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Código Deontológico
Disposições Gerais

capítulo II
Deveres Dos MéDicos

Artigo 9.º

(Actualização e preparação científica)

O médico deve cuidar da permanente actualização da sua cultura 

científica e da sua preparação técnica, sendo dever ético funda-

mental o exercício profissional diligente e tecnicamente adequado 

às regras da arte médica (leges artis).

Artigo 10.º

(Dignidade)

Em todas as circunstâncias deve o médico ter comportamento 

público e profissional adequado à dignidade da sua profissão, sem 

prejuízo dos seus direitos de cidadania e liberdade individual.
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medicina são confrontados com 
um crescendo de dificuldades, 
interferências e falta de 
perspectivas. 
O concurso público nº 1921/2012, 
que coloca em movediço e 
ignominioso leilão a contratação 
de médicos low cost para o SNS, 
generalizando os ofícios das 
empresas privadas prestadoras 
de serviços, é a tempestade que 
explodiu definitivamente um 
instável copo que já transbordava. 
A contratação de Médicos foi 
reduzida a uma espécie de leilão 
de gado.
Contratar especialistas ‘ao mais 
baixo preço’ traduz a definitiva 
mercantilização da Saúde, a 
caixificação dos Cuidados 
Primários de Saúde e a aniquilação 
do SNS. 
De uma penada, o Ministro da 
Saúde destrói as Carreiras Médicas, 
a hierarquia técnico-científica dos 
Serviços, o trabalho em equipa e 
a valorização da experiência, do 
curriculum e da Qualificação. 
Como vai ser assegurada a 
qualidade da formação dos futuros 
especialistas, o que até aqui 

Há pouco mais de um ano, quem 
poderia prever que Portugal e a 
Saúde iriam enfrentar as ameaças 
presentes?
Diz o economês que devemos 
transformar as ameaças em 
oportunidades. Mas tal só acontece 
com reacção, acção, determinação, 
iniciativa…
O povo e os médicos portugueses 
são particularmente resilientes. O 
último ano tem-no demonstrado.
A Ordem dos Médicos assumiu as 
suas responsabilidades com uma 
postura criticamente construtiva, 
uma permanente e multifacetada 
intervenção e disponibilidade para 
o diálogo. O protocolo com a DGS 
é um excelente exemplo.
Mas chegou a hora de dizer, 
BASTA!
O SNS, de brilhantes resultados, 
excelentes profissionais e baixo 
custo absoluto per capita, 
responsável por apenas 0,5% da 
dívida nacional, está a sofrer a 
maior ameaça desde a sua criação.
Os Doentes sentem cada vez mais 
dificuldades de acessibilidade aos 
Cuidados de Saúde.
Os Médicos e os estudantes de 

Herois do Mar, 
Nobre Povo
Nação Valente...
       preparemo-nos

E d i t o r i a L  

A
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sempre foi feito gratuitamente, 
por médicos contratados à 
peça, obrigados a índices de 
produtividade incompatíveis e 
que correm o risco de sofrer a 
concorrência leiloeira dos seus 
formandos?
No centenário do nascimento de 
Miller Guerra, não o poderemos 
permitir. 
Saberemos honrar a memória de 
todos aqueles que lutaram pelas 
Carreiras Médicas e pela Qualidade 
dos Médicos portugueses.
Ordem dos Médicos e Sindicatos 
Médicos estão UNIDOS. O 
movimento Médicos Unidos e a 
ANEM estão em estado de alerta e 
prontidão e já demonstraram a sua 
pronta capacidade de mobilização.
O futuro próximo vai fazer-nos 
recordar as lutas antes do 25 de 
Abril e dos tempos de Leonor 
Beleza, Luís Filipe Pereira e Correia 
de Campos.
Preparemo-nos.
Vai ser absolutamente fundamental 
a mobilização e participação de 
todos nas iniciativas que irão ser 
programadas. Talvez mais do que 
nunca, o nosso futuro depende de 
nós.
Vamos enfrentar dias duros, mas 
sabemos que só há um caminho: 
pelos direitos dos Doentes, pela 
Qualidade da Medicina portuguesa 
e pela nossa dignidade e qualidade 
profissional, lutar e vencer.
Saberemos estar à altura da 
História.

In
 “

 C
or

re
io

 d
a 

M
an

hã
” 

- 
10

 d
e 

M
ai

o 
de

 2
01

2

In
 “

 C
or

re
io

 d
a 

M
an

hã
” 

- 
24

 d
e 

M
ai

o 
de

 2
01

2



8 | Abril | 2012

Na sequência de no-
tícias sobre a hemo-
diálise em Portugal, 

um grupo de médicos 
nefrologistas escreveu, 

no dia 23 de Março 
de 2012, uma carta 

aberta ao Secretário 
de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde, que 
divulgamos de seguida.

Carta aberta

«Exmo. Senhor Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde

Em vários órgãos de comunicação 
social surgiram nos últimos dias, e 
no contexto da celebração do Dia 
Mundial do Rim, diversas notícias sobre 
a hemodiálise em Portugal.
Entre elas, constam várias das 
afirmações atribuídas a V.ª Ex.ª que 
envolvem atropelo de princípios 
de caráter ético e técnico e outras, 
relativas ao preço e ao custo do 
tratamento dialítico, que são imprecisas 
e podem induzir em erro quem as 
tenha ouvido ou lido. 
Em relação a todas elas, impõe-se 
reestabelecer a verdade.
Assim, esclarecemos o seguinte:
A. Questões de carácter ético e téc-
nico
1. V.ª Ex.ª terá feito um “grande ape-
lo” para que «os nefrologistas criem 
condições para que os doentes entrem, 
cada vez mais tarde, em diálise».
2. Sabendo que V.ª Ex.ª é médico e 
oncologista, temos dificuldade em crer 
que estas declarações tenham, efecti-
vamente, sido pronunciadas. Contudo, 
caso o tenham sido, esclarecemos que:
a) Cabe ao Estado, e não aos 
nefrologistas, criar as condições que 
promovam uma diminuição da incidência 
da Insuficiência Renal Crónica Avançada 
através da melhoria da literacia da 
população, da sua educação alimentar e de 
hábitos de vida, da melhoria dos cuidados 
primários de saúde, de campanhas 
para profilaxia, detecção e adequado 
tratamento das doenças que mais 
contribuem para o desenvolvimento da 
Doença Renal Crónica, designadamente 
da Diabetes mellitus tipo 2, da Hipertensão 
Arterial e da Dislipidémia e, por fim, 
da detecção precoce de proteinúria 
(proteínas na urina);
b) Mas, se o Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde tem 
conhecimento de que há casos em 
que nefrologistas são negligentes no 
tratamento das co-morbilidades ou 

i n f o r m a ç ã o   

das complicações da Doença Renal 
Crónica susceptíveis de agravar a sua 
evolução ou, ainda mais grave, que 
há doentes a serem integrados em 
tratamento dialítico crónico antes 
de, para tal, apresentarem indicação 
clínica – o que configura má prática 
susceptível de procedimento disciplinar 
ou, mesmo, judicial – tem o inalienável 
dever de denunciar, junto das entidades 
competentes, tais práticas;
b) Porém, se a intenção do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
é apelar aos médicos nefrologistas para 
que adiem o início de tratamento dos 
doentes renais crónicos para além do 
momento em que têm indicação para o 
iniciar, esse apelo prefigura – face à sua 
condição de médico que desempenha, 
transitoria e simultaneamente, elevada 
função executiva na Administração 
pública – grave atentado aos preceitos 
éticos que orientam a nossa profissão;
c) Contudo, estamos convictos de 
que o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde se limitou, embora 
negligentemente, a enunciar uma 
directriz superiormente imposta e não 
fundamentada.
Em qualquer dos casos, seria da maior 
conveniência esclarecer a sua posição 
sobre o assunto e se, na sua prática 
clínica, adia – no tratamento dos seus 
doentes oncológicos – o início do 
tratamento quimio ou radioterápico 
para além do momento em que eles 
apresentam indicação para o efectuar.
B. Custo e preço do tratamento dia-
lítico 
1. O chamado “preço compreensi-
vo” da hemodiálise foi instituído em 
2008 e, diferentemente do preço até 
então praticado que abrangia, apenas, 
o tratamento hemodialítico propria-
mente dito, passou a englobar, também, 
uma plêiade de análises clínicas, de 
outros exames complementares e de 
medicamentos que são habitualmente 
consumidos pelos doentes submetidos 
a este tratamento.
2. Sem que existissem estudos isen-
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tos e credíveis sobre o custeio da 
hemodiálise efectuada em unidades 
extra-hospitalares (onde é levado a 
efeito o tratamento da enorme maio-
ria – 90% – dos doentes), o “preço 
compreensivo” instituído – e acordado 
entre as unidades privadas convencio-
nadas pelo Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e o Estado – foi de € 547,94 por 
doente e por semana.
3. Em 2010 é publicado um estudo 
sobre o custeio da diálise efectuado 
pela empresa Deloitte sob encomenda 
do Ministério da Saúde (MS) através da 
Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS). Neste estudo concluía-
-se que o custo da hemodiálise era 
cerca de 30% inferior ao “preço com-
preensivo” praticado. Todavia, a insufi-
ciente informação de que dispunha e 
os erros metodológicos de que pade-
cia eram de tal forma exuberantes que 
não mereceu a menor credibilidade e 
foi alvo de duras críticas. Não obstante 
isso, foi depois utilizado pelo MS como 
argumento para a redução do “preço 
compreensivo”. Com efeito,
4. Em Janeiro de 2011 é revisto 
unilateralmente pelo MS o “preço 
compreensivo” que é reduzido em 2% 
(€ 10,96) para um valor de € 537,25 e 
passa a incluir a reparação dos acessos 
vasculares e a sua construção (à ex-
cepção dos primeiros), bem como as 
transfusões sanguíneas não urgentes. 
A esta nova parcela foi atribuído um 
valor de 4% do “preço” anterior, i.e., 
€ 21,92. Daqui resulta que, em Janei-
ro de 2011, os proveitos das unidades 
convencionadas foram, efectivamente, 
reduzidos em 6% – € 32,88.
5. Em Agosto de 2011 é, uma vez 
mais e unilateralmente, instituída uma 
redução de 12,5% do “preço compre-
ensivo” com inclusão dos acessos vas-
culares (e, presume-se, das transfusões 
não urgentes) que passou para € 470,09.
6. Assim se conclui que a redução 
dos proveitos das unidades de hemo-
diálise (e, portanto, dos gastos do SNS 
com estes prestadores) foi, no decor-
rer do ano de 2011, de 17,8% – e não 
de 14,2% como tem sido noticiado.
7. Para agravar este quadro, o Esta-
do não honra os seus compromissos, 
tendo vindo a alargar o prazo de paga-
mento às unidades privadas que é, hoje 
em dia, o dobro do que vinha a ser 

