Portuguesa de Pediatria de 1981 
a 1995 e membro do Conselho Editorial de três revistas médicas portuguesas, 
três espanholas e duas internacionais. Dotado de uma visão de futuro e com uma 
enorme capacidade de mobilização dos seus colaboradores, foi desenvolvendo, 
particularmente após ter chegado à Direcção de Serviço e Regente da cadeira 
de Pediatria, um projecto de valorização pela especialização de alguns dos seus 
colaboradores mais jovens, que se tornaram os responsáveis por sectores 
importantes como a Cirurgia, a Endocrinologia a Neo-natologia, a Urologia, as 
Infecto-contagiosas, etc. A sua educação e o seu trato marcaram a sua passagem 
pelo Serviço de Pediatria do HSM onde deixou um rasto de simpatia e saudade 
generalizadas, que se acentuaram recentemente após o seu desaparecimento. 
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Os Juramentos de Hipócrates, momento em que os 
médicos recém-chegados à profissão efectuam o jura-
mento milenar, actualizado em 1948 em Genebra, as-
sumindo o compromisso que une todos os profissio-
nais na defesa da ética médica, realizaram-se nos dias 
24 de Novembro de 2011 (Secção Regional do Sul), 18 
de Dezembro de 2011 (Secção Regional do Norte) e 
4 de Fevereiro de 2012 (Secção Regional do Centro). 
Publicamos nesta edição, por ordem cronológica, os 
discursos com que os presidentes das três Secções 
Regionais deram as boas vindas aos jovens Colegas.

Juramento(s) de Hipócrates

«No momento de ser admitido como membro da Profissão médica:
PROMETO SOLENEMENTE CONSAGRAR A MINHA VIDA AO SERVIÇO 
DA HUMANIDADE
A Humanidade somos todos nós, os nossos Pais, os nossos filhos, os 
nossos amigos, os nossos colegas, os nossos compatriotas, mas também 
as crianças que acabaram de nascer e que já morreram, porque o mundo 
a que chegaram não teve condições para as acolher e para lhes atribuir a 
dignidade a que tinham direito.
Condicionados que estamos nos nossos dias e de uma forma quase 
absoluta, por uma visão global do mundo, prometer consagrar uma vida ao 
serviço da Humanidade corre o risco de ser considerado como um vago 
projecto de intenções, não susceptível de ter outra consequência senão 
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aquela que nos vincula a uma concepção da Vida que terá muito de ideal, 
mas muito pouco de responsabilização concreta.  
Servir a Humanidade é um projecto de uma vida, é o projecto das nossas 
vidas, nós médicos que escolhemos seguir um percurso fascinante mas 
inquietante, presumido mas ainda não percorrido, carregado de expectativas, 
mas apenas vislumbrado, exigente, mas também compensador.
DAREI AOS MEUS MESTRES O RESPEITO E O RECONHECIMENTO 
QUE LHES SÃO DEVIDOS
Nós, os que tivemos a oportunidade única e irrepetível de colaborar na 
formação de gerações de colegas nossos aos quais ficámos indelevelmente 
ligados, podemos interrogar-nos se, para além das capacidades que teremos 
ajudado a desenvolver, lhes teremos transmitido  igualmente a noção do 
dever e do privilégio que eles próprios assumiram, de contribuírem para 
a formação de outros colegas que lhes sucederam, quem sabe se vós 
mesmos, que hoje aqui estais presentes e cujas capacidades em grande 
parte serão fruto da imagem e da mensagem que os vossos formadores 
vos transmitiram.
Deveis rever-vos nos vossos mestres não apenas naqueles que vos 
elaboraram a noção correcta do que significa ser médico, da honra e da 
responsabilidade de viver como médico, mas também daqueles, que não 
tendo estado à altura da dignidade e da responsabilidade que lhes era 
exigível, vos deram o ensejo de compreender que na vida não se aprende 
apenas com os bons exemplos, mas também com tudo aquilo que nos 
choca e que rejeitamos.
Dar, implica partilhar e partilhar é algo de sublime, pois significa que 
despojando-nos de nós próprios estamos a contribuir com as nossas 
capacidades para tornar o mundo, a sociedade em que vivemos, não 
apenas mais rica, como mais próxima de nós, dos nossos ideais, dos nossos 
sentimentos, dos nossos afectos.
EXERCEREI A MINHA ARTE COM CONSCIÊNCIA E DIGNIDADE
Ser médico é muito mais do que cumprir rigorosamente as boas práticas 
clínicas, exercer o seu múnus de acordo com as normas, ou segundo as 
conclusões da medicina baseada na evidência.
A arte na medicina implica uma concepção estética da mesma, é ver no seu 
exercício o belo para além do chocante, ou através do chocante, é fazer 
um apelo àquilo que dentro de nós é capaz de transformar o repugnante 
em estimável e torná-lo merecedor de partilha.
Ter consciência desta possibilidade e desta necessidade implica o completo 
envolvimento do eu que existe em cada um de nós, na criação de algo de 
mais concreto e substantivo, de algo de novo que deve poder afirmar-se 
como autónomo, diferente, particular.
Fazê-lo com dignidade é um imperativo, pois só assim poderemos merecer 
o privilégio que os nossos doentes nos conferem, de depositar em nós as 
suas mais profundas aspirações, partilharem connosco as suas dúvidas, as 
suas angústias, o seu sofrimento.
A SAÚDE DO MEU DOENTE SERÁ A MINHA PRIMEIRA PREOCUPAÇÃO
A consciência desta realidade é algo que reconhecemos mal somos 
confrontados com um doente em consulta, quando pisamos pela primeira 
vez o chão de uma enfermaria, ou ainda, quando temerosos, violamos o 
ambiente quase religioso de um bloco operatório.
Nesses momentos, assumimos que uma parte de nós próprios deixou de 
nos pertencer, reconhecemos que essa parte de que abdicámos foi de 
imediato assumida por aqueles e muitos são, para quem a nossa existência, 
a nossa vida, a nossa capacidade, passou a ser partilhada de uma forma 
indissolúvel e perene.
A Saúde, a vida dos nossos doentes é algo que imediatamente acolhemos 
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como nosso, pelo qual nos responsabilizamos, muito para além da nossa 
própria existência e necessidades.
A nossa disponibilidade deve ser total, mesmo quando as circunstâncias 
nos conferem ou nos impõem, períodos de repouso ou de evasão. Saber o 
doente que o seu médico é um complemento de si próprio, e que dele se 
ocupa em todos os momentos e quaisquer que sejam as circunstâncias, é 
o reconhecimento do estatuto impar, que nos foi conferido por força da 
nossa opção.
MESMO APÓS A MORTE DO DOENTE RESPEITAREI OS SEGREDOS 
QUE ME TIVER CONFIADO
Dificilmente se poderá conceber algo de tão exaltante e tão exigente 
como o segredo médico.
Para além de nós, depois de nós, está a incomunicabilidade, a impossibilidade 
de dividir com terceiros o peso das revelações que nos foram feitas e das 
quais nos tornámos guardiões únicos.
Dificilmente podemos conceber, quando assumimos conceptualmente esta 
prerrogativa, o grau de exigência e de responsabilidade que ela nos impõe. 
O peso que dela decorre só é sustentável pela gratificação única do nosso 
devir de eleitos, escolhidos por outros para nos tornarmos uma parte 
deles próprios.
Esta quase dissolução da nossa pessoa por imperativo profissional, remete-
nos para um estatuto incomparável, exige uma capacidade de integração 
em nós de um universo de sentimentos, de vivências, de escolhas, de 
recusas, de afectos, de amores e ódios, em suma das pessoas e das suas 
contingências.
Sabermos e sermos capazes de estar à altura deste desafio é a medida pela 
qual nos julgaremos e seremos julgados. Saber preservar este privilégio é 
uma obrigação, mas também o reconhecimento de um estatuto conferido 
àqueles a quem a sociedade transmitiu uma missão impar.  
MANTEREI POR TODOS OS MEIOS AO MEU ALCANCE A HONRA E 
AS NOBRES TRADIÇÕES DA PROFISSÃO MÉDICA
Assumir o nosso passado, a nossa honra, as nossas tradições, é em suma 
identificarmo-nos com aquilo que sempre fomos e seremos enquanto 
médicos. 
Assumir o nosso passado é aceitar a âncora que nos permitirá descolar 
para o futuro, partir à descoberta de novos mundos e novos caminhos, 
com a garantia que ficaremos para sempre ligados às nossas origens, às 
nossas referências, aos que nos precederam.
Assumir o nosso passado é ainda e também, revermo-nos na nossa 
identidade, que é una, mas não única, nem imutável, aceitar os novos 
desafios porque assentam em bases sólidas, das quais nos projectamos 
muito para além do acessório e transitório.
Assumir o nosso passado obriga-nos a regularmente procurar na 
documentação existente a revelação das vidas dos colegas que nos 
precederam, beber nas descrições que até nós chegaram as dúvidas que 
os assaltaram, as exigências com que se viram confrontados, os problemas 
para os quais descobriram soluções, as opções incontornáveis que 
houveram de fazer.
Assumir o passado é reconhecer o erro, é perceber as falhas, é transpor 
para os nossos dias e para a circunstância, as análises quiçá incorrectas que 
sustentaram procedimentos censuráveis, ou mesmo condenáveis.
OS MEUS COLEGAS SERÃO MEUS IRMÃOS. NÃO PERMITIREI QUE 
CONSIDERAÇÕES DE RELIGIÃO, NACIONALIDADE, RAÇA, PARTIDO 
POLÍTICO, OU POSIÇÃO SOCIAL SE INTERPONHAM ENTRE O MEU 
DEVER E O MEU DOENTE.
A sacralidade da nossa profissão, a universalidade do exercício da medicina, 
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a perenidade dos nossos valores 
conferem-lhes um estatuto que se 
distingue pela sua natureza singular.
Desta singularidade emanam 
os nossos deveres e as nossas 
obrigações, das quais seguramente 
decorre a necessidade da não 
discriminação, qualquer que seja o 
estatuto dos nossos doentes, ou de 
todos aqueles que buscam o nosso 
auxílio.
A nossa afirmação enquanto 
cidadãos será indissociável da nossa 
postura enquanto médicos, porque 
as exigências relativas à nossa 
conduta determinam uma capacidade 
de aceitação, de tolerância, de 
relacionamento, que estão para além 
e se distinguem, do debate ideológico 
e confessional.
Impõe-se que saibamos assumir 
até aos limites, o combate contra a 
discriminação, qualquer que ela seja, e, quaisquer que sejam as consequências 
da nossa atitude e as exigências desse combate.
A tolerância é o timbre da nossa postura e das nossas condutas; devemos 
assumi-la como uma exigência do nosso papel na sociedade, mas também 
exercê-la sem abdicar da firmeza da nossa conduta, sempre que esteja em 
causa a defesa dos direitos elementares dos cidadãos, especialmente os 
mais fracos e mais desprotegidos. Entre nós e os nossos doentes só podem 
interpor-se a exigência, o rigor, a prudência, a coragem, a transparência, a 
compreensão, e a solidariedade.
GUARDAREI RESPEITO ABSOLUTO PELA VIDA HUMANA DESDE O 
SEU INÍCIO, MESMO SOB AMEAÇA E NÃO FAREI USO DOS MEUS 
CONHECIMENTOS MÉDICOS CONTRA AS LEIS DA HUMANIDADE. 
Saberei conciliar o carácter único e absoluto da Vida Humana com a 
capacidade de reflectir em cada momento acerca da extensão e da 
profundidade da sua natureza.
Procurarei avaliar em cada instante e em cada circunstância a forma de 
aplicar um preceito inviolável, mas contingente, dirimindo com os nossos 
doentes a melhor solução para os dilemas, que tão frequentemente se nos 
põem, na avaliação concreta do indiscutível preceito de inviolabilidade.
Tentarei compreender como num mundo cada vez mais aberto e mais 
necessitado de transparência e diálogo, é encarada a noção do respeito 
pela vida humana, de forma a poder corresponder aos apelos que nos 
são feitos por aqueles que podem não comungar por inteiro das nossas 
concepções tradicionais de Vida e Humanidade.
FAÇO ESTAS PROMESSAS SOLENEMENTE, LIVREMENTE E SOB MINHA 
HONRA
Caros colegas, caros amigos
Aproxima-se o momento solene tão desejado e tão ansiado de proferirem 
o vosso juramento, o JURAMENTO DE HIPÓCRATES, que vos vai vincular 
para toda a vossa vida
Impõe-se por isso, que o façam com total entrega e em perfeita consciência. 
Dediquemos uns breves minutos à reflexão acerca dos preceitos nele 
consagrados.
Peço-vos que me acompanhem nessa reflexão.»
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«O Estatuto da Ordem dos Médicos, 
refere, no artigo 4.º, que ‘A Ordem 
dos Médicos reconhece que a 
defesa dos legítimos interesses dos 
médicos pressupõe o exercício 
de uma medicina humanizada que 
respeite o direito à saúde de todos 
os cidadãos’. No seu artigo 6.º 
diz que ‘A Ordem dos Médicos 
tem por finalidades essenciais: a) 
Defender a ética, a deontologia e a 
qualificação profissional médicas, a 
fim de assegurar e fazer respeitar o 
direito dos utentes a uma medicina 
qualificada; b) Fomentar e defender 
os interesses da profissão médica a 
todos os níveis, nomeadamente no 

respeitante à promoção sócio-profissional, à segurança social e às relações 
de trabalho; c) Promover o desenvolvimento da cultura médica e concorrer 
para o estabelecimento e aperfeiçoamento constante do Serviço Nacional 
de Saúde, colaborando na política nacional de saúde em todos os aspectos, 
nomeadamente no ensino médico e carreiras médicas; d) Dar parecer 
sobre os assuntos relacionados com o ensino, com o exercício da medicina 
e com a organização dos serviços que se ocupem da saúde, sempre que 
julgue conveniente fazê-lo, junto das entidades oficiais competentes ou 
quando por estas for consultada; e) Velar pelo exacto cumprimento da lei, 
do presente Estatuto e respectivos regulamentos, nomeadamente no que 
se refere ao título e à profissão de médico, promovendo procedimento 
judicial contra quem o use ou a exerça ilegalmente; f) Emitir a cédula 
profissional e promover a qualificação profissional dos médicos pela 
concessão de títulos de diferenciação e pela participação activa no ensino 
pós-graduado’.
Esta revisita aos Estatutos da Ordem dos Médicos é absolutamente essencial 
no momento actual. A nossa preocupação com a situação económica, 
financeira e social e com a crise de educação, valores e princípios, que se 
vive no País e, em particular, com o que está a acontecer na Saúde, assim o 
justifica. O elevado número de diplomas legislativos publicados nos últimos 
12 meses e as medidas programadas no orçamento de Estado para 2012 
ou em discussão nos órgãos de soberania, com implicações directas ou 
indirectas para os médicos e para os doentes, constitui motivo de reflexão 
e preocupação em relação ao futuro da nossa saúde.  
Algumas destas medidas são necessárias, outras são inaceitáveis, e nalguns 
casos constituem mesmo uma afronta aos direitos dos doentes e à 
dignidade do exercício da profissão médica.
Como exemplo, não posso deixar de partilhar convosco algumas questões, 
que considero preocupantes:
- O número excessivo de alunos nas várias Faculdades de Medicina, e o 
número elevado de Escolas Médicas, que poderão conduzir à formação 
de médicos que não cumpram a qualidade que a OM tem o dever e a 
obrigação de exigir, e podem comprometer o futuro dos jovens médicos 
e a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Não queremos ter em 
Portugal médicos de primeira e de segunda categoria. Todos temos o dever 
de ter um papel mais relevante na defesa do direito dos doentes a uma 
medicina altamente qualificada e aproximar em definitivo a formação pré 
e a pós-graduada;
- As Carreiras Médicas, que são a garantia de um SNS em que a qualidade 

18 de Dezembro de 
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prestaram juramento.
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Guimarães
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da Medicina é permanentemente actualizada e renovada. É urgente 
concretizar na prática a existência das Carreiras Médicas, na sua plenitude, 
para todos os médicos. Para que aqui, também não existam médicos de 
primeira e médicos de segunda;
- A avaliação do desempenho médico;
- As regras de monitorização da prescrição de medicamentos e meios 
de diagnóstico com “avaliação sistemática de cada médico em termos de 
volume e valor e comparação com normas de orientação de prescrição e 
de outros profissionais da área de especialização”;
- A redução em 50% do valor das horas extraordinárias e a possibilidade 
de os médicos poderem ser requisitados para fazerem mais horas 
extraordinárias do que as permitidas por Lei;
- A possibilidade de os médicos com contrato individual de trabalho 
poderem perder até 50% do seu ordenado; 
- A proposta de Lei sobre prescrição por DCI em ambulatório (a este 
propósito, esperemos que a posição da Ordem dos Médicos, na defesa 
da saúde dos doentes, seja contemplada na Lei, e se evite que sejam os 
farmacêuticos a decidirem que medicamento o doente deve adquirir); 
- O valor das taxas moderadores no SNS;
- A realização de ‘actos médicos’, como a prescrição de alguns fármacos, 
por enfermeiros. 
E poderíamos continuar...
Neste momento, não posso deixar de relevar a importância fundamental 
de insistir na necessidade da publicação de uma Lei do Acto Médico, 
que respeite o Perfil Profissional do Médico definido na legislação sobre 
as Carreiras Médicas e a formulação da União Europeia de Médicos 
Especialistas (UEMS). E permitam-me realçar o ponto 3 do artigo 9º do 
Regime das Carreiras Médicas, que foca a necessidade da liderança médica 
nas equipas de saúde, condição fundamental para a reforma positiva do 
SNS. 
A relação de confiança médico-doente de que resulta o acto médico, pode 
estar claramente a ser violada. A situação é grave e merece a atenção de 
todos os médicos na defesa da Saúde dos Doentes.
Temo que em toda esta trajectória se pretenda envolver os médicos como 
bode expiatório, o motivo de todas estas mudanças. Cada vez é mais difícil 
de acreditar, que seja possível manter, nas circunstâncias todos os dias 
anunciadas, um SNS em que a equidade do acesso, os custos dos cuidados créditos - Vítor Silva – Medesign
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prestados e a qualidade da Medicina 
constituam um triângulo central, 
socialmente justo e equilibrado. 
Penso que este é o momento de nos 
reunirmos em torno dos médicos e 
da qualidade da Medicina. E da sua 
defesa sem quaisquer preconceitos 
ou ‘medos’. Assim diz o nosso 
Estatuto. Por isso, considero essencial 
que a Ordem dos Médicos e todas 
as organizações médicas saibam unir 
esforços e concertar estratégias. 
Este é um momento crucial para a 
Saúde em Portugal. Todos somos 
necessários para defender a Saúde 
dos Doentes e do País.