cumprido até o actual Governo tomar 
posse. Naturalmente, esta dilatação do 
prazo de pagamento tem motivado fal-
ta de liquidez que, em algumas dessas 
unidades, é aflitiva.
8. A redução dos proveitos das uni-
dades de hemodiálise no valor de € 
97,27,00/doente/semana (que, para 
uma unidade média com capacida-
de para tratar 100 doentes, se traduz 
numa diminuição de proveitos na or-
dem dos € 500.000 por ano) ocorrida 
num intervalo e 8 meses no ano pas-
sado, agora agravada pela dilatação no 
prazo de pagamento, coloca em sérias 
dificuldades o seu funcionamento, a 
manutenção da qualidade dos cuidados 
prestados e, até, a sua viabilidade a curto 
prazo. Sobretudo das que são detidas 
por pequenos empresários nacionais.
9. É neste contexto que as 
declarações atribuídas ao Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da 
Saúde sobre o controlo de qualidade 
dos cuidados prestados e da intenção 
do Governo em reduzir, ainda mais, o 
preço da hemodiálise assumem o ca-
rácter de espantosas. Com efeito,
10. Desconhece o Senhor Secretário 
de Estado que, apesar de haver em 
Portugal regulação do funcionamento 
das unidades de diálise, a sua avaliação 
nunca foi eficaz e regularmente efectu-
ada? Desconhece que a plataforma in-
formática para o efeito criada há 5 anos 
nunca funcionou adequadamente, não 
só pela sua complexidade resultante de 
uma pueril ambição em abarcar toda a 
informação, mesmo a desprovida de 
interesse para o objectivo prosseguido 
como, também, porque existem muitas 
unidades onde ainda não foi disponibi-
lizado o inter face entre o seu sistema 
informático e a referida plataforma?
11. Desconhece o Senhor Secretário 
de Estado que, tendo o Estado reduzi-
do a sua despesa com o sector conven-
cionado de hemodiálise em 17,8% no 
ano de 2011, apenas lhe “resta”, para 
o ano de 2012, uma redução de 2,2% 
para o cumprimento do estabelecido 
no memorando de entendimento? Mas 
que, mesmo essa redução, agravará ain-
da mais as já importantes dificuldades 
com que o sector se debate?
12. Desconhece o Senhor Secretário 
de Estado que, se por um lado, o me-
morando de entendimento estabelece 



uma redução das despesas com 
o sector convencionado, por ou-
tro prevê uma redução no prazo 
de pagamento aos seus fornece-
dores para 90 dias e não o seu 
alargamento galopante como o 
que se tem verificado?
13. Sabe o Senhor Secretário 
de Estado (e, se sabe, agradece-
mos que nos dê uma orientação) 
como se viabiliza uma empresa 
cujos lucros foram reduzidos a 
zero ou próximo disso, que não 
goza do privilégio de auferir sub-
sídios do Estado e que se recusa 
em degradar a qualidade dos ser-
viços prestados – porque deles 
depende a vida de vários doentes?
14. Pretende o Senhor Secre-
tário de Estado reduzir, ainda 
mais, o “preço compreensivo” 
da hemodiálise «ajustando-o aos 
custos reais dos procedimentos 
e à capacidade do país em os 
pagar»? Será que o Senhor Se-
cretário de Estado dispõe de al-
gum estudo reservado ou de al-
guma secreta informação sobre 
o assunto? Pensa que será possí-
vel ajustar o preço da assistência 
aos doentes aos seus custos, isto 
é, anulando os lucros das empre-
sas que prestam esses cuidados?
15. Lamentamos que o Estado 
não tenha acolhido como boa 
a sugestão por nós apresentada 
em 2006 para que, antes da im-
plementação do “preço compre-
ensivo”, fosse efectuado um rigo-
roso e exaustivo levantamento 
dos reais custos envolvidos no 
tratamento dos doentes com 
doença renal crónica avançada.
16. Lamentamos que, mais re-
centemente, o Estado tenha 
negligenciado a nossa repetida 
proposta para que fosse levado 
a efeito um estudo sobre o mes-
mo assunto através de uma co-
missão paritária com membros 
do Ministério da Saúde e das uni-
dades privadas de hemodiálise.
17. Desfortunadamente, o MS 
não fez uma coisa nem outra 
e, agora, anda ao sabor palpites 
avulsos (eventualmente, este 
será mais um) sobrando-lhe, ape-
nas, a possibilidade de recorrer a 

tível melhoria da qualidade dos cuidados 
prestados, alcandorando-os aos lugares 
cimeiros no ranking mundial.
20. Caso contrário, arriscamo-nos a:
a) Assistir à degradação dos cuidados 
prestados; ou
b) Observar a inviabilidade das unida-
des de diálise privadas e ao seu inevitá-
vel encerramento, designadamente das 
detidas por empresas nacionais, sem 
que o Estado disponha de capacidade 
instalada para, em tempo, recolocar os 
doentes nelas em tratamento.
21. Como alternativas, restará:
a) O desaparecimento das empresas 
mais frágeis (leia-se, as de capital nacio-
nal); ou
b) A nacionalização do sector priva-
do de hemodiálise (solução já por nós 
sugerida mas que parece não ser do 
agrado do MS); ou, por fim,
c) Desactivar em Portugal o trata-
mento dos DRC5d com a sua conse-
quente morte.
Sejam quais forem as opções tomadas, 
este Governo ficará, indelevelmente, a 
elas associado.

Com os melhores e mais respeitosos 
cumprimentos,

João Ribeiro Santos
Nefrologista – Director-Médico da 
PluribusDiálise – Accionista da PluribusDiálise

Pedro Ponce
Nefrologista – Director-Médico Nacional da 
Nephrocare – Portugal

Alfredo Loureiro
Nefrologista – Accionista Fundador da Uninefro 
S.A.-Clínicas de Diálise

Jose Diogo Barata
Nefrologista – Accionista da PluribusDiálise

João Paulo Oliveira
Nefrologista – Director Clínico da Nephrocare-
Santa Maria da Feira

Luísa Lobato
Nefrologista – Assistente Hospitalar Graduada – 
Hospital Geral de Santo António

Francisco Ribeiro
Nefrologista – Director Clínico da 
PluribusDiálise-Benfica »
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cortes cegos tendentes a esticar a cor-
da em compita com o sector privado 
para avaliar até onde este pode ir.
18. Mas, no meio desta competição, 
encontra-se em jogo a vida de alguns 
milhares de cidadãos, sendo da exclusi-
va responsabilidade do Estado assegu-
rá-la. E, por muito que quiséssemos e 
nos doa, não é, sequer, imaginável – por 
atribuição de deveres e por nossa total 
incapacidade económica – que, subs-
tituindo o Estado nos seus deveres 
constitucionais, sejam os empresários, 
os profissionais e os médicos a supor-
tar o tratamento destes doentes.
19. Por isso, apelamos ao bom-senso, à 
inteligência, à competência e à honesti-
dade intelectual da tutela da Saúde em 
Portugal para que:
a) Seja dado cumprimento integral 
ao constante do memorando de en-
tendimento que, como vimos, estabe-
lece dois sentidos para os compromis-
sos assumidos;
b) Leve a efeito um correcto apura-
mento do custo do tratamento hemo-
dialítico no país;
c) Seja prudente na eventual revisão 
do preçário da hemodiálise crónica ex-
tra-hospitalar de molde a não colocar 
em risco a sua viabilidade;
d) Implemente a criação de unidades 
de diálise públicas dedicadas ao trata-
mento de DRC5d, designadamente 
extra-hospitalares (por exemplo, na 
esfera de actuação das ULS);
e) Promova a revisão da Plataforma 
de Gestão Integrada da Doença Re-
nal Crónica de forma a depurá-la dos 
excessos de informação que a inviabi-
lizam e a obter a necessária colheita 
dos dados realmente relevantes para a 
prossecução dos seus objectivos;
f) Modere a utilização de expressões 
irrealistas ou demagógicas (redução 
de custos preservando a alta qualida-
de dos cuidados prestados, a redução 
dos custos com a diálise não justifica 
a diminuição da qualidade dos servi-
ços prestados, o controlo da qualidade 
nunca deixou de ser feita), passando a 
informar os portugueses com realismo 
informado;
g) Acolha, sem reservas injustificadas, 
a participação de entidades e de perso-
nalidades com largo historial de compe-
tência e de idoneidade moral que, nesta 
área, têm contribuído para a indesmen-
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Divulgamos os pareceres do Colégio de Anestesiolo-
gia sobre Unidades Intermédias Cirúrgicas e sobre a 
questão da presença de médicos anestesiologistas em 
regime de prevenção/presença física, ambos aprovados 
pelo CNE a 13.04.2012:

Presença de anestesiologistas em 
regime de prevenção/presença física

1º Parecer
“1) A existência presencial de um 
médico numa unidade hospitalar ou 
sector desta, num determinado horário, 
é da exclusiva responsabilidade do 
respectivo Conselho de Administração.
2) A decisão de alocação de recursos 
humanos a uma Unidade Intermédia, 
seja em regime de equipa dedicada, ou 
outro, é também uma decisão que é 
soberanamente devida ao respectivo 
órgão dirigente máximo da instituição 
(Conselho de Administração), 
responsável último pela prestação de 
cuidados.
3) O princípio de que um médico 
Anestesiologista não deve acumular 
postos de trabalho de cariz 
essencialmente potencial, ou seja, que 
não requerem dedicação presencial 
permanente antes e apenas fraccionada, 
é no âmbito do presente parecer, 
particularmente relevante; ou seja não 
é possível organizar a prestação de 
cuidados duma forma cumulativa em 
termos de postos de trabalho, nem 
defensável a execução em segurança 
das tarefas de um Anestesiologista 
no bloco operatório de urgência, 
supervisão e tratamento de doentes 
no recobro e em simultâneo a 
responsabilidade por doentes numa 
unidade intermédia.
4) Em caso de desfecho não favorável 
que condicione morbilidade ou 
mortalidade para um doente, não 
poderá esta direcção de Colégio 
apoiar ou justificar tecnicamente, em 
sede de eventual litigação médico-legal, 
algo que não é medicamente credível, 
não é rigoroso nem seguro.
5) Reconhece-se a importância da 
criação das Unidades Intermédias 
(cirúrgicas, médicas ou polivalentes), 
contudo tal prática organizacional 

acarreta investimentos que devem ser 
assumidos sob pena de boas intenções 
de gestão clínica legítima e defensável 
se transformarem em revezes 
importantes para eventuais ganhos em 
saúde que se pudessem querer atingir.”

2º Parecer
“1) Reitera-se a necessidade de 
cumprir o princípio de que um médico 
anestesiologista apenas pode ser 
responsabilizado por um doente de 
cada vez. 
2) Reitera-se a necessidade de cumprir 
a presença física de um segundo 
médico com capacidade de suporte 
avançado de vida e gestão diferenciada 
da via aérea, numa instituição onde se 
pratiquem actos anestésicos.
3) A casuística apresentada a este 
colégio na reunião de 20/01/2012 pela 
Direcção do Serviço de Anestesiologia 
do Hospital ..., relativamente à 
especialidade de Obstetrícia, entre as 
20h00 e as 8h00, não corresponde à 
de uma instituição que informou ter 
encerrado esta valência neste horário.
4) A simultânea responsabilidade pela 
Unidade Intermédia Cirúrgica por 
parte de médicos Anestesiologistas 
com a restante actividade (Obstetrícia 
e outras especialidades ou actos a 
exercer) mandata que estejam 2 
elementos em presença física.
5) Desejavelmente os médicos que 
desenvolvem actividade num serviço 
de Anestesiologia devem ter a anuência 
e concordância da Direcção do Serviço 
sob pena da desagregação inerente 
poder comprometer a qualidade 
assistencial.
6) A organização dos médicos em 
Serviços prestigia as Instituições e 
compagina-se com uma manutenção 
da qualidade clínica.”
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A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), com 
cobertura do Ministro da Saúde, desencadeou medidas administrativas em 
vários Centros de Saúde visando expurgar das listas dos médicos de família os 
utentes que há mais de 3 anos não tenham utilizado os respectivos serviços, 
dando o seu lugar a um utente sem médico de família.
Antes de mais, devemos salientar que medidas desta natureza, de expurgo 
artificial das listas, foram no passado desencadeadas por outros Governos, 
sem resultados práticos e consistentes para os utentes sem médico de família. 
Infelizmente continuamos com muitos portugueses sem possibilidade de verem 
este problema resolvido.
Salientamos que não existe qualquer sustentação técnica para tal medida. Porquê 
3 anos e não 2 ou 5 anos? O que vai acontecer aos cidadãos “não frequentadores” 
que precisem de ser observados pelo seu Médico de Família? É que uma vez 
retirados dessa Lista não é lícito que sejam considerados “adormecidos” nem 
é admissível que as voltem a integrar de modo “supra-numerário”, falseando e 
manipulando as estatísticas dos cidadãos sem médico de família e criando assim 
situações ilegais e ingeríveis nas listas dos médicos de família que venham a ser 
mais atingidas através desta medida irresponsável e tecnicamente grosseira.
Desde há muito tempo que os médicos vêm exigindo princípios e modelos de 
gestão dinâmica das listas de utentes que traduzam a realidade e não o acumular 
de erros pelos quais, nem eles nem os cidadãos, são responsáveis.
1ª. Conclusão: estamos perante uma atitude que privilegiou o mediatismo, 
tentando desviar as atenções para a ausência de um plano estratégico 
estruturante, pelo menos que seja conhecido, que permita chegar ao fim 
desta legislatura com toda a população coberta por especialistas em 
medicina geral e familiar.
Se, não fosse assim, como explicar, na era da “sociedade da informação e do 
conhecimento”, a incapacidade do Governo em criar uma única base de dados 
nacional, registo nacional dos utentes (RNU), que permita que as listas dos 
médicos de família estejam permanentemente actualizadas, nomeadamente sem 
falecidos, transferências, duplicações, esporádicos, etc. Mais, como é possível a não 
existência de informação online em todos os Centros de Saúde do país de quantos 
utentes têm a descoberto e de quantos utentes cada médico ainda pode aceitar, 
informação que devia ser actualizada, no mínimo, mensalmente?
As organizações médicas voltam a sugerir ao Ministro da Saúde que disponibilize no 
Portal do Ministério da Saúde todos os postos de trabalho médico por preencher 
nos Cuidados de Saúde Primários, para, com transparência, conhecermos as 
deficiências e os eventuais candidatos se possam apresentar a esses lugares.
Aumento ilegal do nº de utentes
O governo tem de cumprir um acordo que foi assinado de boa-fé
Muitos médicos de família, por particular dedicação aos doentes, têm aceitado 
elevar acima de 1550 utentes as suas listas, sem qualquer ponderação e 
remuneração acrescida.
O que não admitimos é que as ARS’s queiram, de modo unilateral, impositivo e 
ilegal, aumentar o número de utentes muito acima dos 1550.
As organizações médicas defendem que todos os cidadãos portugueses têm 
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Comunicado conjunto 
FNAM / Ordem dos Médicos / SIM
Publicamos em seguida o comunicado conjunto das 
estruturas médicas relativo às listas de utentes dos 
Médicos de Família e ao expurgo dos cidadãos «não-
-frequentadores» dessas mesmas listas de utentes.
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direito a um médico de família, mas não aceitam o aumento unilateral das listas 
de utentes dos médicos de família, pelas dificuldades que são criadas à gestão das 
listas, nem tolera que se voltem a caixificar os Centros de Saúde, degradando a 
Qualidade dos cuidados.
De igual modo, não é razoável que o próprio Governo sugira à Troika que adicione 
medidas ao memorando, particularmente quando são ilegais, apenas para depois 
apresentar a própria Troika como justificação para a sua implementação, como 
terá sido o caso na questão do aumento das listas de utentes.
A Troika não pode servir para tudo, nomeadamente para “justificar” medidas 
ilegais que concorrem para a degradação dos serviços e, por conseguinte, para a 
má aplicação do financiamento público!
2º. Conclusão: perante factos desta natureza, iremos desencadear todas 
as medidas judiciais de combate à ilegalidade e de responsabilização da 
administração.
Ausência de Concursos de Recrutamento e de novas USF de modelo B
Sendo conhecidas a crónica carência de médicos de família, o Ministério da Saúde 
continua a não abrir, nem a programar abertura de concursos de recrutamento 
para colocar rapidamente os jovens médicos especialistas em Medicina Geral 
e Familiar. Médicos esses que, ultimamente, são obrigados a optar, em número 
já significativo, por emigrar, por trabalhar em urgências ou para empresas 
fornecedoras de mão-de-obra médica, sujeitando-se a desempenhar outras 
tarefas em condições precárias e pouco ou nada orientadas para as boas práticas.
De facto, paradoxal e estranhamente, estão a formar-se médicos de família aos 
quais o Ministério da Saúde, incompreensivelmente, não cria condições mínimas 
para que se fixem nos Centros de Saúde, defraudando assim as legítimas 
expectativas e necessidades dos cidadãos.
Apesar das recomendações da Troika, continua a ser obstruída de forma deliberada 
a criação de mais USF de modelo B, único modelo que possibilita, de mútuo acordo, 
um aumento da lista, em média de 250 utentes por médico de família.
3ª. Conclusão: com estas medidas, o processo escolhido pelo Ministro da 
Saúde de atribuir médicos de família a todos os portugueses não é eficaz, 
criando-se a falsa ideia do dever cumprido.
Os médicos instam o Ministério da Saúde a executar todas as indicações iniciais 
da Troika e não apenas aquelas que lhe convém aplicar no terreno.
As organizações médicas que subscrevem este documento continuam a 
manifestar toda a sua disponibilidade para o diálogo construtivo com o Governo 
no sentido da resolução positiva e responsável dos efectivos problemas da 
Saúde em Portugal.