A sociedade confere-nos o direito de autonomia, de nos autorregularmos, 
e em troca exige da nossa parte competência, rigor e responsabilidade 
no exercício da medicina. A actualização permanente de conhecimentos 
constituí um dever inerente à condição de ser médico e à progressão 
na carreira profissional. Também por isso, provavelmente não existe outra 
profissão liberal em que as capacidades teóricas e de desempenho sejam 
tão permanentemente avaliadas e vigiadas. E não será por acaso, que as 
várias sondagens realizadas ao longo dos anos, revelam que os médicos são 
os profissionais em que a população portuguesa deposita maior confiança.
A Ordem dos Médicos é uma Instituição com o prestígio e a dignidade 
que lhe é conferido por todos os médicos, uns mais conhecidos outros 
menos conhecidos, mas que diariamente exercem o seu papel na sociedade 
de forma diversa e deixam, naturalmente, a sua marca de cidadania 
indelevelmente associada à sua profissão, ao seu saber, ao seu sentir, ao 
seu ser. A existência de uma Ordem dos Médicos sólida e consequente, 
depende muito de todos vós. 
Ser médico deveria sempre ser responsável, ser atento, ser educado, ser 
paciente, ser informado, ser feliz. A felicidade pode e deve acompanhar-nos 
nos momentos bons e menos bons, e ser transmitida a todos aqueles que 
a procuram, de forma simples e sem hesitações.
Em nome da SRNOM aproveito esta oportunidade, para dar os parabéns 
e desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais, a todos os 
jovens mestres em medicina. O nosso sincero e sentido agradecimento 
por terem abraçado esta Nobre profissão. São vocês, e todos os outros 
jovens médicos presentes e futuros, o cerne da massa crítica essencial que 
regularmente tem permitido a evolução da medicina portuguesa e de todo 
o Sistema Nacional de Saúde, conduzindo a saúde portuguesa a patamares 
elevados de qualidade a nível internacional.
Têm o direito e o dever de manter viva a arte do exercício da medicina, 
dedicando uma parte substancial do vosso tempo aos seres humanos 
doentes.
As considerações sobre a política de saúde poderiam continuar, se este 
fosse o local certo para discussão de muitas das matérias que preocupam 
os médicos e os doentes. Não é o caso. Por isso resta-me apelar ao nosso 
modo de ser genuíno e pedir que a bandeira da ética e qualidade dos actos 
médicos praticados prevaleça sobre todas as outras matérias. É que elas, 
em última análise, dependem mais de nós, médicos, e menos dos outros.
Bem Hajam. Feliz Natal e um Bom ano de 2012.
Muito obrigado pela Vossa atenção.»

créditos - Vítor Silva – Medesign



A C T U A L I D A D E    

41Março | 2012 |

«O curto filme que acabámos de ver é uma mera recordatória da história 
desta cerimónia em que hoje participamos.
A coreografia é diferente da que é hoje teatralizada em Kos. Mas os valores 
são os mesmos.
Podemos interrogarmo-nos sobre como é possível resistirem ao longo de 
tantos séculos.
A resposta poderá estar na afirmação de Simone Weil de que as obrigações 
são anteriores aos direitos.
Os médicos hipocráticos afirmaram-se perante todos, e em particular 
perante os doentes, assumindo uma panóplia de obrigações e deveres éticos.
Como escreve Maria do Céu Rueff, na sua dissertação doutoral :
“Talvez resida precisamente aí “o segredo” da longevidade da tradição 
hipocrática e bem assim o êxito da prática de um juramento antes do 
exercício duma profissão”.
Falamos pois de obrigações e deveres éticos antes da bandeira dos direitos 
que todos devemos saber evocar como marca de cidadania.
Tenho-me interrogado, muitas vezes, perante estes rostos frescos que 
carregam simultaneamente todo o conhecimento adquirido e toda a 
inocência do primeiro dia:
E depois? O que os espera? Que oportunidades vão ter? Será que se vão 
lembrar de tratar os seus colegas como irmãos? Que farão da ética o valor 
central das suas vidas? Será que colocarão o doente acima de tudo? Que 
terão da Saúde uma perspectiva centrada na pessoa? Que terão em conta 
que nenhuma decisão deverá ser tomada a não ser com o doente? Que a 
relação terapêutica continuará a ser o instrumento da Arte de curar? O que 
lhes exige a Sociedade? O que lhes vai ser pedido?
Para muitas destas perguntas a resposta é certamente introspectiva mas o 
Mundo em que se integram é um Mundo em que as questões da Saúde são 
discutidas, e quantas vezes decididas, em areópagos como a Organização 
Mundial do Comércio. Não. Não há engano, é mesmo “ do Comércio”.
Stephen Hawking, um dos mais consagrados físicos teóricos da actualidade, 
disse numa entrevista há cerca de um ano, que a Humanidade corre sério 
risco de se destruir por causa da ganância e da estupidez. Salientava ele a 
dominância do chamado primado da Economia. Se dúvidas houvesse aí temos 
a chamada “nova gestão” da Saúde em que a preocupação fundamental não 
é a de tratar doentes com a qualidade exigida pelas legis artis, a de colocar 
a pessoa no centro das abordagens, mas antes a dos números das linhas de 
produção, dos benchmarkings, dos orçamentos decididos de cima para baixo 
e da nomeação política de gestores capazes desta visão aparentemente 

4 de Fevereiro de 2012 
– Auditório dos Hospi-
tais da Universidade de 
Coimbra
261 médicos da SRC 
prestaram juramento.

Discurso do presidente 
da SRC da OM, Fernan-
do Gomes
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tão moderna, mas que na perspectiva de um físico teórico farão parte do 
caminho que nos pode conduzir à perdição.
A Europa atravessa um período que tem colocado a Medicina numa mudança 
de paradigma, que para alguns toma mesmo o significado duma agonia em 
trânsito. Assistimos a uma mudança ideológica que contém duas grandes 
violações dos nossos valores: a medicina arte de curar passa a um modo de 
produção industrial e os doentes passam a consumidores.
Os doentes passaram a utentes, como o são dos transportes ou de outras 
atividades, e os hospitais passaram a produtores de cuidados, procurando 
alguns justificação das suas decisões num taylorismo que de forma alguma 
pode ser aplicável ao conceito de Medicina de raiz hipocrática. A Medicina 
não pode ser encarada simplesmente como um bem de consumo. 
Estamos pois num Mundo em mudança acelerada em que perspectivas 
humanistas e economicistas parecem cada vez mais irreconciliáveis. A nossa 
preocupação vem sendo a de que nesta realidade, ainda nem todos os 
colegas se tenham apercebido de quão importante, e eu diria mesmo vital, é 
o papel da Ordem dos Médicos.
Às tentativas de controlo economicista, a que poderíamos intitular de 
“selvagem”, que por vezes alguns colegas travestidos de dirigentes nos 
procuram impor, postergando a Autonomia dos médicos (ou das equipas 
médicas) e a Qualidade da medicina, só uma classe unida e participante no 
organismo que defende os médicos mas também a qualidade do exercício 
da Medicina, e por isso mesmo os doentes e a Saúde, poderá dar a adequada 
resposta. Esse organismo existe. Chama-se Ordem dos Médicos.
Se a Ordem dos Médicos, que nos representa a todos, não souber 
desempenhar o seu papel poderemos dizer que será trágico não só para os 
médicos, mas fundamentalmente para os doentes e para a Saúde. 
Se fosse um antropólogo falaria agora da importância do que hoje aqui vamos 
fazer provavelmente rotulando esta cerimónia de um Rito de Passagem e 
chamaria a atenção para a relevância social dos ritos nas sociedades em crise 
de valores. 
Deixemo-nos pois impregnar de Esperança e lutemos contra o derrotismo 
e o pessimismo tão característicos do fado lusitano. Assumamos, hoje aqui, 
com esta cerimónia ritual que estamos a combater esta crise de valores e... 
mais que tudo...
Sejam bem-vindos Colegas!!!»
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Se a Ordem dos Médicos, 
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todos, não souber de-
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mentalmente para os 
doentes e para a Saúde. 





A inevitabilidade da emigração de jo-
vens qualificados no contexto actual 
do país foi uma das temáticas abor-
dadas na fase final deste encontro em 
que o presidente Academia das Ciên-
cias de Lisboa referiu que um artigo 
que escreveu sobre essa inevitabilida-
de «na esperança de que algum mem-
bro do governo o lê-se, dizendo o 
seguinte: ‘Há uma regra secularmente 
verificada que estabelece que os paí-
ses ricos exportam capitais. Países po-
bres exportam gente. Esta regra não 
precisa de ser apoiada por nenhum 
Governo. As circunstâncias tratam 
desse assunto’.
José Manuel Silva deu início ao co-
lóquio manifestando «entusiasmo e 
regozijo por receber na OM o Pro-
fessor Adriano Moreira para profe-
rir uma conferência sobre um tema 
extraordinariamente relevante para 
todos nós». Na mesa, ao lado do bas-
tonário da Ordem dos Médicos, en-
contrava-se o presidente do Conse-
lho Nacional das Ordens Profissionais 
e actual bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Orlando Monteiro 
da Silva, e a  presidente da assembleia 
geral do CNOP (e membro da Direc-
ção da Ordem dos Notários), Heloísa 
Pereira da Silva. Na sala encontravam-
-se, entre outros representantes das 
ordens profissionais, João Maia Rodri-
gues (bastonário da Ordem dos No-

tários), Marinho Pinto (bastonário da 
Ordem dos Advogados), José Carlos 
Resende (presidente da Câmara dos 
Solicitadores) e Telmo Baptista (basto-
nário da Ordem dos Psicólogos).
«Falar de autorregulação profissional 
é cada vez mais relevante, até porque 
existe - de alguma forma - uma cor-
rente de desregulação das profissões 
autorreguladas, como está plasmado 
no memorando da Troika para Portu-
gal, facto que nos preocupa a todos», 
enquadrou José Manuel Silva. Se no 
passado, «a criação das ordens pro-
fissionais visou garantir aos cidadãos 
a qualidade dos profissionais que in-
tegram essas mesmas Ordens», no 
presente «a desregulação dos merca-
dos e das profissões não augura nada 
de positivo», explicou. «Aliás mesmo 
neste mundo liberal em que vivemos 
há quem considere, e penso que com 
toda a razão, que o pior inimigo do 
mercado livre é o mercado desregu-
lado. É preciso regulação a todos os 
níveis da sociedade. Regulação justa, 
equilibrada e transparente», concluiu 
José Manuel Silva, passando a palavra 
ao presidente do CNOP que fez uma 
breve apresentação do orador como 
sendo «um senador neste país», «al-
guém que temos muita honra de ter 
connosco nesta primeira conferência 
que se insere no âmbito de várias que 
pretendemos organizar; (…) um ora-

As Ordens Profissionais e 
auto-regulação 
na Sociedade Portuguesa
Teve lugar no passado dia 22 de Março, na Ordem 
dos Médicos, um colóquio promovido pelo Con-
selho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP). 
O colóquio teve como principal orador Adriano 
Moreira e foi dedicado ao tema ‘importância das 
Ordens Profissionais na Sociedade Portuguesa’, 
num encontro em que estiveram presentes repre-
sentantes de diversas Ordens profissionais.
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dor com uma imensa capacidade de 
magnetizar e prender a audiência». 
Orlando Monteiro da Silva, presidente 
do CNOP, explicou que há «uma pre-
ocupação em relação à ameaça que 
as profissões liberais estão a sofrer 
um pouco por todo o lado» e que o 
CNOP não pode obviamente ignorar, 
tendo em conta que «representa 14 
ordens profissionais, cerca de 300 mil 
profissionais liberais» e sublinhando 
que «mal de um país que não conte 
com os seus profissionais mais quali-
ficados».
Adriano Moreira quis, antes de iniciar 
a sua intervenção, fazer um enquadra-
mento do seu pensamento, que pas-
samos a transcrever: «Atravessamos 
uma situação que já não é invulgar na 
história do país mas que provavelmen-
te nunca foi tão grave. Para uma pes-
soa da minha geração é até muito de-
primente. Portugal já foi várias vezes 
governado por estrangeiros – tivemos 
uma dinastia espanhola, o Wellington 
governou-nos e achou que podia 
sentar-se no trono do rei por lhe dar 
mais estatuto, o seu sucessor, o senhor 
Beresford, governou este país durante 
10 anos e tinha às suas ordens 90% 
do orçamento. Recordo igualmente 
que, quando era estudante, há tantos 
anos, e ainda no velho Campo Santana, 
que se chamava dos Mártires da Pá-
tria e nós entendíamos que era por 
nossa causa que se chamava assim, a 
imagem que Portugal tinha no mundo 
era de uma colónia da Inglaterra: os 
principais investimentos em Portugal 

eram ingleses, os transportes eram 
ingleses (comboios, eléctricos, etc.), 
os telefones eram ingleses, o Vinho 
do Porto chamava-se Port Wine, as 
boas vistas de Sintra pertenciam em 
regra a proprietários ingleses, ou seja, 
nós vivíamos de facto subordinados à 
intervenção de Inglaterra e por isso 
foi uma geração criada sob esta ima-
gem bastante humilhante de que nós 
éramos uma colónia inglesa. Quando 
procuramos na linguagem um pou-
co técnica, mas não agressiva, saber 
qual a situação de Portugal, acho que 
o mais apropriado é dizermos que 
neste momento estamos em regime 
de protectorado. E a circunstância de 
estarmos em regime de protectorado 
de facto, não declarado, ainda torna 
as coisas mais difíceis. E torna-as mais 
difíceis porque julgo que a caracteriza-
ção do próprio Estado português está 
a exigir alguma meditação. Servindo-
-me do exemplo da tentativa de dimi-
nuir o número de Ministros: diminuiu 
o número de Ministros, aumentou a 
complexidade dos Ministérios e mul-
tiplicaram-se os Secretários de Esta-
do. O resultado é que eu suponho que 
temos um Governo parecido com o 
inglês: temos ministros de gabinete 
e ministros que não são de gabinete 
porque não há quem os possa coor-
denar. Multiplicam-se todos os dias 
as comissões que estão encarrega-
das de apreciar, avaliar e estabelecer 
orientações. Calculo que a burocracia 
deve muitas vezes olhar para as orien-
tações e fica na dúvida sobre se são 
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havia de provocar conflitos armados 
extraordinários, nunca lhe ocorreu 
que haveriam de sair da boca dele pa-
lavras que foram mais ou menos estas 
perante a revolta dos camponeses ‘é 
necessária esmagar esta canalha’. Isto 
não lhe ocorreu quando disse essa 
coisa simples. Aquilo que me está a 
parecer é que nós estamos à beira de 
ter uma nova sociedade porque prin-
cípios tão fundamentais como este 
dos direitos adquiridos, como a não 
retroactividade, são conquistas que 
levaram séculos da nossa civilização. 
Quando se revogam estes princípios, 
ninguém pode prever as consequên-
cias a que no futuro essa revogação 
possa levar, cobrindo atitudes inteira-
mente imprevisíveis por quem achou 
fácil enunciá-los e praticá-los. E é por 
isso que digo que estamos não apenas 
numa sociedade que considero em re-
gime de protectorado, como estamos 
numa sociedade que não é complexa 
é hiper-complexa e portanto, com 
humildade, sobretudo dos profissio-
nais de actividades científicas em que 
a dúvida é cultivada, estamos num 
momento em que ninguém pode ter 
a ambição de fazer  juízos de certeza 
sobre o futuro, os juízos de probabili-
dade são de uma audácia extraordiná-
ria e os juízos de possibilidade estão 
sujeitos a erro constante. É esta a si-
tuação em que vivemos. Não é uma 
situação de perplexidade, é de super-
-perplexidade. E é isso que torna mais 

importante a busca daquilo que eu 
por vezes chamo de o ‘eixo da roda’. 
Temos que conseguir aprender onde 
está o eixo da roda para evitar que as 
coisas avancem com violação de direi-
tos que consideramos fundamentais. 
Recordo-me de um discurso que o 
Jean Delors fez por volta de 1960, no 
Luxemburgo, dizendo esta coisa sim-
ples: ‘é necessário deixar às gerações 
futuras um património que seja sufi-
cientemente valioso para as ajudar a 
descobrirem os caminhos do futuro’. 
Eu acho que esse discurso não foi lido, 
acho que foi esquecido e portanto jul-
go que a previsão do que se vai pas-
sar - porque vem aí necessariamente 
a nova sociedade - é uma definição 
impossível para nós, neste momento. 
O eixo da roda é a busca possível. O 
eixo da roda é o conjunto de valores 
fundamentais que têm a característica 
essencial de ter o respeito inviolável 
pela dignidade do Homem. Sabendo 
isto, sabemos lidar com qualquer evo-
lução imprevisível que enfrentemos. 
Espero que com estas palavras te-
nha conseguido descrever a maneira 
como eu vejo a conjuntura em que 
vivemos e que torne mais compreen-
sível algumas afirmações que vou aqui 
fazer. Na situação que estamos a viver 
é mais importante a confrontação de 
dúvidas do que de certezas»…
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directivas, se são imperativas, se 
são apenas conselhos ou se são 
decisões às quais se deve total 
obrigatoriedade. Multiplicam-se 
as comissões, umas vezes com 
denominações formais, outras 
vezes menos inteligíveis mas 
a verdade é que dispondo de 
poderes que antigamente eram 
policiais. O número de comis-
sões que neste momento tem 
poderes policiais é extraordi-
nário. E chegámos a uma situa-
ção em que foi simples afirmar 
que não há direitos adquiridos, 
é fácil sustentar que a retroac-
tividade não está protegida pela 
Constituição, que a única coisa 
que fala é na não retroactivida-
de das leis penais. Eu estou a 
lembrar estes factos para que 
fique bem claro o espírito com 
que escrevi as palavras que vão 
ouvir a seguir. E porquê? Aqui 
há não muitas semanas, o actu-
al Papa fez um comentário, aliás 
de louvor, ao Lutero. Eu pus-me 
a meditar no Lutero e pensei 
para mim. ‘ele teria pensado 
alguma vez nas consequências 
daquilo que disse quando fi-
xou as teses na Igreja?’ Ele pe-
diu uma coisa que parecia fácil, 
simples, defensável: vamos ler os 
evangelhos. Nunca lhe ocorreu 
que dividia a cristandade para 
sempre, nunca lhe ocorreu que 
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Tenho presentes os documentos 
que tiveram a gentileza de me enviar, 
designadamente os diplomas legais 
relacionados com o Regime das 
Associações Públicas Profissionais. 
Espero que não estranhem que não 
faça qualquer análise exaustiva desse 
documento, porque os temas que 
considero principais neste domínio 
antecedem qualquer regulamentação 
e exigem tempo e meditação sobre 
princípios e valores que estão 
antes e acima de qualquer eventual 
intervenção legislativa.
Em primeiro lugar sempre entendi 
que as Ordens são exemplo relevante 
do que a doutrina chama instituições, 
as quais usam ter raízes na conceção 
do mundo e da vida das comunidades.
Teve grande importância essa doutrina 
do institucionalismo na época em que 
a Europa, e logo a seguir o mundo, se 
envolveram na guerra de 1939-1945, 
em reação contra o esmagamento 
das sociedades civis, quer pelos 
vividos regimes internos mais ou 
menos autoritários, quer pelas 
ambições expansionistas e diretórias 
da Europa, com papel predominante 
da Alemanha.
Por outro lado, os institucionalistas, 
sobretudo da escola francesa, mas 
também portuguesa, sustentaram 
a importância das instituições, 
independentemente dos modelos 
políticos, mesmo quando se 
encontravam na contingência de os 
combater.
A sua posição central foia a de que, nas 
sociedades humanas, que nesse tempo 
já politicamente eram de regra as 
Nações, existem agremiações ligadas 
por uma ideia de obra ou de empresa 
que passa de geração em geração, 
durando no tempo e sustentando 

uma maneira especifica de estar no 
mundo. Para estes institucionalistas, 
a tradição, que literalmente significa a 
passagem de mão em mão, era uma 
característica das instituições, sem 
qualquer identificação com as habituais 
discussões entre correntes políticas 
conservadoras ou revolucionárias.
As Universidades foram sempre 
olhadas com essa perspetiva, durando 
no tempo para além das gerações dos 
mestres, dos alunos, dos currículos 
variáveis à medida que as áreas da 
investigação e do conhecimento 
exigem arrumos novos, interdisciplina, 

A função das ordens
ADRIANO MOREIRA
Presidente da Academia das Ciências de Lisboa
Presidente do Conselho Geral da Universidade 
Técnica de Lisboa

47Março | 2012 |



A C T U A L I D A D E    

48 | Março | 2012

e transdisciplinas. Lembramos, 
apenas como exemplo, mas 
grande exemplo, o que a 
Universidade de Coimbra 
representou ao longo dos 
séculos na vida portuguesa, até 
que a República multiplicou as 
instituições do mesmo tipo e 
significado, esquecendo por 
então a esperança na reposição 
de Évora. Gerações sucessivas 
de professores, gerações 
sucessivas de alunos, mudanças 
entre Lisboa e Coimbra, e 
sempre a identidade preservada, 
a ideia de obra ou de empresa 
sustentada, e aberta à mudança 
de conteúdo.
Além disso, a instituição marca 
a identidade dos seus membros, 
tem uma autoridade que ela 
própria legitima, uma disciplina 
que vigia, e sobretudo regras da 
arte que requerem fidelidade 
dos praticantes e vigilância da 
instituição.
Tradicionalmente, a relação entre 
as Ordens e as Universidades foi 
um traço fundamental, e ainda 
hoje esse é um dos pontos que 
exige atenção, sobretudo depois 
de Bolonha, uma resolução 
que já mereceu a dignificação 
corrente de Tratado.
A questão, que não está resol-
vida satisfatoriamente, tem 
que ver com a relação entre 
a autoridade académica, que 
também é institucional, e a 
autoridade das Ordens, um tema 
que pode ser enquadrado, de 
maneira imperfeita, entre o saber 
e o saber fazer.
Tal questão nunca existiu antes 
de Bolonha, sendo esta uma 
orientação que provocou 
perplexidades, ainda mal resol-
vidas, quanto à suficiência de 
formação em várias áreas do 
saber, que todas interessam às 
Ordens.
O artigo 10.º da Lei n.º 6/2008, de 
13 de Fevereiro, que estabelece 
o Regime das Associações 
Públicas Profissionais, diz 
expressamente que “as asso-

permite às Ordens o controlo da 
ética profissional.
Este tema tem aliás uma relação 
fundamental com aquilo que podemos 
chamar as regras da arte.
As Ordens nasceram numa época em 
que as profissões que as adotaram 
se consideravam profissões liberais, 
porque não dependiam em regra 
de qualquer hierarquia. Lembremos, 
de exemplo, que a Ordem dos 
Advogados foi criada em 20 de Junho 
de 1926, mas a sua origem remonta à 
primeira metade do século XIX, tendo 
origem na Associação dos Advogados 
de Lisboa cujos estatutos datavam de 
1838, quando o liberalismo orientava 
o pensamento político. A Ordem 
dos Médicos também teve origem 
numa associação da classe, que viria 
a transformar-se em Ordem em 24 
de Novembro de 1938, abrangendo 
os médicos que de regra funcionavam 
em profissão liberal, sofrendo depois 
várias intervenções legislativas, mas 
salvaguardando a independência em 
relação ao Estado, ou formações 
políticas, tendo sempre em vista 
a saúde de todos os cidadãos. A 
Ordem dos Engenheiros, que também 
sucedeu a uma Associação de 1869, 
seria Ordem pelo Decreto 27288, de 
24 de Novembro de 1936. Por seu 
lado, a Ordem dos Arquitetos, que 
teve origem na Irmandade de São 
Lucas de 1602, passaria pela forma 
de Associação dos Arquitetos Civis e 
Arqueólogos Portugueses (1863), por 
Sociedade dos Arquitetos Portugueses 
(1902), pelo Sindicato Nacional dos 
Arquitetos (1948), pela Associação 
dos Arquitetos Portugueses (1978) 
até que em 1998 recebeu o Estatuto 
de Ordem pelo Decreto n.º 176 de 3 
de Julho de 1998.
Entretanto as condições de trabalho 
mudaram consideravelmente, e a 
maior parte das Ordens modernas 
(Biólogos, Economistas, Enfermeiros, 
Médicos Dentistas, Médicos Vete-
rinários, Notários, Psicólogos, Revi-
sores de Contas, ou Câmara dos 
Solicitadores) agrupam profissionais 
com a qualificação universitária que 
a lei exige, mas geralmente inscritos 
numa hierarquia ou estadual ou civil.

ciações públicas profissionais têm 
a denominação “ordem” quando 
correspondem a profissões cujo 
exercício é condicionado à obtenção 
prévia de uma habilitação académica 
de licenciatura ou superior e “câmara 
profissional” no caso contrário”.
Acontece que Bolonha foi aplicado 
como se o mercado estivesse 
apressado em receber diplomados 
universitários, o que os factos 
dramaticamente estão a desmentir, 
e também eventualmente tendo em 
vista diminuir os custos da formação 
universitária, o que era contrariado 
pelo método recomendado da 
tutoria, a exigir maior e competente 
corpo docente.
A partir desta base, Bolonha foi 
traduzida como exigindo um ritmo de 
3+2 ou 4+1, mas esquecendo que a 
questão não era de ritmo sem nova 
melodia. Do que se trata é ter mudado 
a definição da área de concorrência, 
que é o globalismo, ter mudado a 
natureza das fronteiras geográficas 
que passaram, pelo menos na União, a 
simples apontamentos administrativos, 
e daqui a necessidade de alterar os 
curricula, de renovar a interdisciplina, 
de avançar para a transdisciplina, e 
não abreviar cursos concentrando as 
matérias em menos tempo escolar, 
simplificando a informação, e o saber. 
Sobretudo, quando o globalismo 
coloca em diálogo livre, pela primeira 
vez na história, todas as áreas 
culturais, não é seguramente uma 
boa solução diminuir a importância 
das humanidades, o conhecimento 
da circunstância alargada onde se 
vai exercer a competência dos 
diplomados, e os problemas éticos 
dos contextos entre tão diversas 
conceções do mundo e da vida em que 
vão desenvolver-se as negociações, os 
contratos, os resultados, e o prestígio.
Por isso me tem parecido que o 
conceito do ilustre Delors quando 
formulou o objetivo da sociedade do 
saber e da informação, esqueceu a 
sabedoria que lida com os valores. O 
relativismo que se implantou e cresce 
não é a melhor rede de solidariedade 
e identidade da área europeia que a 
União assume, nem a definição que 
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E esta questão suscita o problema 
essencial das regras da arte, a respeito 
das quais tem de discutir-se se o 
qualificativo de profissão liberal os 
liberta das ordens hierárquicas, 
porque as regras da ética, e as regras 
da arte, são da responsabilidade da 
reconhecida capacidade científica, 
técnica, profissional, e moral, do 
responsável perante a vigilância da 
Ordem.
Trata-se, parece-me, de um problema 
de interesse público que só as Ordens 
podem servir com autoridade e 
competência, sobretudo numa data 
em que a internacionalização, pelos 
factos, pela aplicação cuidada ou 
menos cuidada de Bolonha, tudo 
em clima de relativismo e até de 
redes sem formalização conhecida, 
desafia a conceção do mundo e da 
vida ocidentais. Não se trata apenas 
da capacidade científica e técnica 
reconhecida pela Universidade, nem 

da perícia profissional certificada 
pelas Ordens, trata-se do papel 
das humanidades, dos valores, da 
responsabilidade ética intransmissível 
e não submetida a interesses de outra 
natureza, geralmente financeira. A crise 
económica e financeira que atinge tão 
severamente o Estado e a sociedade 
civil, que sofre as consequências 
da má governança nacional e 
internacional, tem nas Ordens uma 
defesa, em liberdade, de segurança 
dos direitos humanos ameaçados. É 
natural que a saúde e a justiça sejam 
mais frequentemente chamadas à 
intervenção das Ordens, mas a questão 
das regras da arte, da independência de 
juízo, da responsabilidade profissional, 
são invioláveis pelos interesses da 
hierarquia que se manifestem em 
conflito com tais regras da arte.
É certo que durante muito tempo, 
tal como aconteceu com os 
títulos universitários, a pertença às 

Ordens, e a figura de projeção 
nacional do Bastonário, pare-
ceram contribuir para uma 
aristocratização da sociedade. 
Mas não é o que acontece no 
mundo democrático, pelo menos 
na sua formulação ocidental, em 
que o paradigma é a dignidade 
humana, sem distinção de etnia, 
de nacionalidade, de religião, ou 
de trabalho: isto porque a regra 
é que os homens se distinguem 
pela maneira como vivem, e não 
pela maneira como ganham a 
vida.
Temos assim que a susten-
tabilidade dos direitos humanos, 
que inspira o estado social em 
crise, tem nas Ordens um 
apoio e uma defesa em que a 
sociedade civil confia, sobretudo 
quando princípios como os da 
não retroatividade das leis, ou 
dos direitos adquiridos, são 
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considerados frequentemente 
como embaraços orçamentais, 
e não como conquistas da 
civilização.
Voltando brevemente à relação 
entre a autoridade académica 
e a autoridade das Ordens, julgo 
que há um risco a evitar, e que 
é o de um sentido sindicalista 
contaminar as Ordens. Já 
acontece, com novidade, em 
órgão de soberania como a 
magistratura, quer judicial onde 
menos se entende, quer com 
o Ministério Publico, e com 
a amenização semântica de 
Associação já se passa também 
com as forças de segurança e 
defesa. Mas os sindicatos têm 
uma função bem definida, e 
historicamente provada, que não 
pode contaminar as Ordens, 
instituições das regras da arte 
e da ética das profissões. Neste 
tempo de relativismo, em que o 
preço das coisas substitui o valor 
das coisas, nem a Universidade 
tem que tocar na competência 
das Ordens, nem as Ordens 
devem assumir didatismos sem 
avaliação, quando secularmente 
o estágio e a ética da profissão 
são a sua função natural. Não 
ignoramos que a aplicação de 
Bolonha levou a inquietações 
das próprias Ordens. Mas 
a inquietação da reforma é 
suficiente para ocupar a geração 
que recebe o encargo de reger 
a desordem que lhes fica de 
herança.
O globalismo que nos desafia 
aconteceu, como já escrevi, 
sem projeto de governança 
conhecido, nem diretório 
identificável, um efeito colateral 
de avanços sem precedente 
da ciência e da técnica, e da 
utilização desses avanços por 
um sistema financeiro sem 
valores de referência. Como de 
hábito o esforço para organizar 
ao menos um conceito que 
permitisse unificar a visão da 
unidade, muito mais complexa 
do que a nossa mundialização 

que esteve nos seus primórdios, não 
deixou de ser feita por académicos 
e comentadores. Tornou-se popular 
a que definiu essa globalização 
como “a intensificação das relações 
económicas, políticas, sociais, e 
culturais, para além das fronteiras” 
(Sorensen, 1951), talvez simples 
demais para ajudar a racionalizar a 
anarquia em que se tornou a ordem 
internacional. Foram mais elucidativas, 
a caminho de uma conceptualização 
final, as identificações de percursos 
transnacionais em expansão, 
em domínios bem identificados 
parcialmente. Os mercados nacionais 
oferecendo aos consumidores 
produtos vindos de longe, a música 
popular que deixa de ser nacional e 
reúne multidões em qualquer latitude 
para escutar executantes de renome 
mundial, as televisões que dominam 
os ambientes da informação sem 
distinção salvo a determinada pela 
hegemonia, o comércio de comida 
rápida instalado em todos os lugares. 
Por cima de tudo, a tecnologia 
oferecida à área da comunicação é a 
que mais desafia a indagação sobre a 
possibilidade de uma comunidade civil 
globalizada estar em crescimento, ao 
mesmo tempo que o ditado antigo de 
que o dinheiro não tem nacionalidade 
vai provocando uma nova hierarquia 
de países, e condenando alguns à 
irrelevância crescente. Durante alguns 
anos de alegres e pouco esclarecidas 
perceções, a divisão entre o Norte 
rico do mundo e o Sul carinhosamente 
descrito como composto de países 
em desenvolvimento, permitiu 
traçar uma fronteira de pobreza que 
parecia estabilizada, mas os factos 
mostram que a mobilidade também 
atingiu severamente essa realidade, 
que a pobreza avança em direção 
ao Norte, e que a anarquia mundial 
tende para agravar-se. A sementeira 
de conflitos, alguns perigosamente 
armados, acompanha o confronto dos 
valores do passado em erosão com 
esta globalização insuficientemente 
compreendida pelos analistas, e 
casos como os do terrorismo 
global levam alguns a considerar 
que cresce a vontade de recuperar 

valores seculares de outros tempos 
não esquecidos, e que “se verifica o 
renascimento de um fundamentalismo 
em todos os domínios das maiores 
religiões, Islão, Cristianismo, Judaísmo, 
Shintoismo, ou confucionismo 
(Snarr)”. É evidente que a hierarquia 
das potências, medida em qualquer das 
balanças, militar, económica, cultural, 
também anunciou o avanço da erosão 
do velho mundo, mas esse facto atinge 
primeiro, mais severamente, e com 
evidência, os pequenos países, antes 
protegidos pela ordem internacional 
que defendia a jurisdição interna, 
e a igualdade formal, e que agora 
tendem finalmente para exíguos, 
isto é, com reduzidas capacidades 
para enfrentar os novos desafios. 
O equilíbrio exigível para tentar 
racionalizar, e tornar efetiva, uma nova 
ordem, procurando não consentir em 
que o pessimismo seja a perspetiva 
dominante, aconselha a fazer o 
inventário dos aspetos positivos 
da evolução, abrindo cooperações 
para novos caminhos de esperança. 
E neste domínio, os inventários 
correntes apontam para o crescente 
respeito pelos direitos do homem 
das novas gerações, com apoio nos 
movimentos que se internacionalizam 
contra os abusos; paralelamente, os 
governos de carácter totalitário vão 
enfraquecendo, por vezes sem dúvida 
alargando a área de reação violenta 
contra a queda, a economia diversifica-
se, e aparecem novas oportunidades, 
mas não se defende de crises mal 
compreendidas, as trocas culturais 
multiplicam-se, todas as culturas falam 
com voz própria, cada uma exige 
respeito e não apenas tolerância. Falta 
avançar com segurança na informação 
e no conhecimento, mas com respeito 
por um paradigma mundializado de 
valores. As Ordens devem estar na 
primeira linha dos que resolvem ficar 
para ultrapassar a crise, usando com 
imaginação e vontade as regras da 
arte.
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A Ordem dos Médicos está a 
promover em 2012 uma série de 
debates mensais sobre grandes 
temas da actualidade, com interesse 
particular para a Classe Médica mas 
cuja importância os torna igualmente 
relevantes para a sociedade em geral. 
O debate de Março - «Lixo alimentar 
e impostos inteligentes – Do bem-
estar colectivo à invasão da esfera 
privada dos cidadãos» - contou com 
a presença de Isabel do Carmo, 
docente da FMUL e responsável 
pela Consulta de Comportamento 
Alimentar do Hospital de Santa 
Maria, Vera Lúcia Raposo, docente 
universitária e advogada, Francisco 
George, Director-Geral da Saúde, 
João Semedo, médico e deputado do 
Bloco de Esquerda, Jorge Morgado, 
representante da DECO e José 
Manuel Silva, Bastonário da Ordem 
dos Médicos. A moderação ficou a 
cargo da jornalista Fernanda Freitas.
O presidente da OM começou por 
enquadrar a relevância da temática 
explicando que «se levássemos 
estilos de vida saudáveis podíamos 
evitar cerca de 70% dos casos de 
cancro do cólon e 90% dos casos 
de diabetes tipo II», bem como 
reduzir a incidência de doenças 
cardiovasculares. Reconhecendo 
que a ideia de impostos inteligentes, 
nomeadamente que recaiam sobre 
a chamada fast food, não é recente, 
José Manuel Silva sublinhou o 
efeito positivo e a consequente 
importância desse tipo de medidas 

Lixo alimentar 
e impostos inteligentes
Realizou-se no dia 14 de Março, na Ordem dos 
Médicos, em Lisboa, mais um debate cujo tema 
foi «Lixo alimentar e impostos inteligentes – Do 
bem-estar colectivo à invasão da esfera privada 
dos cidadãos», com a presença de reconhecidos 
especialistas que apresentaram as suas perspecti-
vas sobre esta problemática.

a par de regulamentação quanto à 
publicidade orientada para crianças: 
«a política fiscal sobre a alimentação 
pode ter um impacto positivo 
na prevenção de muitas doenças 
crónicas». Igualmente importante 
é a educação para a saúde: «a 
população não tem a noção do 
impacto que tem a alimentação. 
Devia existir mais educação para a 
saúde» que oriente as pessoas para 
estilos de vida mais saudáveis. Essa 
é precisamente a razão pela qual 
se classifica este tipo de política 
fiscal como «impostos inteligentes»: 
«além de orientarem as pessoas, 
estes impostos poderiam subsidiar 
o Serviço Nacional de Saúde». 
Reforçando esta ideia, o presidente 
da Ordem dos Médicos esclareceu 
que a Organização Mundial de 
Saúde reconhece que a aplicação 
de impostos pode influenciar 
positivamente o consumo.
Jorge Morgado, representante da 
DECO, falou sobre a evolução 
dos hábitos alimentares: «a nossa 
relação com a alimentação mudou. 
Antigamente havia épocas para 
comer laranjas, papaias ou qualquer 
outro fruto. Com a chegada dos 
hipermercados veio uma abundância 
que antes não tínhamos e que é 
suportada por grandes campanhas 
publicitárias que geralmente se 
fazem a produtos sem qualquer 

www.comerbememaisbarato.com
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A política fiscal so-
bre a alimentação 

pode ter um impacto 
positivo na prevenção 

de muitas doenças 
crónicas – 

José Manuel Silva

(…) Grandes cam-
panhas publicitárias 
que geralmente se 
fazem a produtos 

sem qualquer riqueza 
alimentar - ninguém 

faz publicidade à fruta 
ou à pescada – 
Jorge Morgado

riqueza alimentar - ninguém faz 
publicidade à fruta ou à pescada». 
Outro problema actual é a 
publicidade. «Enquanto estamos a 
trabalhar, na televisão aliciam os 
nossos filhos para o consumo de 
certos produtos», produtos esses 
que, como já havia referido o orador, 
nunca são alimentos saudáveis e 
equilibrados. Se juntarmos a essas 
questões a redução do exercício 
físico que praticamos e todas as 
consequências negativas destas 
mudanças, esta torna-se uma 
problemática que toca de perto 
as associações de defesa dos 
consumidores: «tentamos dar às 
pessoas critérios de escolha de 
alimentos, nomeadamente através 
dos testes comparativos que 
publicamos na Proteste, alertamos 
para os problemas de segurança 
alimentar, fazemos campanhas em 
que tentamos mobilizar as pessoas 
para escolhas mais saudáveis e 
sensibilizar os pais para os efeitos da 
publicidade». Outra questão referida 
por Jorge Morgado foi a necessidade 
dos pais estarem atentos ao que 
é servido nas cantinas escolares 
(«embora, em termos de valor 
nutricional e higiene, as cantinas 
sejam geralmente boas») e bares («há 
excesso de açúcar, sal e gordura»), 
fazer campanhas escolares para 
promover informação saudável que 
as crianças levem para dentro da 

família (como as campanhas anti-
tabágicas) e melhorar a informação 
nutricional dos alimentos («com 
rotulagem por cores», o que 
facilitaria a compreensão por parte 
do consumidor). Relativamente à 
aplicação dos chamados «impostos 
inteligentes», a DECO é contra 
medidas dessa natureza porque 
«seriam uma penalização excessiva 
para as famílias portuguesas que já 
têm uma carga de impostos muito 
elevada» e porque defendem uma 
intervenção positiva como sendo 
mais eficaz. «Os impostos servem 
pouco para guiar consumos e 
muito para dar dinheiro ao Estado». 
«Porque não fazer antes um cabaz 
ligado à dieta mediterrânica em 
que os produtos fiquem isentos de 
IVA?», sugeriu.
Vera Lúcia Raposo, advogada, 
defendeu na sua intervenção que 
se deve equacionar se devemos 
ou não prestar certo tipo de 
cuidados médicos a uma certa 
tipologia de pessoas, exemplificando 
com a aplicação de técnicas de 
procriação medicamente assistida 
a mulheres a partir de uma certa 
idade («mulheres que criaram 
a sua própria infertilidade, não 
podendo assim exigir do Estado 
um tratamento caro»). Fumadores 
e obesos seriam dois tipos de 
doentes em relação aos quais se 
deveria, segundo esta oradora, 
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Quem dá azo a de-
terminado tipo de 
despesas é que as 
deve pagar – seja 
pela sua exclusão de 
certos tratamentos 
médicos ou pelo au-
mento dos impostos 
que lhe são aplicáveis 
- Vera Lúcia Raposo

O Estado pode ser 
mais proactivo e re-
gulamentar mais em 
termos de calorias, 
açúcares, gorduras – 
Francisco George
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efectuar uma análise do mesmo tipo, 
nomeadamente «porque as taxas 
de sucesso com esses pacientes 
são mais baixas». Defendendo que 
«quem dá azo a determinado tipo 
de despesas as deve pagar – seja pela 
sua exclusão de certos tratamentos 
médicos ou pelo aumento dos 
impostos que lhe são aplicáveis», 
Vera Lúcia Raposo explicou que 
esta já é uma realidade em alguns 
países em que, inclusivamente, 
certos tratamentos só são feitos em 
fumadores se deixarem de fumar 
e em obesos se fizerem primeiro 
dieta. Sobre a possibilidade de, 
neste contexto, um imposto ser 
usado para financiar directamente 
o SNS, a advogada considerou que 
juridicamente não seria possível a 
menos que fossem feitas alterações 
à lei. Esta visão defendida pela jurista 
tem como ponto de partida uma 
realidade incontornável: perante a 
escassez de recursos é necessário 
fazer escolhas e «este pode ser um 
critério válido», concluiu.
O Director Geral de Saúde, Francisco 
George, analisou os dados da 
mortalidade em Portugal e concluiu 
que «temos uma mortalidade 
prematura superior ao que seria de 
esperar. Temos que perceber porque 
é que, apesar da esperança média de 
vida ter aumentado, apresentamos 
estatísticas em que há uma perda 
de anos de vida». Em relação ao 
que se pode modificar para reverter 
essa situação, Francisco George 
referiu medidas antitabágicas 
e a necessidade de reduzir o 
consumo de sal, açúcar e gordura 
de origem industrial. O Director 
Geral da Saúde falou igualmente 
da necessidade de dar bons 
exemplos e concretizou referindo 
que na DGS os coffee breaks dos 
encontros que organizam há muito 
tempo que deixaram de incluir 
refrigerantes açucarados e doces. 
«O Estado pode ser mais proactivo 
e regulamentar mais em termos de 
calorias, açúcares, gorduras… (…) É 
importante multiplicar os ‘pontos de 
água’ nas escolas».
Isabel do Carmo, responsável pela 