Lisboa, 25 de Maio de 2012

i n f o r m a ç ã o   

Médico 
português 
entre 
os melhores 
da Europa

No dia 26 de Abril realizou-se em Paris mais uma edição do exame do European 
Board of Ophthalmology. Este exame é projectado para avaliar o conhecimento 
e as habilidades clínicas necessárias para a prestação de um elevado padrão de 
atendimento oftalmológico em hospitais e na prática clínica independente. Para 
os candidatos de alguns países do centro da Europa este é o exame que permite 
obter o grau de especialista em Oftalmologia. A edição de 2012 contou com 
370 candidatos de 25 países europeus (onde se incluíram 8 portugueses) e 194 
examinadores especialistas nas diversas vertentes da Oftalmologia. O exame 
compreende uma parte com 260 questões de escolha múltipla e uma parte de 
exame oral. Este último tem a duração de 1 hora e compreende quatro partes que 
versam os principais temas em Oftalmologia. Os candidatos que têm sucesso no 
exame ganham o direito de usar o título FEBO (Fellow of the European Board of 
Ophthalmology). A taxa de aproveitamento foi de 89,6% e o prémio para melhor 
resultado global no exame entre todos os candidatos foi entregue a um português, 
o médico Gil Calvão-Santos do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.

Federação Nacional dos 
Médicos – FNAM
Ordem dos Médicos – OM
Sindicato Independente dos 
Médicos – SIM



Enfermeiros de Família 
vão seguir grávidas 
e doentes crónicos
Publicamos em seguida a missiva dirigida ao Ministro 
da Saúde, Paulo Macedo, sobre o seguimento de grá-
vidas e doentes crónicos por enfermeiros de família.
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«Excelência,
Na sua leitura diária da comunicação social, a Ordem dos Médicos deparou-se 
com uma notícia publicada no Jornal i, a 18 de Maio, intitulada “Enfermeiros de 
Família vão seguir grávidas e doentes crónicos”.
A Ordem dos Médicos já tem a experiência de que nem tudo o que sai na 
comunicação social corresponde com exactidão à realidade dos factos, das 
intenções ou dos acontecimentos.
De qualquer forma, a Ordem dos Médicos entendeu expressar a V. Exa. as suas 
preocupações pelo teor desta notícia, particularmente no que concerne ao 
seu título, e recordar que o Enfermeiro de Família é um conceito que já existe 
no terreno, muito particularmente nas USFs, com um Médico de Família e um 
verdadeiro Enfermeiro de Família por cada lista de utentes, num rácio ideal que 
deveria ser sempre de um para um, funcionando em perfeita harmonia com outros 
profissionais, numa Equipa de Saúde que serve os cidadãos portugueses da melhor 
forma e com os melhores resultados.
Qualquer medida que possa desagregar esta Equipa de Saúde será certamente 
prejudicial aos Cuidados Primários de Saúde, ao SNS e aos Utentes.
Como sempre tem acontecido em Portugal, estamos convictos que o Ministro da 
Saúde compreende que as várias profissões de Saúde existem precisamente porque 
é necessário que os respectivos profissionais executem com zelo e qualidade as 
competências para as quais recebem formação específica. Se alguns Enfermeiros 
pretenderem, eventualmente, ser médicos, têm a possibilidade de tirarem o curso 
de Medicina, o que muitos têm feito com sucesso. Paradoxal e contraditoriamente, 
a Ordem dos Enfermeiros não expressa a mesma preocupação pela poupança de 
muitos milhões de euros ao erário público propondo ao Governo que aumente 
as competências dos Assistentes Técnicos/Auxiliares de Acção Médica para que 
possam substituir os Enfermeiros em algumas/muitas das suas funções…
Como em qualquer sector profissional, é profundamente prejudicial e, 
habitualmente, dá muito mau resultado quando alguns profissionais começam 
a querer exercer as competências de outros, para as quais não têm a devida 
preparação. Bem recentemente, conforme foi notícia, morreu em Portugal um 
recém-nascido em consequência dessas confusões, que devem, a todo o custo, 
ser evitadas. Por trágica coincidência do destino, também este ano a australiana 
defensora dos partos em casa, Caroline Lovell, de apenas 36 anos, morreu ao 
dar à luz a sua segunda filha, em casa, assistida por Enfermeiras parteiras, devido 
a supostas complicações cardíacas. Teoricamente seria mais um “parto normal”. 
Quando os médicos foram chamados, já era demasiado tarde…
A Ordem dos Enfermeiros afirma que quer seguir “doentes crónicos”. A maioria 
dos doentes são “crónicos”. Como se definem os “doentes crónicos” a serem 
seguidos por enfermeiros?! Hipertensos? Diabéticos? Doentes HIV? Lupus? 
Psicóticos? Parkinsónicos?!... E os Enfermeiros estão devidamente preparados 
para seguir esses doentes e identificar e interpretar sinais frustes ou precoces 
de alarme?! Curiosamente, em Espanha pretendem seguir as “doenças leves”. 

i n f o r m a ç ã o   
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Mas, ao fim de cinco anos de conversações, ainda ninguém conseguiu definir, por 
antecipação e sem um diagnóstico prévio, o que é uma “doença leve” que possa 
ser observada por um enfermeiro… Um simples febre pode ter centenas de 
diagnósticos diferenciais, de “muito leves” a “muito pesados”!!...
Por outro lado, a Ordem dos Médicos sublinha que a OMS é uma organização 
de carácter universal e que, por isso mesmo, emite recomendações que sejam 
passíveis de ser aplicadas aos países mais desfavorecidos e mais carenciados, onde 
qualquer nível de formação representa um evidente benefício para as populações. 
Portugal não se enquadra neste tipo de países e os excelentes indicadores de 
Saúde Materno-Infantil foram conseguidos graças à actual organização do SNS, 
com grávidas e doentes a serem seguidos por Médicos e pela Equipa de Saúde, com 
funções complementares, integradas e devidamente organizadas e coordenadas. 
Dentro da sua filosofia própria e necessária, a OMS define 44 dólares anuais per 
capita como o valor mínimo para garantir cuidados de saúde básicos às populações. 
Certamente não será esse o padrão que queremos para Portugal.
Por vezes, aquilo que se passa noutros países, nomeadamente no Reino Unido, é 
apresentado como exemplo. Pois bem, conforme o relatório da OCDE de 2011, 
a mortalidade infantil em Portugal foi de 3,6 (e já reduziu significativamente), bem 
abaixo da média, e a do Reino Unido foi de 4,6, acima da média da OCDE. Seria 
dramático se a tendência de 2011 se acentuasse…
Estamos convictos que V. Exa. tem a perfeita consciência que qualquer 
organização apenas funciona adequadamente, com Qualidade e produzindo bons 
resultados quando cada elemento da organização procura executar integral e 
empenhadamente as funções para as quais foi preparado em vez de se preocupar 
em querer executar as funções que são da responsabilidade de outros.
Acreditamos que não haverá muitos portugueses que, no SNS, em situação de 
doença ou gravidez, prefiram ser seguidos por um Enfermeiro, desintegrado da 
Equipa de Saúde, em vez de por um Médico ou uma Equipa coordenada por um 
Médico.
De qualquer forma, porque esta é uma problemática de extraordinária relevância 
e com potenciais consequências para o equilíbrio da Equipa de Saúde e para a 
Qualidade dos Cuidados de Saúde disponibilizados aos cidadãos residentes em 
Portugal, gostaríamos de solicitar a V. Exa. que nos informasse sobre a política do 
Ministério da Saúde e do Governo relativamente ao assunto em epígrafe.
Com os melhores e mais respeitos cumprimentos,
O Presidente
 