Consulta de Comportamento 
Alimentar do Hospital de Santa 
Maria, explicou na sua intervenção 
inicial que existe muita informação 
nesta área, mas que isso não se 
tem reflectido em mudança de 
comportamentos («as pessoas 
respondem bem aos inquéritos 
alimentares, demonstrando 
conhecimentos, mas os seus 
comportamentos não mudam»). 
Sobre a dicotomia responsabilidade 
individual/responsabilidade colectiva, 
Isabel do Carmo não hesitou em 
afirmar que «não compete ao 
tratador julgar as culpas do doente», 
afirmando ser «a favor do tratamento 
sem discriminação por via das 
responsabilidades individuais». 
«Somos todos pecadores: porque 
gostamos de comer, porque existe 
vinho e tabaco, porque andamos 
a poluir de outras formas. Somos 
colectivamente responsáveis», 
afirmou a especialista. «Podemos 
andar à procura dos pecadores 
mas… e as crianças? (…) Um terço 
das crianças em fase pré-escolar e 
dos adolescentes têm peso a mais». 
Analisando as oscilações dos preços, 
Isabel do Carmo demonstrou que 
os produtos que baixam são os 
menos saudáveis (refrigerantes e 
doces, por exemplo) enquanto que 
os vegetais e a fruta vêem os seus 
preços subir. «Não vivemos isolados 
e o nosso comportamento alimentar 
é condicionado pela comida hiper-
calórica que nos rodeia», situação 
que se agrava quando o público 
alvo são as crianças, onde os índices 
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Mais de 90% dos 
produtos anunciados 
para as crianças têm 

excesso de sal, açúcar 
e gordura – 

Isabel do Carmo

Mesmo rejeitando 
o proibicionismo 

podemos intervir na 
área da educação e da 

prevenção – 
João Semedo

de obesidade têm subido: «mais 
de 90% dos produtos anunciados 
para as crianças têm excesso de 
sal, açúcar e gordura». Os efeitos 
perniciosos da publicidade foram 
demonstrados num estudo, referido 
pela responsável pela Consulta 
de Comportamento Alimentar do 
Hospital de Santa Maria, em que 
três grupos de crianças sujeitos ao 
contacto com diferentes tipos de 
publicidade faziam escolhas mais 
ou menos saudáveis consoante o 
tipo de alimentos que lhes tinham 
sido mostrados na televisão. 
Relativamente à aplicação de 
impostos selectivos para comida 
menos saudável, a especialista 
concorda com essa visão e 
exemplificou com os refrigerantes, 
cujo consumo tem subido de 
forma exponencial. «Porque não 
fazermos uma campanha do tipo 
‘um cêntimo pela sua saúde?’», 
concluiu. Já na fase de debate, Isabel 
do Carmo defendeu outra forma 
de descriminação positiva através 
da aplicação de taxas de IVA mais 
baixas aos produtos mais saudáveis.
João Semedo, médico e deputado 
pelo Bloco de Esquerda, iniciou 
a sua intervenção num tom com 
algum humor referindo uma 
certa alergia a proibições, não 
deixando de afirmar: «reconheço 
que esta discussão é legítima» e 
que é normal que «o Estado tente 
conduzir os cidadãos a práticas de 
vida mais saudáveis». «O problema 
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é que não há uma solução única», 
prosseguiu, «mesmo rejeitando o 
proibicionismo podemos intervir na 
área da educação e da prevenção». 
Clarificando o seu ponto de vista, 
João Semedo explicou que quando 
se debateu o problema do combate 
à obesidade no Parlamento, se 
se juntassem todas as propostas, 
potencialmente, encontrar-se-ia 
uma solução. Apologista de uma 
maior regulação no que se refere à 
indústria alimentar e à publicidade, 
o deputado referiu como desejável 
a possibilidade de ser proibida 
a associação de brindes a certo 
tipo de produtos. Relativamente 
aos impostos sobre produtos 
específicos, não concorda com a sua 
aplicação por serem «um factor de 
desigualdades», explicou salientando 
que «quem come a comida mais 
barata são os mais pobres», e por 
considerar que «não há garantias de 
que a verba resultante desse imposto 
tenha o destino pretendido», ou 
seja subsidiar o SNS. À semelhança 
de alguns intervenientes no debate, 
João Semedo considerou que 
não é de comparar a aplicação de 
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impostos ao tabaco e à comida 
e alertou que «nas sociedades 
em desenvolvimento a obesidade 
está mais enraizada (…) mas em 
sociedades desenvolvidas como 
Portugal os obesos são os mais 
pobres».
Na fase de debate, o presidente da 
Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva esclareceu que o facto da 
obesidade predominantemente afec-
tar os mais pobres («que depois 
não têm recursos para procurar 
tratamento») é um motivo acrescido 
para procurar soluções como a 
aplicação de impostos inteligentes 
que conduzem a uma poupança 
de recursos porque, ao incentivar 
estilos de vida mais saudáveis, 
reduzem a incidência de várias 
doenças. «É essencial desmistificar 
a ideia de que a fast food é mais 

barata do que a comida 
saudável porque isso não 
corresponde à verdade. 
(…) É possível comer 
bem e mais barato, não só 
pelos custos directos de 
comer mal mas também 
pelos custos indirectos».
Realçando igualmente que 
a regulamentação quanto 
à publicidade é essencial 
pois «a publicidade mol-
da o comportamento 
alimentar das crianças», 
José Manuel Silva en-
cerrou o encontro enal-
tecendo o facto de a 
Ordem dos Médicos ter 
despertado este debate 
de extrema relevância 
para a sociedade por-
tuguesa.



No início da reunião o presidente 
da Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva, prestou informações sobre o 
trabalho desenvolvido pela direcção 
da OM para melhoria da lei sobre 
prescrição por DCI, a qual acabou 
por incorporar cerca de 70% do que 
foram as indicações da instituição e 
explicou algumas contradições que 
as normas aprovadas neste âmbito 
têm: «no caso da prescrição de me-
dicamentos para doenças crónicas 
está acautelada a possibilidade do 
médico poder bloquear a receita 
mas no caso da prescrição por do-
ença aguda não». Além do Ministé-
rio da Saúde não ter cumprido o 
acordo que tinha com a OM, «os 
partidos da maioria não aceitaram 
que ficasse na lei o direito de opção 
do doente». Tendo em conta que a 
lei contemplou como excepção os 
‘medicamentos de margem terapêu-
tica estreita’ e como não existe uma 
lista oficial de quais são esses medi-
camentos (nem sequer a nível inter-
nacional) será a opinião científica da 
Ordem dos Médicos que irá definir 
que medicamentos correspondem 
a essa classificação, razão pela qual 
o presidente da OM solicitou a co-
laboração dos Colégios para que 

definam, em cada uma das especia-
lidades, quais os medicamentos que 
devem ser considerados ‘de margem 
terapêutica estreita’ e que enviem 
esses pareceres à direcção. 
Outra área em que é essencial a 
colaboração dos Colégios é para a 
realização do estudo de demogra-
fia médica que o Conselho Nacio-
nal Executivo (CNE) aprovou e que 
será efectuado pela investigadora e 
professora catedrática da Universi-
dade de Coimbra, Paula Santana, e 
através do qual se pretende conhe-
cer os dados actuais e provisionais 
da demografia médica em Portugal.
Foi ainda prestada informação aos 
Colégios sobre as medidas que o 
CNE tomou para incentivar as ins-
crições nesses órgãos por parte 
dos especialistas, nomeadamente a 
redução dos custos associados. «No 
âmbito da revisão do internato mé-
dico está a ponderar-se a hipótese 
de tornar obrigatória a inscrição no 
Colégio para atribuição do título de 
especialista».
Relativamente aos novos cursos de 
medicina, e mais especificamente 
sobre o curso de Aveiro, a OM está 
decidida a insistir no seu encerra-
mento por não aceitar que se ponha 

Reunião Geral 
de Colégios
Realizou-se, no Porto, no passado dia 27 de Feve-
reiro a Reunião Geral de Colégios. O actual exces-
so de cursos de medicina, e consequente excesso 
de futuros licenciados, a preocupação com a for-
mação pós-graduada desses alunos, a necessidade 
de aumentar o número de visitas de avaliação de 
idoneidades e as normas de orientação clínica que 
estão a ser elaboradas pela Ordem dos Médicos 
em colaboração com a DGS foram algumas das te-
máticas abordadas pelos representantes dos Colé-
gios da Especialidade.
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em causa a qualidade e a humani-
dade da medicina que é praticada 
no nosso país. Uma situação parti-
cularmente preocupante quando o 
número de licenciados tem aumen-
tado, o número de vagas para a es-
pecialidade também, mas «este ano, 
com base nas avaliações dos Colé-
gios, estão a ser retiradas algumas 
capacidades formativas e idoneida-
des. (…) Precisamos de uma avalia-
ção da capacidade e da idoneidade 
formativas», razão pela qual foi fei-
to um apelo aos Colégios para que 
efectuassem visitas de avaliação para 
evitar «fragilidades nas idoneidades 
que atribuímos». Este esforço por 
parte das direcções dos Colégios é 
especialmente relevante pois, com a 
aproximação das eleições para esses 
órgãos, os novos membros não te-
rão tempo para iniciar essas avalia-
ções ainda em 2012. Para agilizar os 
processos decidiu-se nesta reunião 
que os relatórios de idoneidade e 
outros documentos passarão a ser 
enviados sempre em formato di-
gital. Do presidente do Colégio da 
Especialidade de Neurologia, Perei-
ra Monteiro, veio o alerta sobre a 
necessidade de se efectuar a revisão 
das grelhas de avaliação, processo 
que este Colégio já concluiu.
Fernando Gomes, presidente da 
Secção Regional do Centro, inter-
veio nesta reunião referindo-se à 
questão da segurança informática. 
«A segurança das bases de dados 
é das situações mais relevantes da 
actualidade», explicou referindo-se 
ao receio relativo aos programas de 
prescrição electrónica, ideia que foi 
reforçada pelo bastonário. «Há uma 
situação dramática em termos de in-
segurança dos dados para a saúde».
Sobre a questão da formação pós-
-graduada, José Manuel Silva referiu 
que «por princípio, a formação pode 
ser feita no público como no priva-
do, desde que se cumpram as regras 
e exigências técnicas e desde que o 
Estado não pague trabalho feito para 
o sector privado» e acrescentou: 
«não há nenhuma razão para que 
os bons hospitais não tenham inter-
nos». Sobre a possibilidade de serem 

feitas visitas de atribuição de idonei-
dade, o bastonário não tem dúvidas: 
«a Ordem só deve fazer visitas de 
avaliação a instituições que queiram 
de facto ter internos. Tem que haver 
um compromisso prévio em como 
desejam formar internos». Inquirido 
pelo presidente do Colégio de Of-
talmologia, Florindo Esperancinha, 
sobre qual a posição da direcção da 
Ordem dos Médicos relativamente 
à atribuição de idoneidade a servi-
ços onde os médicos estão contra-
tados através de empresas de pres-
tação de serviços, José Manuel Silva 
esclareceu que «tem que se efec-
tuar uma análise casuística. O facto 
de um médico estar contratado por 
uma empresa intermediária não in-
validade que possa estar a tempo in-
teiro na instituição. Teremos que ver 
caso a caso, consoante as especifici-
dades de cada especialidade. É óbvio 
que, por exemplo, uma prestação de 
serviços de 6 horas diárias não per-
mite dar formação». Lurdes Gandra, 
secretária do Conselho Regional do 
Norte e do Conselho Nacional Exe-
cutivo da OM, também presente na 
mesa, especificou que um requisito 
essencial nestas situações é que «a 
prestação de serviços do formador 
terá sempre que ter pelo menos a 
mesma duração que o tempo de 
formação do interno para que exis-
ta a necessária estabilidade». Ainda 
no âmbito desta temática Serafim 
Guimarães, presidente do Conselho 
Nacional do Internato Médico, ór-
gão que não define o local de for-
mação mas que apenas «distribui os 
internos pelas instituições às quais 
os Colégios da OM atribuam capa-
cidade formativa». O representante 
do CNIM explicou igualmente que 
as vagas supra-numerárias, que fo-
ram identificadas por alguns Colé-
gios nas suas avaliações, se deveram 
apenas a erros administrativos que 
foram resolvidos assim que identifi-
cados.
Alfredo Loureiro, da Direcção do 
Colégio de Nefrologia, considera 
que a OM tem que estar preparada 
para o futuro e que «o futuro será 
formação dada pelas mais diversas 

instituições». Considerando 
que o caminho é inevitável 
salientou que «o único pro-
blema será em termos de 
acessibilidade: como é que se 
vão disponibilizar as vagas nas 
instituições privadas? Não po-
demos permitir a criação de 
‘nichos de formação’». José 
Manuel Silva concordou que 
«o método de distribuição de 
internos terá que ser univer-
sal» e reforçou a ideia de que 
«é inaceitável que os hospitais 
escolham os seus internos», 
sendo certo que «se os hos-
pitais forem os melhores, os 
melhores internos irão esco-
lher essas vagas».
Numa intervenção sobre as 
carreiras médicas, Rosário Ma-
lheiro, do Colégio da Especiali-
dade de Estomatologia, referiu 
os médicos como sendo «víti-
mas de contabilistas». O presi-
dente da OM concordou que 
o momento actual é comple-
xo mas salientou que tem sido 
dentro da própria profissão 
que têm acontecido os piores 
ataques às carreiras médicas 
estruturadas: «se nos deixar-
mos condicionar pelo medo, 
a situação tornar-se-á particu-
larmente complicada. É impor-
tante que todos os médicos 
defendam as carreiras assim 
como é fundamental que de-
fendam de forma intransigente 
a sua autonomia técnica».
Florindo Esperancinha trouxe 
outro tema ao debate: a ques-
tão da falta de regulamentação 
quanto a dispositivos médicos 
que não têm que ser aprova-
dos pela EMA (Agência Euro-
peia do Medicamento -  até 
2004 designada como EMEA, 
Agência Europeia de Avaliação 
dos Produtos Médicos -, insti-
tuição equivalente à americana 
FDA). José Manuel Silva admi-
tiu que a Ordem dos Médicos 
não tem tido um papel acti-
vo nesta área e explicou que 
o Infarmed «está a fazer um 
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esforço de registo dos dispositivos 
médicos».
Relativamente ao ponto seis da 
ordem de trabalhos, Normas de 
Orientação Clínica, António Sar-
mento, presidente do Colégio da Es-
pecialidade de Doenças Infecciosas, 
referiu que, embora as normas não 
se apliquem a 100% dos doentes, «é 
preciso conhecê-las bem para poder 
decidir se são ou não aplicáveis». 
Quanto à elaboração das NOCs, 
considerou que não deveria intervir 
nesse processo ninguém «que tenha 
interesses específicos conflituan-
tes». Álvaro Beleza, coordenador 
do Conselho Nacional da Auditoria 
e Qualidade da OM, explicou que a 
partir de Março começaram as au-
ditorias às normas mais antigas e 
que se pretende descentralizar os 
cursos para auditores. Foram apon-
tadas algumas falhas em normas (no-
meadamente na norma referente a 
densiometria óssea que é da área 
de Medicina Nuclear e Radiologia 
e que foi elaborada por Reumato-
logia e Endocrinologia), tendo Ál-
varo Beleza explicado que algumas 
normas já estavam elaboradas antes 
da celebração do protocolo entre 
a DGS e a OM. «A nossa função é 
envolver todos os interessados no 
processo de criação e revisão das 
normas», explicitou. No mesmo 
sentido, o bastonário da OM ape-
lou aos Colégios para enviarem por 
escrito as suas análises críticas das 
normas pois «o processo de revisão 
é contínuo em termos temporais». 
Luz Rodrigues, presidente do Colé-
gio de Farmacologia Clínica, realçou 
que todas as fases são importantes: 
elaboração, divulgação e aplicação 
das normas. Relativamente à ques-
tão do conflito de interesses, citou 
a solução aplicada na generalidade 
dos países: «na maior parte dos pa-
íses, a questão do conflito de inte-
resses resolve-se com a respectiva 
declaração prévia. Não se pode pôr 

em dúvida a credibilidade dos cole-
gas que têm trabalhado empenha-
damente na criação das normas». 
Luz Rodrigues salientou igualmente 
que todos são convidados a partici-
par na elaboração e melhoramento 
das normas e que a única postura 
correcta é a de crítica construtiva e 
sugestão de aperfeiçoamento. «Te-
mos que estar atentos e contribuir 
com a nossa opinião». Quanto às 
normas Álvaro Beleza explicou ain-
da aos colegas que os contributos 
podem ser dados por email através 
do secretariado (vania.relvas@omc-
ne.pt) e reforçou a ideia de que as 
auditorias serão feitas a serviços e a 
normas, não a médicos. José Manuel 
Silva concluiu este ponto sublinhan-
do que as normas permitem fazer 
«a diferença entre a racionalização 
liderada por médicos e o raciona-
mento liderado por políticos e ad-
ministradores». Outra questão que 
foi trazida ao debate entre Colégios 
da Especialidade foi a necessidade 
de se implementar uma cultura de 
maior ligação entre Colégios e So-
ciedades Científicas, tendo o basto-
nário referido que uma forma de o 
fazer é a criação de grupos de tra-
balho conjuntos. Sobre as equivalên-
cias foi solicitado aos Colégios que 
tivessem em atenção que, quando 
se trata de médicos de países em 
que reconhecidamente há uma boa 
formação, e quando em causa es-
tão colegas que já são especialistas 
nos seus países de origem há vários 
anos, deverá existir «equilíbrio» nas 
decisões de reconhecimento/ou re-
cusa do mesmo. Reforçando a ideia 
de que alguns países têm uma po-
lítica de exigência na formação que 
deve ser levada em conta nos pro-
cessos de equivalência, José Manuel 
Silva explicou que «no Brasil há um 
exame para acesso ao título de es-
pecialista com uma taxa de chumbos 
que, por exemplo, em pediatria as-
cende aos 60%».
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A próxima reunião geral de 
Colégios terá lugar em Lisboa 

no dia 24 de Setembro



Deslocaram-se ao Hospital de San-
tarém, o bastonário da Ordem dos 
Médicos, José Manuel Silva, e o pre-
sidente da Secção Regional do Sul 
da OM, António Pereira Coelho, 
que, acompanhados pela presiden-
te da respectiva Distrital, Margarida 
Estrela, passaram algumas horas a 
inteirar-se da realidade assistencial 
da instituição.
Fausto Roxo, director da urgência 
do hospital e responsável pela área 
de doenças infecciosas, iniciou a visi-
ta precisamente pelo serviço de ur-
gência, o qual, após dois anos de fun-
cionamento em contentores, viu a 
sua renovação terminada há poucas 
semanas, e explicou que este servi-
ço se ressente da falta de um nú-
mero suficiente de especialistas em 
Medicina Interna e das consequen-
tes dificuldades nas escalas, situação 
que será mais difícil de gerir com a 
aproximação do período de férias. 
«Estamos muito satisfeitos com as 
novas instalações mas a verdade é 
que estão sub-aproveitadas», refe-
riu, exemplificando com a unidade 
de AVCs que não funciona por falta 
de recursos financeiros e humanos 
e manifestou a sua preocupação por 
não ter ainda sido possível imple-
mentar uma «via verde coronária». 
Não existindo uma urgência inter-
na nos vários serviços do hospital, 
o especialista em Medicina Interna 
que está deslocado para a unidade 
médico-cirúrgica (com 11 camas) 
é, igualmente, a partir das 17h, o 

responsável pela urgência interna, 
com todos os constrangimentos 
que essa situação acarreta. Acres-
ce que, devido às dificuldades do 
Serviço de Medicina, na urgência 
permanecem muitos doentes que 
aguardam vaga para internamento 
noutros serviços. Ou seja, apesar 
da urgência estar bem dimensiona-
da para as necessidades reais acaba 
por ficar sobrecarregada. O basto-
nário da OM concordou que estas 
dificuldades organizacionais podem 
potenciar situações indesejáveis de 
«falta de observação clínica», por 
clara falta de tempo para uma boa 
prestação de cuidados médicos. «Os 
colegas são colocados no limite – ou 
mesmo para além do limite – da sua 
capacidade de resposta», referiu, re-
lembrando os colegas que podem 
- e devem – «reclamar de ordens 
ilegítimas e recusar-se a trabalhar 
para além dos limites», porque se 
acontece algo será culpa do médico. 
Efectuando um enquadramento a al-
gumas das dificuldades que se têm 
sentido, referiu que durante cerca 
de um mês não houve fornecimento 
de um retrovírico específico o que 
implicou uma mudança na terapêuti-
ca dos doentes com VIH e o recurso 
a um medicamento cujo preço era 
superior mas sublinhou que não 
houve, por parte da administração 
qualquer restrição em termos de 
prescrição. Tendo acabado a consul-
ta de doenças infecciosas de Torres 
Novas e de Abrantes, mais de duas 