Prof. Doutor José Manuel Silva»
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Gabinetes médicos
A Delegação de Lagos da Cruz Vermelha Portuguesa tem como uma das suas 
principais actividades o transporte de doentes não urgentes, que consta de 
transporte para tratamentos de fisioterapia, radioterapia, hemodiálise, consultas, 
transportes inter-hospitalares (internamentos, altas, consultas externas), juntas 
médicas, etc., bem como consultas de oftalmologia. Com o objectivo de ampliar 
os serviços a prestar à população e aos seus associados, a Delegação pretende 
estender as valências médicas e tem gabinetes disponíveis para Medicina Geral 
e Familiar, Pediatria, Neurologia Pediátrica, Nefrologia/Urologia, Ortopedia/
Traumatologia; Fisiatria, Gastrenterologia, Endocrinologia, Dermatologia e 
Alergologia. As condições técnicas e financeiras para o funcionamento das 
consultas será por acordo. Para mais informações contactar: Tel.: 282760611 | Fax: 
282769553 | Email: dlagos@cruzvermelha.org.pt
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Responsabilidade 
e qualidade no exercício 
da acupunctura

Carta enviada ao Secretário dos Assuntos 
Sociais da Madeira, com conhecimento do 
Conselho Médico da Madeira e da Com-
petência em Acupunctura, sobre a notí-
cia da tentativa de introdução de profis-
sionais não regulamentados, sem código 
deontológico e de ética profissional, no 
Serviço Nacional de Saúde.

«Foi-nos remetida pela Sociedade Portuguesa de 
Acupunctura Médica a notícia publicada no “Jornal da 
Madeira” de 16 de Abril de 2012, que anexamos. 
Nesta notícia dá-se conhecimento de mais uma tentativa de 
introdução no Serviço Nacional de Saúde de profissionais 
não regulamentados, sem código deontológico e de ética 
profissional, para além de que nem o conteúdo da sua 
formação estar presentemente definida.
Lembramos que a técnica terapêutica da Acupunctura 
apenas se encontra regulamentada para a classe 
médica, não se encontrando definido o perfil de outros 
profissionais de saúde nem regulamentada a prática 
de acupunctura por outros profissionais que não 
os médicos, tal como foi recentemente publicado na 
revista da Ordem dos Médicos de Fevereiro de 2012 
(página 29). 

Os possíveis casos de má-prática, diríamos que inevitáveis, cometida por 
estes profissionais não regulamentados serão da responsabilidade de 
quem permitir a sua actividade nas Unidades do Serviço Nacional de 
Saúde. 
Reforçamos que neste momento apenas os médicos com formação 
reconhecida pela Ordem dos Médicos se encontram habilitados e 
regulamentados para prática da acupunctura em Portugal; só assim 
estarão defendidas a responsabilidade, a privacidade e a qualidade 
assistencial dos doentes.
A prática da acupunctura não pode ser encarada com superficialidade, tem 
riscos potenciais e indicações bem definidas, exige a capacidade de fazer 
diagnósticos e de avaliar quadros clínicos potencialmente complexos, 
devendo ser sempre aplicada sob controlo médico especializado, como 
muitas outras técnicas terapêuticas utilizadas em Medicina.
Para este complexo e delicado assunto solicitamos a melhor atenção 
e compreensão de V. Exa., em defesa dos Doentes. Com os melhores 
cumprimentos»
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«Na sequência do pedido realizado por V. Exa. para que a Direcção do Colégio de 
MFR se pronuncie sobre o assunto em epigrafe, é entendimento deste Colégio que 
o mesmo pode criar assimetrias no acesso aos cuidados de saúde, em situações 
cuja repercussão funcional seja sobreponível, e que não podem ser decididas pela 
simples aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades (TNI), ou se restrinjam às 
situações referidas no art 8º do DL nº 113/2011.
A TNI foi revista pelo DL nº 352/2007 de 23 de Outubro para aplicação no âmbito 
do direito laboral e reparação do dano em direito civil e como é referido no art 
1º o seu objecto refere-se às incapacidades permanentes.
Assim na área da MFR, podem existir algumas situações, que excluídas do 
enquadramento da legislação em vigor e que por comportarem custos elevados 
em taxas moderadoras, quer com as consultas e consequentes programas de 
reabilitação, quer com os encargos com transporte não urgente (vide art. 5º), 
podem dificultar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde.
Por exemplo, doentes com grau de incapacidade inferior a 60%, mas portadores 
de doenças incapacitantes e progressivas, mas não referidas na alínea b) do art 8º 
(doenças neurológicas degenerativas e desmielinizantes, distrofias musculares, …) 
como as doenças  cerebrovasculares, as polineuropatias, etc., poderão não estar 
isentos/ dispensados do pagamento das taxas moderadoras, sobretudo numa fase 
em que ainda não tenha sido estabelecida a incapacidade definitiva.
Outro tipo se situações não previstas, são as de incapacidade temporária, que 
podem obrigar num curto espaço de tempo a consumos elevados de cuidados de 
saúde, nomeadamente no âmbito da reabilitação, das fracturas do colo do fémur, 
das artroplastias do joelho ou da anca, etc., que poderão igualmente ter dificuldade 
de acesso aos cuidados de saúde, por serem elevadas as taxas moderadoras 
(nomeadamente com os custos de transporte).
O diploma em causa parece-nos pois que pode colocar a questão da limitação do 
acesso de alguns doentes ao tratamento adequado e em tempo útil, na área da 
reabilitação, situação que poderá levar a sequelas irrecuperáveis, com as inevitáveis 
consequências na funcionalidade futura, pela eventual incapacidade dos doentes 
em suportar os custos com as taxas moderadoras.
Pensamos pois, que a selecção de patologias e/ou condições médicas, que 
pressuponham isenção/dispensa de taxas moderadoras deve ser objecto de uma 
reflexão mais aprofundada, para a qual a Direcção do Colégio de MFR se encontra 
desde já disponível em participar.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio
Dr. Francisco Sampaio»

Taxas moderadoras
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Divulgamos o parecer do Colégio da Especialidade 
de Medicina Física e de Reabilitação em relação ao 
DL nº 113/2011 de 29 de Novembro sobre Taxas 
Moderadoras.

Regimento do 
Colégio de 
Gastrenterologia

O Conselho Nacional Executivo na sua reunião de 13 de Abril de 
2012 homologou o Regimento do Colégio da Especialidade de 
Gastrenterologia. O documento pode ser consultado no site nacional 
da Ordem dos Médicos (www.ordemdosmedicos.pt) na área reservada 
ao respectivo Colégio.
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Portaria 137-
A/2012 referen-
te a trocas de 
medicamentos

O que fazer?
Os fundamentos da nova 
legislação são falsos, mas não 
obstante as várias propostas 
da Ordem dos Médicos, mais 
favoráveis a Doentes, Indústria 
Farmacêutica Nacional e maior 
prescrição de genéricos, o 
Ministro da Saúde insistiu na sua 
insana política de terra queimada 
no sector do medicamento.
A Associação de Farmácias 
de Portugal, a APIFARMA, a 
APOGEN e a Ordem dos 
Médicos criticam unanimemente 
a nova legislação. Saliente-se 
o facto de, até a Associação 
Portuguesa de Genéricos  
(APOGEN) estar contra, 
afirmando que seria melhor 
tudo ficar como estava, o que 
devia obrigar a uma análise 
profunda e objectiva da política 
do medicamento deste Ministro 
da Saúde.
A nova legislação aumenta 
a possibilidade de escolha 
do doente? Não, é mentira, 
pelo contrário, diminui essa 
possibilidade de escolha, como 
é fácil de perceber pela leitura 
da Lei.
O doente só agora pode levar o 
genérico mais barato? É mentira. 
Antes desta nova legislação, 
assinando a receita, o doente 
já podia optar por qualquer 
marca que quisesse, da mais cara 
à mais barata, mas agora não 
pode. E porque é que o Ministro 
da Saúde continua a permitir 
diferenças enormes de preços 
entre os mesmos medicamentos 
genéricos, com diferenças que 
atingem as treze vezes?!
A Taxa de prescrição de 
genéricos em Portugal é apenas 
de 24%, conforme afirmam o 
Infarmed e o Ministro da Saúde? 
É mentira. Segundo o Relatório 
de Janeiro 2012 do Ministério 

afirmam que “A implementação 
integral destes diplomas carece da 
publicação de orientações específicas 
dirigidas aos prescritores, às farmácias 
e às empresas que desenvolvem 
sistemas informáticos”.
A portaria entrou em vigor a 1 de 
Junho e prevê a existência de um 
período transitório de 90 dias para a 
publicação das normas mencionadas 
e mais 90 dias para a adaptação dos 
sistemas eletrónicos à prescrição e 
dispensa”.
Se são as próprias instituições oficiais 
que dizem que o sistema só está 
preparado para o cumprimento da 
Portaria dentro de 180 dias, o que 
confirmamos, cumpre à Ordem 
dos Médicos interpretá-la e dar 
orientações aos Colegas de como 
proceder entretanto.
Foi o que fizemos. 
Desta sorte, na opinião da 
Ordem dos Médicos, de acordo 
com a nossa interpretação da 
Portaria, deve passar a proceder-
se, durante o período transitório 
de 180 dias, do seguinte modo:
1) Conforme o artº 18º, nº 3, “Até 
ao término do prazo referido no 
número anterior (180 dias), o disposto 
na presente portaria é aplicado de 
forma adaptada às prescrições por via 
eletrónica,…”. 
Muito bem, significa que os médicos 
devem prescrever consoante 
o programa que dispõem. Se o 
programa separar os medicamentos 
com marca dos restantes e imprimir 
automaticamente um por receita, pois 
proceda-se em conformidade.
Mas se o programa não o fizer, as 
receitas devem ser entregues ao doente 
conforme saírem da impressora, nesse 
caso podendo constar mais do que um 
medicamento com marca por receita, 
sendo necessário justificar a excepção 
em cada um.
No essencial, até os programas 
informáticos serem actualizados, daí a 
necessidade do período de transição, 
tudo continua a funcionar da mesma 
maneira
Na prescrição manual deve prescrever-
se um medicamento com marca por 
receita.
2) Conforme o artº 18º, nº 5, “…o 
prescritor coloca, no ato de prescrição, 
a palavra «Exceção» seguida de 
identificação da respetiva alínea e da 
informação, se aplicável …”

da Saúde, referente à “Monitorização 
da Prescrição de Medicamentos de 
Ambulatório”, a taxa da prescrição de 
genéricos em Portugal, por embalagem, 
já é muito superior a 30%, o que 
significará que, em unidades, deverá 
andar pelos 40%! Aumentar esta 
taxa, das maiores da Europa, só se 
consegue de forma significativa com 
mais moléculas como genéricos! Das 
moléculas mais vendidas, a taxa de 
genéricos ronda ou é superior a 90%!
Esta legislação vai poupar dinheiro ao 
Estado? Está por demonstrar, porque 
o Estado comparticipa pelo preço de 
referência. Mas uma coisa é certa, a 
sobrevivência da indústria farmacêutica 
nacional, essencial para a nossa 
economia, está condenada a breve 
prazo, por isso a APOGEN está contra.
O Infarmed garante a qualidade 
de todos os genéricos vendidos 
em Portugal? É mentira. Conforme 
pode ver-se pelo Portal do Infarmed, 
há muitos lotes de medicamentos 
retirados do mercado, por razões 
duvidosas, sem que os doentes dessa 
situação tenham conhecimento (!), e 
o Infarmed não responde à pergunta 
de qual a percentagem de lotes de 
medicamentos que são submetidos 
a controlo de qualidade depois de 
entrarem no mercado… Por exemplo, 
foi retirado um lote de atorvastatina 
porque doentes se queixaram de 
um cheiro e sabor estranhíssimos… 
Como é possível?!
Não obstante tudo isto, e outros 
argumentos e bibliografia, e 
sem qualquer motivo válido, o 
Ministro da Saúde insistiu, pelo que 
a Lei 11/2012 foi aprovada e a 
respectiva Portaria 137-A/2012 
publicada, com data de entrada 
em vigor a 1 de Junho de 2012.
A Ordem dos Médicos solicitou 
atempadamente o adiamento da 
entrada em vigor da Portaria, porque 
os sistemas ainda não estão prontos, 
mas o Ministro da Saúde recusou. Ainda 
não há sequer uma uniformização 
dos sistemas electrónicos das 
farmácias e da prescrição, que indicam 
preços diferentes para os mesmos 
medicamentos! Como vai ser possível 
auditar o cumprimento da Lei e saber 
quais são efectivamente os mais 
baratos?!
Curiosamente, pasme-se, são a 
própria ACSS e o Infarmed que, num 
comunicado conjunto de 24 de Maio, 
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Publicamos de seguida o Comunicado do Conselho Na-
cional Executivo sobre a entrada em vigor das novas 
regras de prescrição de medicamentos.

Novas regras de prescrição

No próximo dia 1 de Junho entram 
em vigor as novas regras de prescrição 
de medicamentos que incluem a 
obrigatoriedade da prescrição por 
denominação comum internacional 
(DCI) em ambulatório. Esta matéria 
foi objecto de um debate exaustivo, 
quer na opinião pública, quer no seio 
da classe médica, que se mostrou, 
inequívoca e frontalmente, contra a 
adopção desta medida, que permitia a 
troca de medicamentos genéricos por 
outros genéricos nas farmácias, com 
potenciais consequências negativas 
para os doentes.
O Conselho Nacional Executivo 
(CNE) esteve sempre na linha da frente 
deste debate, reunindo com diversas 
estruturas médicas, farmacêuticas 
e políticas, perante as quais nunca 
transigiu na rejeição da chamada 
prescrição por DCI em ambulatório. 
Entendemos, de forma coerente e 
consistente, posicionarmo-nos contra 
a possibilidade de as farmácias proce-
derem à troca de genéricos e não 
abdicamos de defender a qualidade do 

relação de confiança médico-
doente e consequentemente a 
essência de um acto médico que 
só aos médicos e doentes deveria 
respeitar, e que coloca em causa 
a qualidade do tratamento dos 
doentes com base em todos os 
argumentos técnicos e científicos 
já amplamente divulgados.
No respeito pelas normas 
eticamente consagradas da 
nossa profissão e na salvaguarda 
da qualidade dos tratamentos 
prestados, entendemos que 
os médicos têm o dever de 
informar os doentes sobre esta 
matéria e continuar a utilizar 
os medicamentos que lhes ofe-
recem absoluta garantia de 
qualidade e confiança terapêutica.

O Conselho Nacional Executivo
Coimbra, 25 de Maio de 2012
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Dentro do espírito da Lei e do 
legislador, que é o de que as justificações 
devem estar pre-seleccionadas nos 
programas informáticos, não havendo 
ainda informatização das exceções, 
consideramos que não é necessário 
escrever manualmente por extenso 
toda a justificação, nem nas receitas 
electrónicas, nem nas manuais.
Assim, os médicos devem escrever 
apenas, junto ao respectivo 
medicamento com marca, a palavra 
“exceção Artigos 6º/7º”, seguida 
de a), para os medicamentos de 
margem terapêutica estreita, b), para 
as reacções notificadas ao Infarmed, 
c), para os tratamentos superiores a 
28 dias.
A palavra “exceção”, seguida do artigo 
e alínea competente, é perfeitamente 
suficiente para qualquer burocrata do 
Ministério da Saúde compreender a 
que se refere.
3) Chama-se a atenção para o facto de, 
apenas com o objectivo de complicar, 

o Ministro da Saúde se ter entretido a 
mudar o artigo e todas as alíneas que 
justificam a prescrição manual, que 
agora passaram a ser:
a) Falência do sistema informático;
b) Inadaptação fundamentada do 
prescritor, previamente confirmada 
e validada anualmente pela respetiva 
Ordem profissional;
c) Prescrição ao domicílio;
d) Outras situações até um máximo de 
40 receitas médicas por mês.

Para a prescrição manual é essencial 
escolher agora uma destas “novas” 
alíneas, para que a justificação não 
fique errada, continuando a escrever 
a expressão “excepção. Artigo 8º” 
para a prescrição manual, seguida da 
alínea correcta, no local habitual.
4) Aos médicos que considerem 
não ser prejudicial para o doente 
prescrever apenas por DCI - conceito 
de que a Ordem dos Médicos discorda 
frontal e fundamentadamente -, e que 

confiam em qualquer genérico, o 
que é discutível, recomendamos 
que prescrevam por DCI 
mas selecionando sempre a 
marca mais barata, pois assim o 
farmacêutico fica proibido de a 
substituir por uma marca mais 
cara, protegendo o doente de 
interesses comerciais ilegítimos.
Isto é particularmente relevante 
para as USF que contratualizaram 
objetivos financeiros. Se deixarem 
a escolha da marca ao livre 
arbítrio da farmácia, certamente 
será dispensado o mais caro que 
a lei permitir…
5) Finalmente, a Ordem dos 
Médicos sugere a todos os 
médicos que aconselhem os seus 
doentes a não permitir trocas de 
medicamentos nas farmácias.