Visita 
ao Hospital 
de Santarém

Na sequência de uma 
carta aberta dos espe-
cialistas de Medicina 
Interna do Hospital de 
Santarém, denunciando 
aquilo que definiram 
como uma situação de 
continuada degradação 
das condições assisten-
ciais na referida insti-
tuição, a Ordem dos 
Médicos deslocou-se a 
Santarém para conver-
sar com os Colegas e 
perceber a amplitude 
do problema.
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serviços do Hospital de Santarém, 
também nesta especialidade. 
Sobre as dificuldades de contratação 
de médicos e o recurso a empresas 
intermediárias, José Manuel Silva con-
sidera que o recurso a esse tipo de 
empresas é mais oneroso para as ins-
tituições do que a contratação directa 
de médicos. Relativamente à redução 
do valor/hora de pagamento aos es-
pecialistas, Pereira Coelho não hesitou 
em considerar que se praticam «valo-
res indignos».
Numa reunião entre os represen-
tantes da Ordem dos Médicos e os 
Colegas de várias especialidades, José 
Manuel Silva apelou que seja comuni-
cada à OM qualquer situação em que a 
qualidade seja posta em causa e voltou 
a frisar «o dever deontológico de re-
clamar quando as condições mínimas 
de qualidade não são asseguradas», 
caso contrário os médicos estarão a 
compactuar com a situação. Foram re-
lembrados os artigos 37 e 38 do Có-
digo Deontológico sobre as objecções 
de consciência e técnica que se enqua-
dram no título «o médico ao serviço 
do doente» e no capítulo «qualidade 
dos cuidados médicos», ideia reforça-
da nas palavras do bastonário: «o nos-
so papel é a defesa intransigente do 
doente». «Mesmo os colegas que es-
tão em cargos de direcção não deve-
rão esquecer a sua condição de médi-
cos e que, como tal, estão sob a tutela 
da OM», o que pode originar proce-
dimentos disciplinares por quebra de 
deveres deontológicos. A situação dos 
internos em formação também não 
tem sido fácil nesta instituição com 
falta de tempo para os orientadores 
estarem com os seus internos e com 
estes a funcionar como elementos au-
tónomos das equipas. Perante um qua-
dro em que a falta de médicos dificulta 
a formação, foi referido que, caso a 
Administração não encontro soluções, 
poderá ser necessária uma reavaliação 
das capacidades formativas do Hospi-
tal de Santarém. «Não é obrigatório 
que o interno esteja sempre com o 
seu tutor, o que não é aceitável é que 
nunca esteja», explicitou o bastonário, 
apreensivo com o facto de as equipas 
demasiado pequenas afastarem os in-
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centenas de doentes com VIH/SIDA 
passarão a ser seguidos no Hospital 
de Santarém o que implicará necessa-
riamente aumentos na despesa desta 
instituição, além dos constrangimentos 
que esta fase de transição implica para 
um vasto conjunto de doentes que ti-
nha a sua situação terapêutica devida-
mente controlada e, em muitos casos, 
com cargas virais negativas. A consulta 
de Torres Novas terá sido fechada em 
virtude de existir uma alegada irregu-
laridade administrativa no contrato do 
médico que a assegurava. O Hospi-
tal de Santarém já tinha 420 doentes 
nesta especialidade e sofrerá agora 
um acréscimo de mais de 50%, com 
todas as implicações logísticas e éticas 
de, num mais curto período de tempo 
possível, ser necessário fazer mais de 
duas centenas de «primeiras consul-
tas». Vários colegas manifestaram a sua 
apreensão pelo facto destes doentes 
estarem há cerca de dois meses a re-
ceber a medicação mas sem qualquer 
seguimento clínico ou laboratorial de 
controlo. Uma situação desta natureza 
num quadro de VIH/SIDA é extrema-
mente complexa pois podem surgir, 
a qualquer momento, situações de 
resistência ou abandono terapêuti-
cos. Outra preocupação é a distância: 
alguns destes doentes passarão a ter 
que se deslocar cerca de 100 km para 
ir à consulta. José Manuel Silva e An-
tónio Pereira Coelho foram unânimes 
no condenar de uma situação em que 
um potencial erro administrativo - ou 
problema jurídico contratual - não é 
resolvido de forma a evitar o encerra-
mento de uma consulta desta impor-
tância. Fausto Roxo salientou: «quando 
tratamos um doente com VIH/SIDA 
estamos também a fazer profilaxia 
porque reduzimos a possibilidade de 
contágio. Isto são questões de Saúde 
Pública pois é uma forma de se evita-
rem novas infecções, especialmente se 
tivermos em conta que as estatísticas 
apontam para uma queda abrupta dos 
novos doentes toxicodependentes e 
um aumento dos novos doentes cuja 
transmissão se deu por via sexual». Foi 
igualmente referido o encerramento 
da consulta de oncologia no Médio 
Tejo e consequente sobrecarga dos 
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ternos dos seus tutores.
Seguiu-se uma reunião com a Direc-
tora Clínica do Hospital de Santarém, 
Maria Lopes Jorge que explicou que já 
existem solicitações de contratação 
urgente no gabinete do Ministro da 
Saúde e as dificuldades que tem senti-
do: «apesar das iniciativas que fizemos 
no passado para promover a contrata-
ção de internos no final da sua especia-
lização, o Ministério da Saúde protelou 
a contratação e os nossos internos 
acabaram por ir para outros pólos. Já 
colocámos diversos anúncios e não 
nos aparecem especialistas em Medici-
na Interna. Temos vontade de contra-
tar os colegas que estão a terminar a 
sua especialização. Esperemos que nos 
autorizem pois a falta de internistas 
é desesperante. Precisamos de mais 
pessoas e que os contratos sejam for-
malizados mais rapidamente». A Direc-
tora Clínica especificou que, apesar de 
se ter feito um aumento do número 
de camas, a ARS-LVT quer que essa 
situação seja temporária e que se vol-
te a reduzir. Compreendendo que os 
recém-especialistas desejem estabili-
dade e segurança e que acabem por 
optar por outras instituições quando 
os contratos de trabalho com o Hos-
pital de Santarém demoram muito a 
ser formalizados, Maria Lopes Jorge 
referiu que, além de Medicina Interna, 
a sua instituição tem igualmente falta 
de outras especialidades (urologistas, 
ginecologistas, dermatologistas, etc.). 
Questionada pelo presidente da Sec-
ção Regional do Sul, Pereira Coelho, 
sobre a razão da dificuldade que se 
sente em fixar pessoas no Hospital de 
Santarém, a Directora Clínica referiu: 
«as pessoas parecem considerar que 
estar num hospital distrital é algo de 
desprestigiante» e exemplificou com o 
caso de um colega que dizia preferir 
ganhar menos e trabalhar em Lisboa 
do que ir ganhar mais para Santarém 
ou para as Caldas.
Sobre a situação dos doentes com VIH 
deslocados para a instituição, «negoci-
ámos as condições mas sabemos que 
não é um bom negócio para o Hos-
pital de Santarém. Mas alguém tem 
que ver esses doentes. Sentimos que 
temos responsabilidades para com a 

comunidade», concluiu Maria Lopes 
Jorge.
Especificamente sobre os problemas 
da Medicina Interna, a Directora ex-
plicou que houve uma tentativa de 
reduzir a sobrecarga dos colegas, con-
tratando mais um prestador de ser-
viços mas «nem sempre a interacção 
com os residentes é a melhor», tendo 
mesmo referido que sente que há al-
guma perda de qualidade nessa opção 
e «um certo facilitismo no excesso de 
análises» que são pedidas pelos pres-
tadores de serviços, algo que também 
sentia enquanto chefe de equipa: «há 
doentes que são vistos de forma de-
masiado ligeira». Maria Lopes Jorge 
considera mesmo que é «uma situação 
muito grave ter o serviço de urgência 
a funcionar com um excesso de pres-
tadores de serviço». «Temos necessi-
dade de organizar a urgência interna 
mas temos falta de médicos e o limite 
de 200 horas já foi ultrapassado». «Te-
mos que contar com os internos para 
compor as equipas», referiu em tom 
de desabafo, manifestando uma pre-
ocupação acrescida com o facto das 
equipas estarem de certa forma ‘en-
velhecidas’. Referidos os constrangi-
mentos orçamentais, José Manuel Silva 
concordou que é necessário raciona-
lizar e relembrou que a OM e a DGS 
estão a trabalhar no sentido de esta-
belecer ordem na prescrição médica. 
«Vamos todos trabalhar em conjunto 
para gerir o melhor possível e poupar 
os parcos recursos que temos, mas 
não podemos entrar em ‘esquizofre-
nias’», concluiu. Maria Lopes Jorge re-
feriu ainda as situações, que começam 
a ser mais frequentes, de hospitais que 
fazem encaminhamento de doentes 
por terem patologias cujo tratamento 
é caro e o bastonário da OM referiu a 
necessidade de serem reportadas to-
das as situações de reencaminhamen-
to abusivo, nomeadamente de doentes 
oncológicos, «porque não é justo que 
imputem esses custos aos hospitais 
distritais», sem que exista nenhuma 
razão terapêutica subjacente ao reen-
caminhamento.

Durante dois anos a urgência funcio-
nou em contentores
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Revista da Ordem dos Médicos 
- Assumiu a direcção clínica 
do Hospital numa conjuntura 
complicada. Sente que a 
situação actual do SNS está 
a ter reflexos negativos no 
Hospital de Santarém?
Maria Lopes Jorge - Necessaria-
mente que as dificuldades têm 
reflexos na instituição e em todos 
nós e provocam insatisfação. As 
pessoas também vão sentindo 
dificuldades na sua vida privada 
e é mais fácil considerar que 
as coisas não estão a correr 
bem no hospital porque é uma 
realidade próxima. Torna-se fácil 
ouvir queixas do hospital ou 
porque não nos é dado descanso 
compensatório, ou há muito 
trabalho, temos muitos doentes, 
recebemos muito menos pelas 
horas extraordinárias, recebemos 
menos devido à retenção dos 
10%... Mas, infelizmente, não é só 
aqui no Hospital de Santarém: é no 
país todo. Ou seja, isto acontece no 
nosso hospital como aconteceria 
em qualquer outro. É a conjuntura.

ROM - Concorda que se tem 
verificado uma degradação 
crescente das condições 
assistenciais no seu hospital, 
nomeadamente como reflexo 
da falta de recursos humanos?
MLJ – Não, não posso concordar. 
A falta de recursos humanos já era 
uma realidade que existia antes. Não 
sinto que haja essa degradação, antes 
pelo contrário. O hospital melhorou 
substancialmente em termos de 
condições de funcionamento: temos 
uma urgência aberta com um óptimo 
espaço, redimensionado, com outra 
perspectiva, bem diferente dos dois 
anos que estivemos a funcionar em 
contentores. Estamos, portanto, a 
dar condições aos doentes e aos 
profissionais, condições essas que 
permitem trabalhar de outra forma 
e com mais qualidade. Em termos 
de doentes, para resolvermos 
as péssimas condições em que 
estavam, nesta avalanche que houve 
de internamentos, abrimos, lá em 
cima, uma unidade que permitiu – 
embora com alguma sobrecarga dos 
médicos – melhorar efectivamente 

Um médico exausto é um 
médico que terá maior proba-
bilidade de cometer erros
Entrou para o quadro do Hospital de Santarém há 28 
anos, onde fez a sua carreira profissional, tendo sido 
uma interveniente nos processos de desenvolvimen-
to, mudança e modernização da actividade clínica e da 
gestão hospitalar. Nomeada em Novembro de 2011 
para a Direcção Clínica do Hospital, Maria Lopes Jor-
ge assumiu esse cargo consciente da fase exigente 
que o país, e consequentemente as suas instituições, 
atravessa. Reconhece que no hospital há falta de mé-
dicos, nomeadamente especialistas em Medicina In-
terna, mas recusa a ideia de que, de alguma forma, a 
qualidade assistencial esteja em risco.

Maria Lopes Jorge

Directora Clínica do 
Hospital Distrital de 
Santarém. Chefe de 
Serviço de Cirurgia 
Geral. Directora do 

Departamento Cirúrgico 
desde 2005. Natural de 

Abrantes e residente em 
Santarém.
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as condições de atendimento. Mas 
note: os doentes já cá estavam e 
já tinham que ser tratados, mas sê-
lo-iam em piores condições se não 
tivéssemos aberto essa unidade.
É claro que temos uma preocupação 
maior de controlo de custos. O 
dinheiro do hospital sempre foi 
finito mas estamos numa fase em 
que o sentimos muito mais: basta 
dizer que temos que pagar a pronto 
a muitas das empresas para nos 
fornecerem material.
A degradação que possa haver é 
a que acompanha a degradação 
das condições do país. De resto, 
não considero que haja nenhuma 
degradação em termos assistenciais.

ROM - Se do ponto de vista dos 
doentes não haverá então uma 
percepção de qualquer tipo de 
degradação assistencial, já no 
que se refere aos profissionais 
não se poderá dizer o mesmo…
MLJ - O Hospital tem tentado 
não prejudicar os doentes: não se 
cortam exames no exterior, por 
exemplo. Os doentes que precisam 
de fazer exames, fazem-nos. Seja uma 
ressonância, seja um estudo genético. 
Sob esse ponto de vista contesto 
qualquer ideia de degradação. Já 
a degradação das condições dos 
profissionais tem a ver com algo 
que agitou a classe médica e que 
foi a saída do parecer da comissão 
paritária em relação a descansos 
compensatórios por trabalho 
nocturno. Ou seja, a situação tem 
a ver com um mal que já estava na 
legislação há muito tempo e que era 
o limite das 200 horas e que nunca 
em 2009, 2010 ou 2011 alguém 
contestou. Mas, desde Dezembro 
de 2011, este é um assunto que 
preocupa todas as pessoas. Exigem-
se neste momento direitos que já 
eram consagrados na lei desde 2009 
sem que tivessem sido exigidos. Há 
uma insatisfação com a situação do 
país e com a ameaça permanente 
de vermos cerceados direitos que 
fomos adquirindo ao longo dos anos. 
É normal que essa insatisfação nos 
mantenha em ebulição e em revolta 

e que tenhamos que a manifestar. 
Há, digamos, um avivar de algum 
mal-estar que, se calhar, é a reacção 
que podemos ter aos momentos 
difíceis que atravessamos enquanto 
país.

ROM – Mas há um aumento do 
trabalho…
MLJ - Não foi assim tão significativo. 
Houve efectivamente um aumento 
do trabalho com a saída de um 
interno de medicina, um de 
pneumologia, um de radiologia em 
relação aos quais – a situação do país 
– impediu-nos de, em tempo útil, 
ter feito os respectivos contratos. 
E talvez também por opção pois, 
em dois dos casos, pesou na 
decisão dos internos a localização 
geográfica dos hospitais com quem 
celebraram contrato. Se no ano 
passado, por esta altura, tínhamos 
mais um interno de último ano, este 
ano temos os outros internos que 
‘cresceram’.

ROM -Mas as equipas têm ou 
não excesso de trabalho?
MLJ – Têm. Há muito tempo. 

ROM - O descanso compen-
satório é obrigatório por 
lei, independentemente 
de ser uma lei de 2009 ou 
posterior, é obrigatório, 
sendo inclusivamente 
uma norma que dá 
cumprimento a uma 
Directiva europeia. 
No Hospital de 
Santarém não está 
a ser cumprida a 
lei…
MLJ – Em relação 
ao descanso compen-
satório por trabalho 
nocturno, a opção 
que fizemos, porque 
não obtivemos es-
c l a rec imentos 
superiores da 
pergunta que 
foi feita para a 
ACSS e para 
o Ministério 

63Março | 2012 |



64 | Março | 2012

em relação ao esclarecimento 
da situação, foi não permitir 
que os colegas façam descanso 
compensatório sem repor horários. 
Os médicos não estão impedidos de 
gozar o descanso compensatório, é 
um direito reconhecido, mas quando 
o fazem têm que repor o horário. 
Não fomos nós que fizemos a lei e é 
assim que está escrito. Fizemos um 
pedido de esclarecimento à tutela 
logo que se começou a discutir 
a lei do orçamento e pedimos 
explicações sobre como se podia 
entender todo o ponto 9. Não sou 
jurista e não faço interpretação da 
lei. Não que isto sirva de qualquer 
tipo de desculpa mas os descansos 
compensatórios foram retirados a 
todos os trabalhadores portugueses 
com excepção dos trabalhadores 
da saúde mas com a limitação que 
o ponto 9 estabelece e que refere 
«sem prejuízo da carga horária». Esta 
situação poderia ter sido minimizada 
pois falámos com as equipas sobre a 
possibilidade de fazer urgências de 
12 horas tendo a direcção afirmado 
que privilegiava essa solução. Seria 
mais fácil recuperar de escalas de 
urgência de 12 horas, no entanto 
os colegas não optaram por essa 
solução.

ROM - Concorda com a 
expressão: «um médico exausto 
é um mau médico»?
MLJ - Um médico exausto não é 
um mau médico, mas não prestará 
os cuidados na medida em que 
poderia fazer. É um médico que 
está limitado e que terá uma maior 
probabilidade de cometer erros. 
Necessariamente que sim. É uma 
verdade incontornável que tem 
a ver com a segurança do doente, 
com a nossa própria segurança e 
com o aumento do risco…

ROM – Concorda que existe 
falta de médicos,  nomeadamente 
internistas, especialmente se 
tivermos em conta que o pro-
posto para o Hospital de 
Santarém EPE, pelo normativo 
da ACSS de 2011 é idealmente 

de 46 internistas, com um 
mínimo de 35? 
MLJ - Sim, provavelmente pre-
cisaríamos do dobro e nece-
ssariamente precisava de mais 
especialistas em Medicina Interna. 
Tal como necessitamos de outras 
especialidades. Mas temos feito 
publicações de anúncios a pedir 
médicos de diversas especialidades 
e não temos respostas.

ROM - Quantos especialistas de 
Medicina Interna se encontram 
no período nocturno e quem 
constitui a restante equipa?
MLJ - Não sei exactamente a 
constituição. Creio que há dois 
elementos por cada balcão e 
mantém-se o da UMC e o chefe. Só 
à meia noite sai um desses médicos 
e aí a equipa fica desfalcada.

ROM - De que forma se tem 
processado a orientação dos 
internatos no Hospital de 
Santarém?
MLJ - Não temos tido muitos 
internos de medicina. Só nos últimos 
dois/três anos é que tem crescido o 
número de internos; houve anos em 
que não tínhamos internos nenhuns. 
Relativamente à contratação dos 
mesmos, por vezes, os internos que 
se formam não correspondem ao 
perfil que desejamos.

ROM – Os internos estão a ser 
devidamente acompanhados 
pelos seus tutores?
MLJ - As escalas feitas em Fevereiro 
foram específicas para responder a 
uma crise e são algo que pode ser 
revisto a qualquer momento. É uma 
medida que tem dois meses. Mas 
tudo isto é alterável nomeadamente 
porque aguardamos a resposta ao 
pedido de parecer sobre o descanso 
compensatório. Ou seja, há alguns 
problemas neste momento, mas 
daqui a seis meses podem já ter 
sido resolvidos. É óbvio que um 
interno muito jovem tem que estar 
tutelado. 

ROM – Como se organiza 
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a presença dos internos e 
respectivos tutores na urgência?
MLJ - Temos sempre um internista 
na urgência além dos prestadores 
de serviços. Cada equipa orienta e 
distribui as pessoas de acordo com 
a decisão do responsável dessa 
equipa, dependendo do número de 
pessoas que tem para distribuir. E 
isso deve ser feito de acordo com 
as pessoas que estão e com as 
suas capacidades e autonomias. É 
uma opção do chefe de equipa que 
depende da forma como analisa a 
equipa que tem disponível.

ROM - Uma opção condicionada 
pelo número de médicos 
existentes… Tendo em conta as 
dificuldades que põem em causa 
a formação dos internos, como 
encara uma eventual perda de 
idoneidade ou, pelo menos, de 
capacidade formativa, por falta 
de recursos humanos?
MLJ – Houve uma alteração 
organizativa e uma opção de escalas 
feitas em Fevereiro. É pouco tempo 
para analisar a situação. Não tenho 
ainda dados suficientes para analisar 
a ausência efectiva que pode existir 
do tutor junto do interno. Ainda 
assim, algumas contas não podem 
estar bem feitas: não é possível, em 
termos de escalas, especialmente se 
tivermos em conta que o descanso 
compensatório por trabalho 
nocturno não está a ser atribuído, 
que o tutor e o interno só se 
encontrem de 15 em 15 dias.

ROM - Enquanto médica sente-
se constrangida por medidas 
tutelares que põem em causa 
as orientações técnicas da 
Ordem dos Médicos?
MLJ - Um director clínico é um 
médico. Tem que ser médico e pautar 
a sua conduta nessa consciência. 
Hoje é director clínico mas amanhã 
é um médico a desempenhar o seu 
trabalho normal. Não podem existir 
duas ‘bitolas’: o director clínico tem 
que usar a mesma bitola de avaliação 
das situações que usa enquanto 
médico e tem que exigir dos seus 

colegas da mesma forma que exigiria 
a si como profissional. Eu não exijo 
a ninguém aquilo que não exigiria a 
mim mesma. Mas, até ao momento 
nunca me senti constrangida nesse 
sentido.

ROM - E se vier a acontecer?
MLJ - Primeiro tenho que estar 
bem comigo própria. Quando pouso 
a cabeça na almofada à noite, tenho 
que estar em paz comigo. Se não 
estiver, alguma coisa estará mal e 
terei que proceder de acordo com 
aquilo em que acredito.
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Não se vê falar 
inteiramente verdade. 

Por exemplo, cada 
vez há mais cidadãos 

a não cumprirem 
integralmente com 

as posologias dos 
medicamentos 

prescritos pelos 
seus médicos, 

ou a adquirirem 
na sua farmácia 

apenas alguns dos 
que constam das 

respectivas receitas, 
porque, pura e 

simplesmente, não os 
conseguem pagar na 
íntegra, sob pena de 

deixarem por liquidar 
outras despesas 

também fundamentais.

“… a Europa ainda não morreu, 
mas muitos europeus já envergam 
um luto antecipado … “ Viriato 
Soromenho Marques (sic), in 
Visão, 2012/03/01

Alguns dos cidadãos deste País 
pensarão, no momento presente, 
que estão apenas a viver um mero 
pesadelo… 
Outros porém, numa tentativa 
“lógica” de se evadirem de uma 
realidade que lhes é demasiado 
penosa para ser consciencializada 
quotidianamente, procuram 
abstrair-se dela, ainda que sub-
conscientemente, através das 
mais diversas estratégias, que 
passam, por exemplo, pela recusa 
sistemática em tomarem atenção 
aquilo que a comunicação social 
ou os políticos lhes vão dizendo, 
pela retoma obsessiva do consumo 
de substâncias mais ou menos (i)
lícitas, pela persistência compulsiva 
em manter um padrão consumista 
que sabem intimamente ser ruinoso, 
ou pela procura incessante de 
novos (ou repetitivos) motivos de 
interesse que os abstraia da crua 
realidade (futebol, televisão, cinema, 
religião, etc).
Ainda uns quantos, com uma 
importância numérica seguramente 
crescente, incapazes de se 
contentarem com a mediocridade de 
um futuro sem futuro, ou impelidos 
por dificuldades verdadeiramente 
insuportáveis no seu dia-a-dia, 
decidem corajosamente embarcar 
rumo ao desconhecido, deixando 
para traz família, amigos, vizinhos, 
colegas de trabalho (ou de 

A equação 
dos impossíveis e a eterna 
atracção pelo abismo
“… aqueles que tornam impossível a revolução 
pacífica, tornam inevitável a revolução violenta…” 
(sic.) John F. Kennedy (1917 – 1963)

José M. D. Poças    
Médico

infortúnio), haveres, e projectos 
profissionais (ou frustrações!), à 
procura de poderem ver os seus 
mais básicos e legítimos anseios 
correspondidos numa outra terra, 
por mais distante que ela seja, tal 
como o fizeram inúmeras gerações 
de seus compatriotas ao longo dos 
muitos séculos de existência desta 
nossa Nação.
Um outro grupo, contudo, apesar das 
crescentes dificuldades, recusa-se a 
desistir de dar o seu melhor contributo 
à Sociedade, e a deixar de ter (alguma) 
esperança no (longínquo?) futuro 
(individual e/ou coletivo), estando, 
no entanto, fundadamente, cada 
vez mais descrente nos exemplos 
e nas capacidades das nossas elites 
governativas (passadas, presentes, e 
vindouras?).
Porque …
“… quando já não houver 
dinheiro para pagar impostos 
nem dinheiro para tratar dos 
doentes, estes ideólogos do 
empobrecimento enriquecedor 
irão, finalmente, cantar vitória: 
estão a ver, nós não dizíamos? 
Agora vamos começar a 
crescer…” (sic) Miguel Sousa 
Tavares, in Expresso, 2012/03/03 

Não se vê falar inteiramente verdade. 
Por exemplo, cada vez há mais cidadãos 
a não cumprirem integralmente com 
as posologias dos medicamentos 
prescritos pelos seus médicos, 
ou a adquirirem na sua farmácia 
apenas alguns dos que constam das 
respectivas receitas, porque, pura e 
simplesmente, não os conseguem 
pagar na íntegra, sob pena de deixarem 
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Uma de duas opções 
se colocará em 
breve, de uma forma 
mais ou menos 
generalizada: Ou 
deixamos de tratar 
os doentes conforme 
o temos feito nos 
últimos anos (o que 
representaria um 
recuo civilizacional 
inimaginável), 
ou a dívida às 
multinacionais 
crescerá 
indefinidamente, 
até que, conforme 
foi anunciado 
recentemente, estas 
começam a recusar 
o fornecimento de 
mais medicamentos a 
crédito, e então…

por liquidar outras despesas também 
fundamentais (alimentação, água, luz, 
gás, telecomunicações, educação, 
prestações da casa e do carro, etc). 
De igual forma, um número cada 
vez maior deixa de comparecer 
às consultas externas (sejam elas 
de rotina, ou de recurso) porque, 
compreensivelmente, entendem 
que há outros compromissos mais 
imperiosos do que pagar o respetivo 
transporte ou a correspondente taxa 
moderadora. Idêntico fenómeno é 
possível de ser constatado no sector 
da educação, onde começam a abundar 
os abandonos (sobretudo entre os 
alunos do ensino superior), pela 
incapacidade económica manifesta 
das suas famílias poderem continuar 
a abarcar com as despesas inerentes 
(propinas, alimentação, transportes, 
alojamento, material didático, etc).
Assiste-se, sistematicamente, 
ao eterno recurso aos mesmos 
subterfúgios demagógicos. A título de 
mero de exemplo, constata-se que 
se continua a afirmar repetidamente 
que “… os doentes nunca sairão 
prejudicados com a reorganização da 
rede de cuidados que corajosamente se 
está a implementar … “. Como é que 
se pode sequer imaginar, por exemplo, 
as consequências efectivamente 
muito nefastas decorrentes da 
hipotética concentração da assistência 
a todos os doentes com patologia 
oncológica nos três Institutos 
de Oncologia e nos três grandes 
hospitais centrais universitários 
de Lisboa, Porto e Coimbra como 
chegou a ser recentemente aventado? 
Desconhecerão os decisores políticos 
que o que se gastaria em transportes, 
e o que se perderia em qualidade 
de vida para esses doentes, seria 
verdadeiramente incomensurável, 
para além do facto, nada despiciendo, 
que não existe, de todo, capacidade 
logística ou humana especializada para 
tal nessas instituições?  
Confirma-se a cada passo o anúncio 
arrepiante da implementação de 
legislação completamente inexequível  
e desfasada da realidade. Por exemplo, 
decretou-se há pouco tempo que 
“… os hospitais só poderão adquirir 

medicamentos cujo custo efetivo seja 
suportável pelo dinheiro existente em 
tesouraria num prazo de 90 dias…”! 
A realidade, contudo, é que não só 
Portugal, mas pela evolução da crise 
vigente à escala planetária, cada vez 
menos países conseguirão suportar 
os custos da inovação tecnológica 
(sobretudo farmacêutica), pelo que, 
uma de duas opções se colocará em 
breve, de uma forma mais ou menos 
generalizada: Ou deixamos de tratar 
os doentes conforme o temos feito 
nos últimos anos (o que representaria 
um recuo civilizacional inimaginável), 
ou a dívida às multinacionais crescerá 
indefinidamente, até que, conforme 
foi anunciado recentemente, estas 
começam a recusar o fornecimento 
de mais medicamentos a crédito, e 
então… 
Perguntar-se-á pois, porque é que o 
Estado não reactivou já uma central 
de compras para todos os hospitais 
públicos, permitindo assim negociar 
descontos de quantidade que 
nenhum dos hospitais isoladamente 
o conseguirá jamais fazer, em vez de 
pressionar ao limite do absurdo os 
Administradores Hospitalares e os 
Diretores de Serviço? E porque não 
também, como já propus há alguns 
meses num artigo de semelhante 
teor publicado na mesma revista, 
uma indexação dos preços dos 
medicamentos ainda protegidos por 
patente, segundo a mesma classe 
farmacológica e respetiva geração? 
Não será que estas duas medidas 
(sérias e transparentes), de entre 
outras possíveis de imaginar e 
implementar, poderiam contribuir 
decisivamente para a ambicionada e 
necessária sustentabilidade financeira 
do atual sistema de saúde, em 
detrimento de cortes “cegos” que 
só têm prejudicado, de facto, tanto 
doentes, como profissionais, e 
mesmo as próprias instituições? 
Desconhecerão os governantes que 
existem hospitais neste momento 
a recusar a inscrição de novos 
doentes com certas patologias, 
e a transferir compulsivamente 
outros para o hospital da área de 
residência, cujo único pecado é afinal 
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preferirem (no cumprimento efetivo 
do espírito e letra da Constituição 
em vigor) um determinado médico, 
serviço ou hospital, nuns casos 
por lógica questão relacionada 
directamente com a confiança pessoal 
e/ou institucional, e noutros, para 
fugir à temida descriminação social 
associada a determinadas doenças. 
Será que quererão que voltemos ao 
que acontecia com os leprosos na 
longínqua e tenebrosa Idade Média?
Ao contrário ainda do que se propala, 
a realidade é que cada vez é mais difícil 
fazer investigação clínica em Portugal. 
Não só porque as verbas específicas 
a ela diretamente destinadas são cada 
vez mais escassas, mas também porque 
a burocracia inerente ao desencadear 
dos respetivos processos continua 
a ser enorme. Existe um número 
crescente de técnicos superiores 
altamente especializados que só 
sobrevivem à conta dos sucessivos 
projetos que vão sendo apresentados 
(até quando?), muito tempo para além 
do que seria suposto pela própria 
legislação e pela simples decência, 
após terem terminado os respetivos 
mestrados ou doutoramentos, mas 
que, para além disso, desempenham 
simultaneamente funções que são 
fulcrais à garantia do funcionamento 
regular de toda uma rotina 
estabelecida em muitos desses 
laboratórios, no claro benefício das 
populações.
Pior ainda, com a empresealização 
dos hospitais públicos e o seu crónico 
sub-financiamento, cada vez menos 
amostras são remetidas a certos 
laboratórios (INSA, CEVDI, IHMT, 
etc.), quando era precisamente 
a rotina que permitia canalizar 
fundos para alguns projetos de 
investigação, e que os fez granjear um 
merecido reconhecimento científico 
gene-ralizado. Tudo isto, contudo, 
enquanto algumas das análises 
em que eles são verdadeiramente 
especializados, passaram a ser 
realizadas quase sistematicamente 
em laboratórios institucionais que, 
compreensivelmente, nunca atingirão 
os mesmos padrões de experiência e 
qualidade.

Por último, referiria ainda o verdadeiro 
e inadmissível desmantelamento 
progressivo das Carreiras Médicas 
e do próprio SNS, levado meto-
dicamente a cabo nos últimos anos, 
de que a premeditada formação 
excedentária de médicos é apenas 
um dos seus últimos epifenómenos, 
mas que em conjunto, começaram 
já a produzir os efeitos ocultamente 
desejados por certas hierarquias 
(púbicas e privadas): O início do 
desemprego, a abjeta precarização 
contratual, a perigosa pulverização 
da actividade clínica por um número 
exagerado de postos de trabalho, 
a proposta de salários vexatórios 
(materializada em cifras que se situam 
abaixo daquilo que se auferia há quase 
uma década), a ausência de uma 
periódica avaliação inter-pares (isenta 
de pressões burocráticas ou políticas), 
etc., tal como de resto já o tinham 
conseguido fazer com os profissionais 
do sector de Enfermagem. 
Mas afinal, quais serão as reais 
vantagens para a generalidade 
dos cidadãos, passar a ter que 
recorrer a profissionais de saúde 
sem a necessária experiência, 
física e psiquicamente extenuados, 
desinseridos de uma salutar hierarquia 
funcional, sem a realização profissional 
devida, e sobretudo, legitimamente 
preocupados em primeira instância 
com a sua própria sobrevivência 
económica?
Os exemplos que dei, são pois mais do 
que suficientes para chamar a atenção 
a QUEM de DIREITO para uma triste 
realidade que cada vez mais pesa 
sobre uma percentagem crescente da 
população, e que, longe de promover 
a confiança, a compreensão e a 
determinação imprescindíveis para 
se ultrapassar num prazo razoável as 
inegáveis dificuldades do momento 
presente, quer pela sua magnitude, 
quer também pela sua instalação 
relativamente súbita, está a provocar 
sentimentos precisamente opostos 
e contraproducentes: Descrença, 
intolerância e revolta.
É que, convém ter sempre bem 
presente, sobretudo quando se 
tomam decisões importantes sobre 
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a generalidade da Comunidade 
(em particular, os mais vulneráveis 
e desprotegidos), que o País já tem 
(oficialmente…) quase 15% de 
desempregados, o número dos que 
subsistem com contratos precários 
ou apenas os famosos “recibos 
verdes” colocam-nos na vergonhosa 
liderança da Europa Comunitária, a 
emigração aumenta progressivamente, 
e ao contrário da que se verificou em 
algumas décadas do século passado, 
não abrange somente os trabalhadores 
sem qualificações específicas, mas 
abarca cada vez mais, também, a nossa 
elite intelectual e científica, e mesmo 
um certo sector mais empreendedor 
do nosso patronato, mau grado ir-se 
infelizmente sabendo das condições 
de vida extremamente difíceis pelas 
quais muitos estão presentemente a 
passar por esse mundo fora. 
Alguns desses nossos compatriotas 
têm inclusive que ocultar (envergonha-
damente) as suas doenças e/ou a sua 
frágil condição social, e outros, ao 
contrário do que é afirmado nos 
respectivos tratados comunitários, 
nem sequer têm direito efectivo ao 
mesmo tipo de assistência médica a 
que estavam habituados, ao ponto de 
preferirem deslocar-se algumas vezes 
por ano, de novo, ao País que tinham 
tomado a iniciativa de abandonar, 
suplicando emotivamente o envio da 
medicação necessária por correio, 
por intermédio de familiares, amigos 
ou simples conhecidos, etc …
À classe média, já foi retirado uma 
parte muito significativa do ordenado 
mensal (após quase uma década 
de estagnação), nalguns casos a 
totalidade dos subsídios de férias 
e de Natal (se a crise é nacional, 
porque é que o esforço imposto 
não respeita os princípios básicos da 
proporcionalidade e da equidade…), 
os estímulos à poupança são cada 
vez mais impercetíveis (o impacto 
na tributação paga anualmente pelos 
cidadãos e pelas famílias ao Estado, 
relativo às suas despesas com 
saúde, educação, ou com seguros 
complementares de reforma, vida, 
ou incapacidade, foi fortemente 
atenuado). O acesso ao crédito 

para a compra de habitação, deixou 
praticamente de ser possível, e está 
sujeito a taxas bancárias cada vez mais 
elevadas. O denominado fosso social 
entre os mais ricos e mais pobres, 
não tem parado de se acentuar nos 
últimos anos, etc., etc., etc. 
Efetivamente, somos forçados a 
concluir que se chegou a um ponto 
tal em que, por mais que o Governo 
aumente os impostos, o que irá 
recolher na respetiva coleta será, ao 
invés do esperado, cada vez menos, 
impedindo pois a vital circulação 
de capitais. Não sendo especialista 
na matéria, arriscaria a antecipar 
(desejando sinceramente estar 
enganado!) que, este ano, pelo “andar 
da carruajem”, a diminuição do PIB 
será cerca do dobro do previsto 
pelas autoridades (competentes?). 
Quando a meio do corrente ano os 
nossos governantes se confrontarem 
eventualmente com este (dantesco) 
cenário, será que decidirão como 
até aqui, respondendo que a solução 
para o problema é a aplicação da 
mesma receita, ou seja, de ainda mais 
austeridade? Não será tempo, pois, 
de humildemente compreenderem 
que a parir de certo nível, o ciclo 
infernal do empobrecimento não 
se quebrará jamais com a adopção 
do mesmo tipo de soluções, e que 
o que nos esperará em tal contexto 
socio-económico, é a inevitável 
falência em catadupa das pequenas 
e médias empresas (incluindo 
o comércio), e a celebérrima e 
costumeira deslocalização de 
algumas das multinacionais para os 
paraísos fiscais ainda existentes? 
Nós, MÉDICOS, há centenas de 
anos que aprendemos com os 
nossos venerandos Mestres, que o 
“DOENTE, ALÉM DA DOENÇA, 
TAMBÉM PODE MORRER DA 
CURA”!
Em suma…
“… viver é ser outro … cada um 
de nós é uma sociedade inteira 
…” (sic.) Bernardo Soares, in 
Livro do Desassossego (1914) 
Como é que neste cenário, 
nos vêm ainda dizer, do alto da 
sua insuportável pose altiva e 
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demagógica, para termos paciência, 
esperança, pouparmos mais, e 
invertermos o desastroso declínio 
da natalidade, para assim ajudarmos 
a salvar a nossa ditosa Pátria? Não 
estaremos mas é a transformar 
paulatinamente o modelo da nossa 
Sociedade de hoje, não como o 
Europeu com que (ingenuamente?) 
ousámos sonhar, mas antes com 
o latino-americano, e quem sabe 
mesmo se num futuro não muito 
longínquo, no chinês, que sempre 
nos habituamos a considerar como 
a personificação da desumanidade?
Uma sociedade moderna e 
sustentável só sobrevirá se tiver 
uma significativa e salutar capacidade 
de procura interna, e não esteja 
cada vez mais dependente da vinda 
mítica de estrangeiros armados 
em “salvadores da nossa galinha 
dos ovos de ouro”: O turismo, ou 
ainda, na versão mais moderna, a sua 
variante assistencial, vocacionada 
para os idosos ricos dos países 
nórdicos nossos amigos que, mesmo 
assim, têm continuado a conseguir 
auferir por estas paragens (até 
quando?), alguns dos “privilégios” 
que há muito lhes foram retirados 
nos seus países de origem!
Por vezes, é precisamente nos 
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Pós-Graduação em Acupunctura 
– Candidaturas 2012/13

momentos mais difíceis que há que 
ter o discernimento e a ousadia de 
saber fazer uma pausa, e maturar 
bem nas ideias de uma chocante 
atualidade perene, de quem soube 
refletir como ninguém o “genuíno 
espírito da nossa muito saudosa 
alma lusitana”, com reconhecida 
inteligência, ironia e sensibilidade: 
“… em Portugal, a emigração 
não é … a transbordação de 
uma população que sobra, mas 
a fuga de uma população que 
sofre …” (sic.) Eça de Queirós 
(1845-1900), para obter a resposta 
certa à “equação dos impossíveis, e 
evitar o caminho irreversível para o 
anunciado abismo …”
Quando é que chegará afinal o 
tempo em que os povos de todo o 
mundo clamem bem alto que deixou 
de haver lugar para agiotas no seio 
da nossa Sociedade, de modo a 
evitar a concretização daquilo que 
lapidarmente foi recentemente 
“profetizado” por um conceituado 
politólogo italiano: “… arriscamo-
nos a ficar não apenas sem 
trabalho e sem pensão. Mas sem 
futuro. E sem presente …” (sic.) 
Ilvo Diamanti (in Público, 2012/03/25).
 
 Setúbal, 2012/03/14 

Informação

Encontram-se abertas as candidaturas para a Pós-Graduação em Acupunctura 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Este curso tem uma 
componente teórica e uma componente clínica em ambiente hospitalar. 
Data de candidaturas: 1ª fase – 01 de março a 31 de maio de 2012; 2ª fase 
– (caso existam vagas sobrantes da 1ª fase) - 1 a 12 de Julho; 3ª fase - (caso 
existam vagas sobrantes) - 01 a 12 de setembro de 2012
Local de candidatura - Candidatura on-line em: https://inforestudante.uc.pt/
nonio/security/candidaturas.doData
Mais informações: Gestão Académica | Estudos Pós-Graduados da FMUC - 
Telefone: + 351 239 857 735 |e-mail: posgraduado@fmed.uc.pt
Gabinete de Estudos Avançados - Telefone: +351 239 857 729 |e-mail: gea@
fmed.uc.pt
Site: http://www.uc.pt/fmuc/gabineteestudoavancados/formacaoposgraduada
Site das candidaturas: http://www.uc.pt/candidatos/
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À sombra de uma constituição 
completamente desajustada da 
realidade os tais serviços destinados a 
serem universais e gratuitos ameaçam 
naufragar. Como em qualquer 
actividade do rectângulo a saúde 
aparece ao natural cheia de buracos. 
Maldita troika que os vai descobrindo 
sem ser democraticamente eleita para 
o efeito. Azar o nosso. «O Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) vai dever no 
final do ano 3 mil milhões de euros aos 
fornecedores» avançou fonte oficial 
do Ministério da Saúde em Outubro 
2011 admitindo que os valores das 
dívidas estão a causar problemas nos 
fornecimentos nomeadamente de 
medicamentos. 
Existirá alguma dúvida sobre as 
vantagens do SNS tal como sonhado 
pelos seus inspiradores? As vantagens 
são indiscutíveis. Só que é preciso 
merecê-lo e maçada das maçadas 
pagá-lo. Hoje o SNS está na mesa de 
operações e pelos vistos o anestesista 
não acode por falta de pagamento. Vai 
doer muito. A troika fez a radiografia 
em poucos dias e descobriu o que 
ninguém viu durante décadas de 
desaforo. Há pessoal médico a mais! 
Horas extraordinárias a mais! Trabalho 
a menos! Péssima distribuição de 
profissionais! Incontinência suspeita 
na medicação! Interferência directa da 
indústria farmacêutica na formação dos 
médicos. A noção simples de conflito 
de interesses ainda não chegou ao 

O Costa Concordia 
da Saúde

Helder Machado  
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Serviço do HGSA, foi Professor 

Convidado da UP (ICBAS) e autor 
do livro «O Retrato Decifrado do 

Doente», Ed. Psicossoma, 2010.