Conselho Nacional Executivo

tratamento dos doentes com base em 
princípios de rigor técnico e científico. 
Foi, de resto, nessa lógica que nos 
pronunciámos pública e internamente 
e que apresentámos propostas con-
cretas ao Ministério da Saúde para 
reduzir a factura com medicamentos 
e aumentar a prescrição de genéricos. 
Propusemos ainda que fosse criado 
um mecanismo nos novos modelos de 
receita que obrigassem as farmácias a 
dispensar o medicamento desejado 
pelo doente, respeitando dessa forma 
a sua liberdade de escolha e colocando 
no doente o poder final de
decisão. Nenhuma das propostas foi 
atendida na legislação agora publicada.
Numa altura em que algumas notícias 
dão conta de um possível recuo na 
posição da Ordem dos Médicos sobre 
a prescrição por DCI em ambulatório, 
o CNE vem reforçar a sua posição 
e recusar cabalmente a adopção de 
uma medida que coloca nas farmácias 
o poder discricionário sobre quais os 
medicamentos a disponibilizar, que 
viola a autonomia de prescrição e a 
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Análise do novo regime
jurídico da prescrição
Com a aprovação da Portaria n.º 137-A/2012 de 11 
de Maio o regime jurídico a que obedecem as re-
gras de prescrição de medicamentos sofreu várias 
alterações. Dada a complexidade das novas regras, 
reproduziremos neste artigo algumas normas a ter 
em conta, introduzindo chamadas de atenção para 
alguns «pormenores», assinaladas a azul como ano-
tações (da redacção da ROM) aos artigos. Alerta-
mos os Colegas que este resumo não dispensa a 
leitura integral da Lei 11/2012, de 8 de Março e da 
portaria que a regulamenta (que estão disponibili-
zadas no portal da OM www.ordemdosmedicos.pt. 
No site encontra-se igualmente a Deliberação N.º 
70/CD/2012 de 2012-05-24 do INFARMED que 
define as substâncias activas com margem ou índi-
ce terapêutico estreito que também deve ser tida 
em conta para o cumprimento das novas regras de 
prescrição.

Segundo o artigo nº 5 da Portaria 
nº 137-A/2012 de 11 de Maio, a 
prescrição de um medicamento 
inclui obrigatoriamente a respec-
tiva denominação comum interna-
cional da substância activa, a 
forma farmacêutica, a dosagem, a 
apresentação e a posologia, man-
tendo-se a existência de limites 
ao número de embalagens a 
prescrever:

Artigo 5.º
Regras de prescrição
(…)
2 -  A prescrição de um medicamento 
inclui obrigatoriamente a respe-
tiva denominação comum interna-
cional da substância ativa, a 
forma farmacêutica, a dosagem, a 
apresentação e a posologia.
3 - A prescrição de medicamentos 

é feita por via eletrónica, sem 
prejuízo de, excecionalmente e nos 
casos previstos no artigo 8.º da 
presente portaria, poder ser feita 
por via manual.
4 - Em cada receita médica 
podem ser prescritos até 
quatro medicamentos dis-
tintos, não podendo, em 
caso algum, o número total 
de embalagens prescritas 
ultrapassar o limite de duas 
por medicamento, nem o total 
de quatro embalagens, salvo o 
disposto nos n.os 5 e 6.
5 - Excetua-se do disposto no 
número anterior a prescrição 
de medicamentos para dispensa 
ao público em quantidade 
individualizada, sujeita a regula-
mentação própria.
6 - Podem ser prescritas numa 
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receita até quatro embalagens 
do mesmo medicamento no 
caso de os medicamentos 
prescritos se apresentarem 
sob a forma de embalagem 
unitária, (sem ultrapassar o limite 
de 4 embalagens por receita) 
entendendo-se como tal aquela 
que contém uma unidade de forma 
farmacêutica na dosagem média 
usual para uma administração.
7 - A prescrição de medicamentos 
contendo uma substância classi-
ficada como estupefaciente ou 
psicotrópica, compreendidas nas 
tabelas I a II anexas ao Decreto –
Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou 
qualquer das substâncias referidas 
no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto 
Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
outubro, não pode constar de 
receita onde sejam prescritos 
outros medicamentos.
8 - Os medicamentos a que se 
refere a tabela n.º 2 aprovada 
em anexo à Portaria n.º 
1471/2004, de 21 de dezembro, 
na sua redação atual, podem ser 
prescritos em receita eletrónica 
renovável, sem prejuízo das 
adaptações e especificações que 
venham a justificar-se, a aprovar por 
despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde.
9 - O INFARMED, I. P., deve 
disponibilizar ao prescritor infor-
mação relativa a interações medica-
mentosas, por meios eletrónicos e 
nos termos previstos na presente 
portaria.»
Na prescrição de medicamentos 
comparticipados há várias referên-
cias obrigatórias e regras a ter 
em conta, nomeadamente que, 
ao prescrever um medicamento 
comparticipado em que (cumprindo 
as regras de justificação técnica, 
etc.) o médico coloque a marca, 
não poderá nessa receita incluir 
a prescrição de mais nenhum 
fármaco:

Artigo 6.º
Prescrição de medicamentos 
comparticipados
(…)

2 - A prescrição pode, excecio-
nalmente, incluir a denominação 
comercial do medicamento, por 
marca ou indicação do nome do 
titular da autorização de introdução 
no mercado, nas situações de:
a) Prescrição de medicamento 
com substância ativa para a 
qual não exista medicamento 
genérico comparticipado ou 
para a qual só exista original 
de marca e licenças (única 
situação em que a prescrição não 
inclui a obrigatoriedade de justificar 
tecnicamente a prescrição por 
marca; mantém-se a regra de não 
inclusão de outros medicamentos 
na mesma receita);
b) Justificação técnica 
do prescritor quanto à 
insuscetibilidade de substi-
tuição do medicamento 
prescrito.
3 - Para efeitos do disposto no 
número anterior, são apenas 
admissíveis justificações técni-
cas nos seguintes casos:
a) Prescrição de medicamento com 
margem ou índice terapêutico 
estreito, conforme informação 
prestada pelo INFARMED, I. P. 
(lista de substâncias definida pelo 
Infarmed disponível no site nacional 
da OM);
b) Fundada suspeita, pre-
viamente reportada ao 
INFARMED, I. P., de intole-
rância ou reação adversa 
a um medicamento com 
a mesma substância ativa, 
mas identificado por outra 
denominação comercial 
(sublinhamos que só se aplica 
quando exista uma prévia comu-
nicação ao Infarmed e que deve esta 
questão ser inscrita no processo 
clínico do doente);
c) Prescrição de medicamento 
destinado a assegurar a continuidade 
de um tratamento com duração 
estimada superior a 28 dias 
(esta questão deve ser inscrita no 
processo clínico do doente).
4 - As exceções previstas 
no número anterior são 
assinaladas pelo prescritor 

em local próprio da 
receita e incluem 
obrigatoriamente ainda 
as seguintes menções:
a) «Reação adversa prévia» 
em relação à alínea b) do 
número anterior;
b) «Continuidade de trata-
mento superior a 28 dias» em 
relação à alínea c) do número 
anterior (obrigatório referir 
a excepção nestes precisos 
termos).
5 - A prescrição de 
medicamento compar-
ticipado que inclua a 
denominação comercial 
é efetuada através de 
receita médica, da qual 
não pode constar a 
prescrição de outros 
medicamentos  (seja ele 
comparticipado ou não, seja 
através de indicação da DCI 
ou da designação comercial/
marca).
6 - Considera-se não verifi-
cada a exceção prevista no 
n.º 2 nas seguintes situações:
a) A prescrição de medica-
mentos ao abrigo da alínea 
a) do n.º 3 não conforme 
com a informação 
disponibilizada pelo 
INFARMED, I. P.;
b) A inclusão de outros 
medicamentos na mesma 
receita em desconformidade 
com o disposto no n.º 5;
c) A omissão da informação 
prevista no n.º 4.
(não verificada a excepção, 
seja por mera omissão ou 
por menção incorrecta, o 
farmacêutico não poderá 
vender o medicamento com 
comparticipação)
7 - A prescrição de medica-
mentos nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 3 deve 
ainda ser adequadamente 
registada, nomeadamente no 
processo clínico do doente, 
para efeitos de moni-
torização e controlo.
8 - Sempre que a prescrição 
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se destine a um pensio-
nista abrangido pelo 
regime especial de 
comparticipação, previsto 
pelo regime geral das compar-
ticipações do Estado no 
preço dos medicamentos, 
deve constar na receita a 
sigla «R» junto dos dados do 
utente.
9 - Sempre que a prescrição se 
destine a um utente abrangido 
por um regime especial 
de comparticipação de 
medicamentos em função de 
patologia,  previsto no regime 
geral das comparticipações do 
Estado no preço dos medi-
camentos, deve constar na 
receita a sigla «O» junto 
dos dados do utente, 
sendo ainda obrigatória, 
no campo da receita 
relativo à designação do 
medicamento, a menção 
ao despacho que consagra 
o respetivo regime.