Já Hieronymus Bosch (1450 - 1516) pintou a Nave 
dos Loucos. Séculos depois o nosso Costa Concor-
dia encalha nas rochas do orçamento. Paira no ar 
a pergunta feita no relatório da Primavera de 2011 
pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde: 
«Será a sociedade portuguesa capaz de elaborar este 
tecido institucional capaz de assegurar no futuro um 
sistema de saúde de qualidade e acessível em condi-
ções aceitáveis a todos os portugueses»? 

rectângulo. O imbróglio do SNS é 
comentado nos locais mais impróprios 
dos cafés aos transportes públicos 
durante as frias madrugadas enquanto 
esperam por uma consulta num centro 
de saúde. Os sofismas são muitos:
• A falta de médicos uma patranha 
servida a frio. A estatística desmente. • 
Os défices são virtuosos até ao dia em 
que os serviços fecharem.
• As consultas internamentos quase 
gratuitos. O custo para debaixo do 
tapete.
• A informatização dos serviços é fixe. 
Perguntem aos utilizadores.
Sem desmontar sofismas e eliminar 
interesses ilegítimos não se encontram 
soluções duradouras. Elas vão muito 
para além das NOC e até das famosas 
regras de boa gestão assistencial 
propostas pelos políticos recém-
chegados à ribalta. «… At most they 
can operate with technical adeptness 
within small grossly-incomplete and 
hermetically-sealed specialist worlds - 
they are dogmatic technicians» (Bruce 
Charlton).
Olha-se em redor: a improvisação 
espreita. O doente no centro do 
sistema? Nas palavras... há obsessão 
pelos números, a interpretação do 
sofrimento das pessoas tanto físico 
como mental passa ao largo. 
Os aspectos relacionados com a 
personalização do acto médico ficam 
à margem dos protocolos. Estarão as 
USF tipo B a dar resposta às doenças 

crónicas, aos problemas da 
saúde mental que inundam 
as consultas disfarçados de 
sintomatologia avulsa? Novas 
formas de colaboração entre os 
diversos profissionais de saúde 
permitindo níveis superiores 
de eficiência são adiadas (John 
K. Iglehart, N Engl J Med 2011 
365:1340-13).  
Com o lançamento do SNS em 
1976 foram bafejados 10 milhões. 
Como se comportou a maioria 
em particular os que não pagam 
a conta? Usaram e abusaram 
dos serviços, desprezaram as 
mais elementares regras de 
bem viver, fumaram, beberam, 
comeram quanto puderam, 
deitar tarde e tarde erguer foi 
o seu lema, refastelaram-se no 
sofá a ver já não sabem o quê, 
mandaram às malvas qualquer 
tipo de protecção sexual porque 
está bem de ver só acontece aos 
outros. Os mais velhos estão 
pesados e artríticos, a memória 
mal lhes faz saber que ainda 
existem; os mais novos cheiram 
a erva, praticam o “snif” e a pica 
de permeio, engolem os miaus 
miaus de todas as cores nas 
discotecas, nos corredores das 
escolas, onde fingem aprender 
alguma coisa, nas ruas perto das 
carrinhas fechadas que ninguém 
tem a coragem de inspeccionar. 
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Vou procurar fundamentar, meu bom 
CG, porque critico, e não admito, a 
cremação na nossa cultura ocidental, o 
que quer que ela queira significar.
O primeiro argumento de natureza 
físico-química cria um “falso” 
simbolismo das cinzas. Estas cinzas, 
como descrevo a seguir, nada têm a 
ver com as cinzas vegetais digitadas no 
primeiro dia da Quaresma.
Com efeito no crematório a 1000 
graus centígrados, em pouco mais 
de uma hora, pouco resta da figura 
humana, Um processo de pirólise 
transforma directamente o estado 
sólido em gasoso.
Madeiras, ossos, músculos, vísceras, 
cabelo, -tudo se fundiu, evaporou, 
volatilizou. Só restaram minerais, os 
óxidos de cálcio dos ossos, que serão 
finalmente triturados, apresentados 
como cinzas,
conservadas em cinerários com 
invulgares configurações. O corpo foi 
volatilizado quando já lá não estava a 
alma.
O ser humano que perdeu a vida, 
perdeu o espírito mas mantem a figura 
humana, que deve ser respeitada com a 
dignidade possível até ao fim. O corpo 
irá decompor-se, gradualmente, com 

Do mistério da Vida 
à certeza da morte
Porque condeno a cremação
Carta a um Amigo Sábio

Artur Torres Pereira    

autólise celular e a milenária acção 
microbiana.  A figura humana tornar-
se-à irreconhecível, continuando a 
ser um corpo lenta e gradualmente 
reduzido, por fim uma silhueta que 
desaparecerá como a entrar num 
espesso nevoeiro.
“És cinza e em cinza te tornarás” pode 
interpretar-se como “És filho da Terra 
e em terra te tornarás”. És filho da 
Terra, isto é, nasceste, fazes parte do 
mistério da vida que enche toda a 
Terra. Tiveste identidade única, terás 
sempre dignidade.
Por isso me oponho à violência 
e à indignidade da cremação do 
corpo humano. Não são necessários 
argumentos de natureza religiosa, 
ou invocar costumes de culturas 
longínquas ou salientar as diferenças 
dos mesmos nas três religiões do 
Livro. “Eppure...” a cremação parece 
crescer exponencialmente. A minha 
viva discordância será mais uma 
vez perdedora face a tantos valores 
perdidos e princípios desprezados 
no Mundo, neste primeiro quartel do 
Século XXI. 

14/10/2011.

Estado sete milhões de euros». Tudo 
menos romper com a eterna coligação 
de interesses. A liberdade de escolha 
é vista como um perigo (os grupos 
privados são exímios na utilização do 
marketing para captar clientes muitas 
vezes até de forma enganosa. E. Rosa).
Entretanto quaisquer alternativas que 
garantam as necessidades dos mais 
desfavorecidos de forma expedita 
aguardarão melhores dias. 
Uma coisa é certa: vai ser difícil 
desencalhar o barco e nunca se saberá 
ao certo o número das vítimas. 

lhes está a acontecer com mais ou 
menos consultas, com mais ou menos 
exames, drogas a eito? Arranjem um 
momento entre o penalty e um fora 
de jogo mal assinalado, antes de um 
“reality show” ou de um discurso do 
PR. Agora há que troikar. Há de facto 
despesas escandalosas. Só em 2008 
«terá sido autorizado o pagamento 
de 677 mil euros a uma empresa 
pela elaboração de dois relatórios e 
de 791 mil de euros pela formação 
dos profissionais com uma deficiente 
aplicação informática que custou ao 

Os jogos e as Play Stations 
desviaram os mais novos, olhos 
secos, ouvidos prematuramente 
moucos. As cabecinhas 
esquecem-se, as emoções oscilam 
entre o desespero de não saber 
o que fazer, a ansiedade de não 
obter o que parece urgente e a 
fúria de não ter mais para onde 
ir. A vontade amoleceu há muito. 
Espera-os dias difíceis com a 
lamúria como pano de fundo. 
Esta gente vai sofrer demais. 
Ninguém lhes vai explicar o que 
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Investigação científica 
em homeopatia
A Ordem dos Médicos, numa atitude baseada nos 
Princípios Médicos, ou seja, de abertura científi-
ca e com o objectivo final de beneficiar os doen-
tes, acolheu na sua Sede em Lisboa o médico e 
cientista Professor Dr. Marcus Zulian Teixeira no 
dia 24 de Março.

A SHP (Sociedade Homeopática de 
Portugal), constituída por médicos 
e direccionada a médicos, realizou 
este evento (Investigação Científica 
em Homeopatia), tendo convidado 
para palestrante este colega, com 
vários livros editados e centenas 
de trabalhos científicos publicados, 
na área da Investigação em 
Homeopatia, em revistas científicas 
internacionais.
O Professor Dr. Marcus Zulian 
Teixeira expôs de uma forma clara 
e inequívoca os conhecimentos do 
médico alemão Samuel Hahnemann, 
utilizando-os adaptados aos 
conceitos da Farmacologia 
moderna, aproveitando desta, os 
efeitos de certo modo desprezados, 
os secundários, nomeadamente 
“rebound” ou “paradoxais”.
Encontrou-se assim, uma forma de 
rentabilizar o que à primeira vista 
parecia sem utilidade alguma e até 
nocivo, passando a ser uma mais-
valia no tratamento da maioria 
dos doentes, sendo deste modo 
recuperado o arsenal terapêutico 
da Medicina Convencional, mas em 
moldes isentos de letalidade, pois 
utilizados em altas diluições.
Expôs o trabalho do seu 
Doutoramento de investigação 
científica no tratamento da rinite 
alérgica, com a metodologia científica 
convencional (randomizado e duplo 

oculto), e os resultados obtidos 
após um ano de tratamento, tendo 
sido superior 20% ao efeito placebo, 
ou seja, cerca de 45-50%! Ficou 
demonstrada inequivocamente 
a eficácia da Homeopatia, a 
fiabilidade dos seus princípios e 
sua aplicabilidade à Farmacologia 
Moderna. 
Reabilita-se assim o lugar devido e 
merecido da Homeopatia, integrada 
na abordagem holística da Medicina 
em todas as suas vertentes, trazendo 
um benefício à sua abrangência, 
eficácia e minimizando a sua 
iatrogenia.
É pena que mais colegas não tenham 
aproveitado estas informações e o 
seu debate, recuperando a utilização 
dos fármacos abandonadas pela 
sua iatrogenia (efeitos “rebound” 
ou paradoxais), que poderiam 
aplicar, sem preconceitos e com 
segurança, segundo um princípio 
farmacológico reprodutível (basta 
ver as farmacopeias de referência 
mundial), no seu dia a dia no 
tratamento dos pacientes. Todos 
teríamos beneficiado de um debate 
mais abrangente em que se trocasse 
uma maior diversidade de opiniões.
Esperemos que o futuro nos traga 
outros eventos e que os Médicos 
os recebam com mais entusiasmo – 
beneficiarão os pacientes e o nosso 
país!

Francisco Patrício      
Médico
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Peritagem médica 
no âmbito do direito do trabalho 
- dificuldades no estabelecimento 
do nexo de causalidade
2ª Parte 
Publicamos nesta edição a segunda e última parte 
do artigo sobre as dificuldades no estabelecimento 
do nexo de causalidade no contexto da peritagem 
médica em direito do trabalho.

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.
Seja qual for a etapa em que se 
encontra o binómio sinistrado/
perito médico no ciclo de gestão 
de um acidente de trabalho:  ─ 
no gabinete de avaliação do dano 
corporal após a alta dos serviços 
clínicos da seguradora; ─ na fase 
conciliatória da realização do 
exame médico singular ou no 
contencioso, na fase de junta médica 
─ a questão do nexo de causalidade/
imputabilidade médica deve estar 
sempre presente. No espírito do 
médico perito, as seguintes questões 
(critérios de SIMONIN) têm que ser 
sempre equacionadas e as respostas 
a elas obtidas:
- a natureza do traumatismo é 
adequada para produzir as lesões 
evidenciadas?
- a natureza  das lesões é adequada 
a uma etiologia traumática?
- há adequação entre a sede do 
traumatismo e a sede da lesão?
- de acordo com o conhecimento 
médico, é plausível um encadeamento 
anátomo ─ patológico e clínico,  
igualmente temporal, entre o evento 
traumático, as lesões e as sequelas 
que observamos?
- finalmente, poderemos excluir uma 
causa estranha ao traumatismo?  
Para poder responder a estas 
perguntas, o perito terá que ser 
incansável na procura dos indícios 
para depois fazer uma discussão 
médico-legal sistemática, lógica, 
coerente e fácil de entender por 

quem não é profissional de saúde. 
Assim, o perito vai proceder a 
uma entrevista clínica detalhada, 
irá procurar dados clínicos 
complementares, vai realizar um 
exame objectivo completo e 
direccionado (usando instrumentos 
de medida, evitando as medidas 
aproximadas «a olho»), irá solicitar 
exames complementares de 
diagnóstico se assim o entender 
e, sendo necessário, solicitará 
pareceres de outros especialistas das 
áreas médicas e cirúrgicas. O perito 
terá que estar atento à simulação e 
à dissimulação, respeitando a ética e 
a deontologia médicas. A questão do 
nexo de causalidade tem que ficar 
clara para nós médicos e para quem 
nos solicita os pareceres médico-
legais. No relatório médico legal 
deverá ser realizada uma discussão 
aberta porque «Peritar é estudar. 
Compreender, descrever e depois 
explicar para fazer compreender»  
(PIERRE LUCAS). 
Após este trabalho de investigação, 
o perito estará em condições de 
se pronunciar e explicar o tipo de 
nexo de causalidade em presença:
1 – Nexo de causalidade certo 
─ «o evento foi seguramente a 
causa das lesões e/ou das sequelas 
observadas»  (VIEIRA et al., 2008);
2 ─  Nexo de causalidade directo ─ 
«as lesões e/ou sequelas resultaram 
diretamente do evento» (Op. cit.);
3 ─  Nexo de causalidade total 
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─ «nenhuma outra causa para 
além do evento em apreço teve 
responsabilidade na afetação da 
integridade psico-física» (Op. cit.) ;
4 ─  Nexo de causalidade hipotético  
─ «a análise dos critérios relativos 
ao nexo de causalidade não 
consente o seu estabelecimento 
com segurança, sucedendo todavia 
que o perito médico não o pode 
afastar formalmente» (Op. cit.). 
Segundo estes autores, não resta 
ao perito senão a de consignar no 
relatório pericial as suas dúvidas. 
Ou, como diz CHAUSSIER ─ 
«A opinião do perito não deve 
ser estabelecida em suspeitas, 
presunções, probabilidades. Se após 
o exame pericial ficar na dúvida, na 
incerteza, é preciso exprimi-la de 
maneira formal».
5 ─  Nexo de causalidade indireto ─ 
a relação entre o evento traumático 
e as lesões ou sequelas observadas 
é indireta. É, por exemplo, o 
caso citado pelos autores acima 
referenciados, em que após um 
traumatismo abdominal grave 
o sinistrado necessitou de uma 
transfusão sanguínea e veio a sofrer 
contágio pelo vírus HIV ou outro 
vírus como o VHC.
6 ─ Nexo de causalidade parcial ─ 
«há outra (s) causa (s) susceptível 
de ter contribuído para a situação 
que observamos, ou seja, outra 
causa concorreu com o evento em 
apreço para a realização do efeito» 
(Op. cit.). Nesta situação haverá 
um estado intercorrente, uma 
predisposição patológica ou um 
estado anterior que concorreram 
junto com o evento traumático para 
as consequências finais deste. O que 
é que poderá ocorrer neste caso?
─  o evento traumático não agravou 
o estado anterior; ─ o evento 
traumático agravou o estado 
anterior;  ─ o evento traumático 
exteriorizou/ desencadeou uma 
patologia latente; ─ o estado 
anterior não teve uma influência 
negativa sobre as consequências 
do evento traumático; ─ o estado 
anterior teve uma influência negativa 
sobre as consequências do evento 

traumático.
Se, como temos vindo a considerar, 
a discussão do nexo de causalidade 
ou de imputabilidade médica é a 
pedra basilar de toda e qualquer 
perícia médica, a importância 
relativa desta análise não é a mesma 
nos vários ramos do direito em que 
se realiza. Se ela é indispensável no 
âmbito do direito civil, o mesmo 
não se pode dizer no âmbito do 
direito do trabalho. Porque a lei 
que regulamenta o regime de 
reparação de acidentes de trabalho 
e de doenças profissionais, incluindo 
a reabilitação e reintegração 
profissionais ─ Lei nº 98/2009, de 4 de 
Setembro, é, nesta matéria, bastante 
redutora. O esforço do médico 
perito em ser exato nesta questão 
pode não ser necessário porque o 
normativo referido na dita lei é que 
manda. Na alínea nº 1 do ARTIGO 
11º está escrito: « ─ A predisposição 
patológica do sinistrado [estado 
anterior] num acidente não exclui 
o direito à reparação integral, 
salvo quando tiver sido ocultada» 
e na alínea nº 2 do mesmo artigo 
é reforçado: «Quando a lesão ou 
doença consecutiva ao acidente 
for agravada por lesão ou doença 
anterior [estado anterior], ou 
quando esta for agravada pelo 
acidente, a incapacidade avaliar-se-á 
[pelos peritos médicos] como se 
tudo dele resultasse, a não ser que 
pela lesão ou doença anterior o 
sinistrado já esteja a receber pensão 
ou tenha recebido um capital de 
remissão…». 
Na prática pericial diária, no âmbito 
do direito do trabalho, o que temos 
vindo a observar é que quando há 
um estado anterior inequívoco 
(Exemplo: alterações degenerativas 
tipo artrose dos joelhos) que 
contribua para as consequências 
finais do evento traumático assume-
se com certeza que não sabemos 
qual é a importância relativa desse 
estado anterior para o resultado 
final das consequências. Apesar de 
aceitarmos que o citado estado 
anterior possa ter contribuído para 
as consequências finais do evento 
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traumático em estudo não sabemos 
em que proporção. Não poderemos 
afirmar com segurança que essa 
proporção foi de 12,5%; 25%; 
50%; 75% ou outra percentagem 
qualquer. Quando muito poderemos 
presumir mas não afiançar! É 
levando em consideração esta 
premissa que temos vindo a atribuir 
uma desvalorização permanente 
parcial mais baixa pelas sequelas 
finais ─ damos o desconto relativo 
─ já que acolhemos como certo que 
não se pode imputar tudo ao evento 
traumático em análise. Quer dizer 
que, procedendo assim, os médicos 
peritos afastam-se do que está escrito 
na lei, que diz «… a incapacidade 
avaliar-se-á [pelos peritos médicos] 
como se tudo dele [do acidente] 
resultasse,…». E, na nossa opinião, 
furtam-se bem pois a não ser 
assim, para que seriam precisos os 
peritos médicos? Se quem fez a lei 
determinou que o normativo é que 
manda então não seriam necessários 
peritos médicos avaliadores! 
Não deixa de ser interessante 
constatar este olhar diferente com 
que médicos e legisladores observam 
o mesmo problema, que nos avisa 
que o ato de peritagem médica não 

é uma tarefa fácil, revestindo-se de 
particular complexidade nos casos 
em que há um estado anterior a 
considerar na avaliação.
Conclusões Finais
1 – No momento de contratação 
de um seguro de acidentes de 
trabalho, o trabalhador deverá 
ser avaliado por um médico 
competente em peritagem médica 
para a avaliação do seu estado 
clínico, o que tem implicações 
médico-legais.
2 ─ No acto de participação de 
um acidente de trabalho, uma 
triagem clínica bem feita terá que 
ser realizada, devendo a mesma 
ser executada por médicos 
competentes em peritagem médica, 
integrados numa cadeia sequencial 
de gestão de sinistros de trabalho.
3 ─ A discussão do nexo de 
causalidade/imputabilidade médica é 
a pedra basilar na realização de uma 
perícia médica.
4 ─ No âmbito do direito do 
trabalho, o ato de peritagem médica 
realizada pelo médico pode revelar-
se de particular complexidade 
e grande dificuldade quando há 
um estado anterior inequívoco a 
considerar.
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Oferta de emprego 
para médicos na Dinamarca
A Workindenmark é uma instituição criada pelo governo dinamarquês para 
promover o emprego de profissionais estrangeiros neste país. Directamente 
ligada ao Ministério do Emprego, a Workindenmark existe para promover 
a mobilidade de profissionais qualificados para a Dinamarca, não cobrando 
qualquer valor pelos seus serviços nem aos profissionais nem aos potenciais 
empregadores. Neste momento a instituição procura médicos, nomeadamente, 
nas seguintes áreas:
- clínicos gerais, cardiologistas, neurologistas, oncologistas, anestesistas, 
radiologistas, psiquiatras, patologistas, oftalmologistas, etc.
As características essenciais desejadas são a conclusão do ensino pós-graduado 
num país europeu e disponibilidade para viver na Dinamarca e aprender a 
língua dinamarquesa (quando um candidato é seleccionado é-lhe oferecido um 
curso gratuito de dinamarquês), entre outras. Para candidatar-se os médicos 
interessados deverão inscrever-se no site www.workindenmark.dk, recebendo 
uma referência. Posteriormente terão que enviar um CV detalhado, juntamente 
com a referência fornecida pela página da Workindenmark, para health@
workindenmark.dk. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do 
mesmo email.
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As assimetrias que 
verificamos no 
SNS reproduzem a 
desigualdade sócio- 
-económica do País. 
Portugal era, em 
2010, o 3º país da 
União Europeia com 
maior desigualdade de 
rendimentos, apenas 
suplantado pela Látvia 
e Lituânia.

Foi com surpresa que tomei conhecimento que as consultas para Rastreio 
Oncólógico passaram a pagar taxas moderadoras no concelho da Amadora, 
ao contrário do que se passa na maioria dos Centros de Saúde e Unidades 
de Saúde Familiar no resto do país.
A explicação dada para este facto foi que no ACES da Amadora não há rastreio 
oncológico organizado. Os habitantes deste concelho (com problemas socio-
económicos gravissimos e uma taxa de doentes sem médico de cerca de 
40%) são assim duplamente penalizados: não dispõem de rastreio organizado 
e, para o fazer, têm de pagar taxas moderadoras, ao contrário de outros 
cidadãos portugueses residentes noutros concelhos.  Acresce informar que, 
em 2008, a  Amadora foi o concelho com mais elevada taxa de mortalidade 
por cancro da mama , na área geográfica da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo.
As assimetrias que verificamos no SNS reproduzem a desigualdade 
sócio-económica do País. Portugal era, em 2010, o 3º país da União Europeia 
com maior desigualdade de rendimentos, apenas suplantado pela Látvia e Lituânia.
A desigualdade no SNS remonta à introdução das leis de mercado (e 
pseudo-competitividade) nos serviços públicos. Esta doutrina, aplicada por 
Margaret Tatcher ao National Health Service (NHS), no Reino Unido, nos 
anos 80, e continuada pelos governos seguintes, incluindo o Trabalhista, 
resultou no NHS “a duas velocidades”, também chamada  “lotaria do código 
postal” (postcode lottery ou “the huge gap between the best and the rest”). Em 
localidades diferentes do mesmo país, pode obter-se um serviço de qualidade 
muito diferente do vizinho, ou mesmo não obter determinado serviço.
No seu livro “NHS plc – The Privatisation of our Health Care” (Verso, 
2005), Allyson Pollock, uma professor de Saúde Pública no Universty College 
London, dá-nos conta como o Serviço de Saúde, como um direito, foi 
progressivamente desmantelado (e privatizado), nas últimas décadas, por 
sucessivos governos no Reino Unido. Os cuidados de saúde transformaram-
se num bem transacionável a ser comprado, em vez de um direito. Segundo 
a autora, esta tem sido a receita do Banco Mundial, do Fundo Monetário 
Internacional, da Organização Mundial do Comércio e mesmo da OMS e da 
Comissão Europeia.
Tal como outros países, Portugal introduziu a noção de “mercado” ou 
business culture, no Serviço Público. Termos como “parceria público-privada”, 
“competitividade”, “contratualização”, “outsourcing”  têm minado os 
serviços, perdendo-se a noção de Universalidade e Equidade  que são as 
bases de um Serviço Público. 
Temos assim, como em Inglaterra, utentes de primeira e de segunda , apesar 
de serem todos cidadãos portugueses. Mas, tal como no Reino Unido, nem 
sequer tivemos ganhos económicos, como se está a concluir pelo desastre 
dos hospitais EP, com dívidas cuja dimensão está longe de ser conhecida.
Também o fim das Carreiras Médicas e as diferenças de remunerações dos 
médicos, gritantemente desiguais para profissionais com a mesma graduação 
e a fazer o mesmo trabalho,  têm  “envenenado” o relacionamento e causado 
desmotivação.
Não se duvida da necessidade de contenção de despesas no SNS, mas é 
fundamental corrigir desigualdades em vez de as agravar, como estamos a 
assistir.

 “Mercado” 
e desigualdade no SNS

Isabel Cortez   
Assistente Graduada de Medicina 
Geral e Familiar na UCSP - Buraca
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somíase portuguesas tiveram um pa-
pel crítico no combate contra a THA 
em Angola (1946, Pinto da Fonseca), 
Moçambique (1940, Andrade e Silva) 
Guiné Portuguesa (1945, Cruz Fer-
reira) resultando na quase eliminação 
da doença em Angola e Moçambique. 
As suas equipas móveis tiveram uma 
expressão particularmente importan-
te em Angola. A extensão do territó-
rio obrigava a uma estrutura logística 
gigantesca, envolvendo por vezes 

Equipas móveis na luta 
contra a doença do sono

A Tripanossomose humana Afri-
cana (THA, doença do sono) 
tem uma distribuição rural por 

toda África Intertropical, associa-
da à existência da mosca Tsé-tsé. 
Nos anos 1920 a doença assumia 

proporções epidémicas, di-
zimando aldeias inteiras. 
Para diagnosticar e tratar 
os doentes e para obter o 

controlo da sua transmissão é necessário detec-
tar a infecção pelo tripanosoma no sangue, na linfa 
(“suco”) ganglionar e eventualmente no líquido cefa-
loraquidiano; isto deve ser feito o mais precocemente 
possível, de preferência antes que a doença invada o 
Sistema Nervoso Central, mas a população sob risco 
de estar infectada encontra-se geralmente em áreas 
remotas.    

Jorge Seixas   
Professor Auxiliar

Unidade de Ensino e Investigação 
de Clínica das Doenças Tropicais
Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical - UNL

O médico francês Eugène Jamot 
(1879 – 1937) aplicou pela primeira 
vez o conceito de equipa móvel na 
luta contra a doença do sono nos Ca-
marões na segunda metade da década 
de 1920. Rapidamente todas as potên-
cias coloniais adoptaram o modelo; 
centenas de equipas móveis francesas, 
inglesas, alemãs e portuguesas percor-
reram as aldeias do interior de África 
até aos anos 70. 
As Missões de Combate à Tripanos-

Camiões para transporte de equipa 
móvel da Missão do Sono

Pesquisa  de tripanosoma

Tenda completa em processo de 
recuperação no Quartel da Pontinha, 
Março 2012
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equipas de dezenas de funcionários, 
incluindo médicos, entomologistas, 
enfermeiros, técnicos de laboratório, 
escriturários, cozinheiros, motoristas 
e ajudantes diversos, transportado em 
camiões. 
Para além de diagnosticar os doentes 
detectando o tripanosoma no sangue 
ou no suco ganglionar referindo-os 
para tratamento, as equipas realiza-
vam também a pentamidização, que 
consistia na administração profiláctica 
de pentamidina intramuscular a toda 
a população sob risco a cada seis me-
ses bem como acções de controlo da 
mosca Tsé-tsé (capturas, identificação, 
desmatamento, uso de insecticida e 
armadilhas) e de educação da popula-
ção sobre a doença do sono. 
O IHMT possui duas tendas usadas, 
tanto quanto sabemos, na Missão 
do Sono da Guiné Portuguesa, assim 
como material diverso (camas de 
campanha, latrina de campo, micros-
cópios, centrifugas manuais, etc.) utili-
zado nas equipas móveis que percor-
reram este território em especial nas 
décadas de 50 e 60, resultando no de-
saparecimento (até à data) da doença 
do sono neste país. 
No âmbito das actividades do Museu 
do IHMT pretendemos fazer, ainda em 
2012, a reconstituição de uma equipa 
móvel, utilizando as duas tendas, que 
estão a ser recuperadas com a ajuda 
do Exército Português. A instalação 
reproduzirá o procedimento de tria-
gem e diagnóstico da doença do sono 
utilizando material da época. 

Punção de ganglio cervical  para obtenção 
do suco ganglionar
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Aldeões em repouso após receber pentamidina intramuscular  

Administração de pentamidina 
intramuscular 

Tenda utlizada pela equipa móvel.

Punção digital para 
pesquisa  de 
tripanosoma 
no sangue
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As crianças, nos seus devaneios infantis, 
quando incarnam os seus heróis, 
frequentemente ligam o seu nome a 
esses heróis. Lembro-me de, quando 
era criança, ao imaginar que era o 
Tarzan, (ou o D´Artagnan ou o David 
Crocket, ou outro), gritar: “Manel 
Mendes Silva Tarzan”! E, dessa altura, 
lembro-me do meu desejo de ter 
um nome pouco comum, exclusivo 
até, para partilhar com os nomes 
únicos dos meus heróis. O que não 
era, manifestamente, o meu caso, pois 
o meu nome e apelidos eram muito 
frequentes e nada distintivos da minha 
pessoa. Por isso até utilizava alguns 
“petit-noms” que me tinham dado em 
bebé, como “Manel Cucas” ou “Guri”.
Um pouco mais tarde, na pré-
adolescência, influenciado por um tio 
genealogista, recordo o meu desejo 
de ter um nome “sonante”, de família 
distinta, com tradição, e lembro a 
mágoa que tinha ao consultar a lista 
telefónica com quase dez nomes 
iguais ao meu, a pena do meu nome 
e apelidos comuns, vulgares, banais, 
populares, sem tradição ou distinção. A 
minha família tinha apelidos associados 
a brasão, mas não era o caso dos meus 
apelidos principais, e isso entristecia-
me.
Uns anos depois, na adolescência, 
sonhava ser famoso, não na riqueza ou 
no poder, mas, platonicamente, como 
artista, cientista, médico, santo… E 
o meu nome comum, vulgar, não se 
coadunava nada com esses desejos, 
pois não tinha “marca”, não tinha 
carisma, não era distintivo, não ficava 
na memória.

Todavia, as contingências da vida são 
o que são, da família a que pertencia 
só tinha que me orgulhar, e tinha que 
saber eu próprio honrar e distinguir 
o meu nome mesmo que ele não 
tivesse as tais características marcantes 
por mim sonhadas. Ele era meu, e a 
minha individualidade não se perdia 
com o facto de o meu nome comum 
ser usado também por outros, fossem 
boas ou más pessoas, importantes 
e distintas ou não. Ele era meu, era e 
seria de família, e não sendo distintivo 
ou característico, representava-me e à 
minha família.
Com o tempo fui-me adaptando 
e, caso curioso, a vulgaridade do 
nome originou até alguns episódios 
interessantes e originais, o último dos 
quais há dias, que me fez recordar 
outros, e que me levou a escrever este 
texto, relatando-os. 
Ainda aluno da Faculdade de Medicina, 
nos anos sessenta, tomei posse como 
monitor de Ortopedia, perante o 
Director da Faculdade da altura, o Prof. 
Doutor Torres Pereira (só mais tarde 
decidi ir para Urologia). Depois das 
formalidades, perguntou-me: “é familiar 
do meu colega Manuel Mendes Silva?”. 
Disse-lhe que sim, que era sobrinho e 
afilhado. Respondeu-me: “o seu tio é 
um dos bacteriologistas portugueses 
mais ilustres de sempre. Como 
bacteriologista que também sou devo-
lhe muito, aprendi muito com ele, e por 
ele tenho enorme consideração. Que 
ele seja para si um exemplo…”. 
Pouco tempo depois, aquando do 
falecimento do meu tio, pude constatar 
o profundo e sentido desgosto do Prof. 

Coincidências 
de um nome comum… 
Texto dedicado ao meus homónimos familiares, ao 
tio Manel, “tio Minolo”, meu padrinho, médico bac-
teriologista ilustre, já desaparecido, e ao meu neto 
“caçula”, o Manel, recém-nascido, que perpetuará o 
nome de família, e que um dia poderá vir a ser um 
médico ilustre…

Manuel Mendes Silva
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Doutor Torres Pereira. Relembrando 
o que me tinha dito, compreendi que 
tinha uma responsabilidade no nome, 
apesar da sua vulgaridade.
Nos finais dos anos setenta, início dos 
anos oitenta, quando tinha trinta e 
poucos anos, nos primórdios da minha 
vida clínica urológica em consultório 
privado, nos arredores de Lisboa, fui 
procurado por um doente com o 
mesmo nome que eu, Manuel Mendes 
Silva. Fiquei curioso com o que me 
iria aparecer… Quando entrou no 
gabinete verifiquei que se tratava de 
um “velhote” com setenta e tal anos, 
com razoável estado geral embora 
com marcha algo insegura, e que ia 
acompanhado por uma senhora mais 
jovem, ainda bonita nos seus sessenta… 
Verifiquei que, embora fisicamente 
muito razoável apresentava já uma 
demência significativa, mas com a ajuda 
da mulher fiz a história clínica que era 
de “prostatismo”. Ao fazer o toque 
rectal, fiz o imediato diagnóstico de 
cancro da próstata, tal a irregularidade 
e a dureza. Nessa época, nessas 
situações “evidentes”, não se faziam 
biopsias e avançava-se imediatamente 
para um tratamento hormonal 
com estrogénios ou orquidectomia 
cirúrgica. Expliquei sucintamente a 
situação, aconselhei a orquidectomia 
com anestesia local, e disse, embora 
me parecesse redundante perante 
aquela demência, que a vida sexual seria 
afectada negativamente, extinguindo-
se. O doente não reagiu, mas a mulher 
imediatamente se levantou…, mas veio 
dar-me um abraço, dizendo: ” bendito 
doutor! Todas as noites ele não me 
larga, importuna-me, insiste, deixa-me 
derreada, a minha vida é um inferno…  
Oh Dr., avance já!”. Não há dúvida; uma 
moeda tem sempre duas faces. Operei 
aquele meu homónimo beneficiando-
lhe a quantidade e a qualidade de vida 
(pois aquela insistência relacionava-se 
com a senilidade e a demência), mas 
também a qualidade de vida da mulher, 
que saiu do “inferno” que alegava e 
passou a viver no “céu”, pelo menos 
sobre certos aspectos… O caso 
marcou-me e não o esqueci , ainda por 
cima por se tratar de um homónimo.
Nos inícios dos anos oitenta, não 
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muito longe do sítio onde eu morava, 
vivia outro Manuel Mendes Silva, que, 
vim a saber depois, era professor de 
português no Colégio Alemão. Os 
nossos números de telefone tinham 
raiz semelhante, pois o bairro era 
o mesmo, e frequentemente me 
telefonavam as mães dos alunos dele e 
os meus doentes também com alguma 
frequência ligavam para ele. Um dia 
telefonámo-nos e explicámos a situação, 
desculpando-nos mutuamente de algo 
de que não éramos responsáveis. 
Algum tempo depois soube que tinha 
morrido fatidicamente num acidente 
de viação. Passaram uns meses e um 
dia, antes de iniciar a consulta, um 
doente pediu-me para lhe dedicar e 
assinar o livro que ”eu” tinha escrito. 
Fiquei perplexo porque nessa altura 
ainda não tinha escrito nenhum livro, 
mas o doente logo me apresentou 
um livro cujo autor, Manuel Mendes 
Silva, escrevia “Como bem escrever 
português”. Imediatamente reconheci 
o meu homónimo e folheei o livro 
com curiosidade. Numa breve análise 
fiquei surpreendido com o interesse 
do livro, apesar de ser de uma área 
que não era a minha, e logo decidi 
que o havia de adquirir. Expliquei ao 
meu doente a situação, que o livro não 
era meu, mas sim de um homónimo 
professor de português recentemente 
desaparecido. Já que assim era e que 
eu não conhecia a obra, disse o meu 
doente, insistia em me oferecer o livro. 
Acabei por aceitar com a condição de 
ele me escrever uma dedicatória. E as 
minhas palavras que o doente solicitava 
acabaram nas simpáticas palavras dele 
para mim. Gostei imenso de ler aquele 
livro, que guardo ciosamente. Aprendi 
muito da escrita portuguesa de uma 
forma “leve” mas objectiva e fascinante 
e aqui presto a esse meu homónimo a 
homenagem que ele merece.
Quando fui para o consultório na rua 
Alexandre Herculano, havia um outro 
Dr. Mendes Silva, embora Francisco, 
da geração de meu pai e de meu tio, 
radiologista, que tinha consultório 
um quarteirão acima. Durante cerca 
de uma década, até ele encerrar o 
estabelecimento, ele e eu, ambos “Dr. 
Mendes Silva”, partilhámos algumas 
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“confusões” que sempre se 
iam resolvendo. Em meados da 
década de oitenta, todavia, uma 
dessas confusões acabou por 
se resolver involuntariamente a 
meu favor. Quando cheguei um 
dia ao consultório estava no 
gabinete um enorme embrulho 
com um envelope endereçado 
”Dr. Mendes Silva”, explicando-
me a empregada que alguém 
tinha mandado entregar aquele 
presente. Quando abri o 
embrulho verifiquei que era o 
presunto sugerido pela forma, 
e quando abri o envelope não 
reconheci o nome do cartão que 
só continha um nome com os 
cumprimentos e agradecimentos. 
Pedi à empregada que procurasse 
no ficheiro, para posteriormente 
pela ficha reconhecer o 
ofertante e lhe agradecer, e, 
ao fim do dia levei o presunto 
para casa, que logo foi encetado, 
saborosamente, por mim e por 
minha família, especialmente 
pelos filhos sempre gulosos. 
Dois ou três dias depois a 
minha empregada vem dizer-me 
que, apesar de ter procurado 
minuciosamente, não encontrava 
nenhuma ficha com aquele 
nome. Ficámos desconcertados 
e só mais tarde nos lembrámos 
que o destinatário do presente 
poderia ser o outro “Dr. Mendes 
Silva”. A minha empregada 
telefonou para lá e desfez-se o 
equívoco. O nome do cartão 
correspondia a um antigo colega 
de escola do Dr. Francisco 
Mendes Silva que tinha tido um 
acidente com necessidade de 
várias radiografias, a quem o Dr. 
Mendes Silva tinha feito umas 
atenções. Pedi para chamar o 
meu homónimo e expliquei-lhe 
o que se tinha passado, pedindo-
lhe desculpa pelo involuntário 
equívoco, dizendo que quase 
metade do presunto já estava 
na barriga dos meus filhos, mas 
que lhe enviaria um presunto 
que eu próprio compraria numa 
charcutaria. Respondeu-me que 
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nem pensasse, que me fizesse 
muito bom proveito e aos meus 
filhos, que tinha muito gosto em 
que fruíssemos, e não o consegui 
demover. Apesar de há muito 
desaparecido, aqui lhe renovo o 
meu agradecimento, e a minha 
estima e consideração por este 
colega homónimo.
Há dias, o telefone tocou, mais 
uma vez, no consultório. A minha 
empregada atendeu:
- Consultório...
- É do consultório do Sr. Dr. 
Mendes Silva?
- Sim, é.
- Peço desculpa, vai concerteza 
achar-me impertinente, mas dar-
lhe-ei depois uma explicação. O 
Sr. Dr. Mendes Silva trabalhou ou 
trabalha no Hospital Militar?
- Sim, trabalhou...
- E, desculpe, que idade tem o Sr. 
Dr. Mendes Silva?
- Não sei bem, anda à roda dos 
65 anos.
- É o mesmo, só pode!...
- O mesmo?...
- Desculpe, já vai perceber... 
Pode dar-me o e-mail do Sr. Dr.? 
É que gostaria de lhe fazer um 
agradecimento especial...
- Não lhe dou o e-mail 
pessoal, mas dou-lhe o e-mail 
do consultório e depois 
reencaminho para o Sr. Dr.
- Sabe, é que também me 
chamo “Mendes Silva”. E esse 

facto determinou muito a minha vida. 
Gostaria de contar a história ao Sr. Dr. 
Mendes Silva e de lhe agradecer. Dê-
me então o endereço, por favor.
E enviou o e-mail que abaixo se 
reproduz.
“Assunto: Agradecimento ao Sr. Dr. 
Mendes Silva”
“Exm.º  Sr. Dr. Mendes Silva
Em finais da década de sessenta fui 
chamado para cumprir o serviço 
militar.
Fiz recruta em Mafra. A meio da 
recruta, porque eu tinha referido 
à entrada um antigo entorse num 
tornozelo, mandaram-me para o 
Hospital Militar, Campolide, para o 
Serviço de Ortopedia.
Após uma semana para tirar umas 
radiografias, “fui presente” ao Director 
Clínico de Ortopedia.
Ao ver as radiografias e o meu 
excelente tornozelo (ainda é o mesmo), 
ficou furioso por o incomodarem com 
ninharias daquelas. Ia, naturalmente, 
recambiar-me para Mafra onde já 
me encontrava “nomeado como 
voluntário” para os Comandos.
Vai daí, vê o meu nome e pergunta: “É 
da família do Dr. Mendes Silva?”.
Soaram campainhas na minha cabeça. 
Não tinha nada a perder. Filho, seria 
demasiado arriscado. Respondi: “ Ah, o 
meu tio! Sou sobrinho”.
“Vá lá para os auxiliares e dê um 
abraço ao seu tio.”
…
Há cerca de três anos estive internado 

no Hospital de S. José. Ao ver o meu 
nome, uma enfermeira perguntou: “É 
da família do Dr. Mendes Silva?”. Outra 
vez as campainhas!
Aproveitei para perguntar quem era 
o Dr. Mendes Silva e foi-me dada a 
informação sobre a especialidade e o 
facto de ter trabalhado no Hospital 
Militar. 
“BINGO! É ele mesmo!”
Nesse dia, e contra os meus hábitos, 
joguei no Euromilhões. Podia ser que 
houvesse uma segunda vez. Nada. O 
trunfo do Dr. Mendes Silva tinha-se 
esgotado.
Mas, finalmente, consegui localizar o 
meu “querido tio” a quem tanto devo 
e aqui estou a transmitir-lhe o abraço 
do Director de Ortopedia do Hospital 
Militar.
Espero não o ter maçado com esta 
história, mas para mim o seu empenho 
foi determinante. Passei aos serviços 
auxiliares, terminei o meu curso de 
Direito. Advoguei cerca de trinta anos 
e agora estou reformado. A si o devo.
Os meus melhores cumprimentos
Mendes Silva”
Nos finais dos anos 60 eu era 
monitor de Ortopedia no Hospital 
de Santa Maria, e conhecia e dava-me 
muito com vários ortopedistas. Mas 
não tinha idade para ser tio deste 
Senhor, que deve andar pela minha 
idade... Provavelmente, o Director da 
Ortopedia referido seria amigo do meu 
tio, bacteriologista, Manuel Mendes 
Silva, o “tio Minolo”, que tinha muitos 
amigos; ou então do radiologista, 
Francisco Mendes Silva, que teria idade 
semelhante e era também bastante 
conhecido. O Dr. Mendes Silva dessa 
altura provavelmente foi o tio Minolo 
ou o radiologista e não eu. Todavia, o 
Dr. Mendes Silva do Hospital de S. José 
era eu, seguramente.
Em qualquer circunstância, mesmo que 
a história não seja verdadeira, ou que 
eu não seja o verdadeiro destinatário, 
o e-mail é verídico, e não deixa de ser 
um agradecimento original...
Já enviei um e-mail ao Senhor dizendo 
que teria muito prazer que me visitasse 
no consultório, para nos conhecermos. 
Foi há dias e aguardo resposta de mais 
um homónimo “Mendes Silva”…
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