Artigo 7.º
Prescrição de medicamen-
tos não comparticipados
1 - À prescrição de medica-
mentos não comparticipados 
aplicam -se as regras previstas 
no artigo 5.º e as definidas nos 
números seguintes.
2 - A prescrição de medi-
camentos não comparti-
cipados pode incluir a 
denominação comercial do 
medicamento, por marca 
ou indicação do nome do 
titular da autorização de 
introdução no mercado. 
(pode incluir mas implica a 
menção obrigatória da razão 
pela qual não é dado o direito 
de opção ao doente e deve 
ter em conta os limites de 
número de medicamentos por 
receita e de embalagens)
3 - Para os efeitos do disposto 
no n.º 3 do artigo 120.º do 
Decreto -Lei n.º 176/2006, 
de 30 de Agosto, na redação 
dada pela Lei n.º 11/2012, de 

8 de março, o prescritor indica 
na receita, as justificações 
técnicas que impedem o 
direito de opção do doente 
em relação ao medicamento 
prescrito nos seguintes casos 
(menção obrigatória mesmo para 
os medicamentos não compar-
ticipados):
a) Prescrição de medicamento 
com margem ou índice terapêutico 
estreito, de acordo com informação 
prestada pelo INFARMED, I. P. (a 
listagem está disponível no site 
da OM mas o Infarmed poderá 
oportunamente actualizar essa 
listagem);
b) Fundada suspeita, previamente 
reportada ao INFARMED, I. P., de 
intolerância ou reação adversa a 
um medicamento com a mesma 
substância ativa, mas identificado 
por outra denominação comercial;
c) Prescrição de medicamento 
destinado a assegurar a continuidade 
de um tratamento com duração 
estimada superior a 28 dias.
4 - As justificações referidas no 
número anterior são assinaladas 
pelo prescritor em local próprio da 
receita e incluem obrigatoriamente 
ainda as seguintes menções (ou 
seja: comparticipado ou não, as 
menções obrigatórias são as 
mesmas; no entanto, da leitura 
da Portaria depreende-se que na 
prescrição de medicamentos não 
comparticipados, a indicação 
de marca num deles não será 
impeditivo de incluir na mesma 
receita outros medicamentos 
não comparticipados, seja em 
prescrição por DCI ou com inclusão 
de marca):
a) «Reação adversa prévia» em 
relação à alínea b) do número 
anterior;
b) «Continuidade de tratamento 
superior a 28 dias» em relação à 
alínea c) do número anterior.
Em relação às excepções à 
prescrição electrónica, há a realçar 
a redução do número de receitas 
de 50 para um limite máximo de 40:

Artigo 8.º

Prescrição excecional por via 
manual
1 - A prescrição de medicamentos 
pode, excecionalmente, reali-
zar-se por via manual nas 
seguintes situações:
a) Falência do sistema infor-
mático;
b) Inadaptação fundamentada 
do prescritor, previamente 
confirmada e validada anual-
mente pela respetiva Ordem 
profissional;
c) Prescrição ao domicílio (o 
termo domicílio não inclui os lares 
de idosos);
d) Outras situações até um 
máximo de 40 receitas médicas 
por mês.
2 - A exceção prevista na alínea c) 
do número anterior não é aplicável 
a locais de prescrição em lares de 
idosos.
3 - Para efeitos do número anterior 
(lapso do legislador: leia-se ‘para 
efeitos do número 1’), o prescritor 
deve assinalar, em local próprio 
da receita médica, a alínea 
aplicável.
4 - A respetiva Ordem profissional 
do prescritor será notificada das 
irregularidades de prescrição sempre 
que sejam detetadas prescrições 
por via manual realizadas ao abrigo 
da alínea b) do número anterior 
(lapso do legislador: leia-se ‘da alínea 
b) do número 1’) sem a confirmação 
prevista.
5 - A não verificação da situa-
ção de exceção não constitui 
motivo de recusa de pagamento 
da comparticipação do Estado 
à farmácia. (aqui o legislador 
salvaguardou a posição/pagamento 
das farmácias)
Relembramos que a excepção 
por inadaptação informática é – 
conforme determina este artigo 
- obrigatoriamente renovada/
validada anualmente (para isso 
devem os médicos que mantém 
a prescrição manual em virtude 
da sua inadaptação informática 
contactar a respectiva Secção 
Regional da OM referindo as razões 
que fundamentam a manutenção/

i n f o r m a ç ã o
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solicitação do regime de excepção).
O artigo 9.º estabelece as menções 
obrigatórias para validação da 
prescrição por via eletrónica 
e regras quanto ao receituário 
com várias vias.
O Artigo 10.º da Portaria refere 
as regras de aposição de vinhetas 
e o novo modelo de vinhetas 
numeradas. No entanto, a entrada 
em vigor desse modelo não tem 
data definida pelo que, até que sejam 
de facto implementadas as vinhetas 
numeradas, devem continuar a 
utilizar-se as vinhetas não numeradas. 
A edição de vinhetas é exclusiva da 
Imprensa Nacional -Casa da Moeda 
e cabe à ACSS -  Administração 
Central do Sistema de Saúde, ACSS 
assegurar a gestão do processo de 
emissão de vinhetas.
A prescrição manual – na qual não 
se permite a emissão de mais do que 
uma via - tem menções obrigatórias 
próprias que vêm referidas no art. 
11º:

Artigo 11.º
Validação da prescrição por via 
manual
1 - A receita manual só é válida se 
incluir os seguintes elementos:

a) Se aplicável, vinheta identificativa 
do local de prescrição;
b) Vinheta identificativa do médico 
prescritor;
c) Identificação da especialidade 
médica, se aplicável, e contacto 
telefónico do prescritor;
d) Identificação da exceção nos 
termos do n.º 2 do artigo 8.º (lapso 
do legislador: leia-se ‘nos termos do 
n.º 1 do artigo 8º’);
e) Nome e número de utente e, 
sempre que aplicável, de beneficiário 
de subsistema;
f) Entidade financeira responsável;
g) Se aplicável, referência ao regime 
especial de comparticipação de 
medicamentos, nos termos pre-
vistos no artigo 6.º;
h) Denominação comum inter-
nacional da substância ativa 
(menção sempre obrigatória);
i) Dosagem, forma farmacêutica, 
dimensão da embalagem, número de 
embalagens;
j) Se aplicável, designação comercial 
do medicamento (quando seja feita 
a referência à designação comercial 
do medicamento/marca devem ser 
tidas em conta todas as menções 
obrigatórias já mencionadas);
k) Se e consoante aplicável a 
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Acreditação para obtenção da 
subespecialidade de Cardiologia 
de Intervenção
O Conselho Nacional Executivo, na sua reunião de 13 de Janeiro de 2012, 
homologou o programa de acreditação para obtenção da subespecialidade de 
Cardiologia de Intervenção que divulgámos no portal da Ordem dos Médicos 
(www.ordemdosmedicos.pt), na área reservada ao respectivo Colégio.

informação nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 6.º 
ou n.º 4 do artigo 7.º (a menção 
à justificação do artigo 6º, nº 4 
só é aplicável quando o médico 
prescreva fazendo referência à 
marca; mas a menção do artigo 
7º, nº 4 é sempre obrigatória 
pois refere-se à indicação 
do regime de excepção 
à prescrição electrónica 
que permite o recurso ao 
receituário manual);
l) Se aplicável, identificação 
do despacho que estabelece 
o regime especial de 
comparticipação de 
medicamentos;
m) Data de prescrição;
n) Assinatura do prescritor.
2 - Não é admitida mais 
do que uma via da receita 
manual.

Seguem-se normas relativas 
às informações a prestar 
aos utentes, às regras de 
dispensas de medicamentos 
nas farmácias e ao controlo 
de receituário que podem ser 
lidas no site nacional da OM.
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ao qual dissemos: “Quanto ao artº 
18, não aceitamos qualquer período 
transitório. Período transitório?! 
Estamos a falar de saúde, de 
doentes e de terapêuticas, não 
de mero fraseado jurídico. As 
excepções e seu controlo resultam 
de uma questão de segurança 
para o doente e transparência 
do sistema, de acordo com um 
novo paradigma de prescrição e 
dispensa. Não podem ser criados 
gaps temporários de ‘terra de 
ninguém’, devendo aguardar-se pela 
publicação das normas técnicas, 
a verificação da adequabilidade 
dos sistemas e a lista de produtos 
de margem terapêutica estreita. 
Obviamente, só depois a legislação 
pode entrar em vigor! A medicação 
é um assunto sério.
Sem qualquer necessidade, a 
Portaria manteve o período 
transitório com regras diferentes 
das que vigoravam e das que irão 
vigorar, o que será gerador de 
grande confusão e permite uma 
espécie de Lei da Selva transitória, 
obrigando os médicos a escrever 
manualmente e por extenso 
nas receitas as competentes 
justificações e burocratiza 
absurdamente o sistema!
Esta situação só não será mais 
gravosa e geradora de conflitos 
e desordem no controlo do 
receituário se o novo modelo de 
receita for publicado de imediato 
e a adaptação dos sistemas de 
prescrição for muito rápida. 
Esperemos que assim seja.
Para além das reservas que a Lei 
11/2012 nos continuará a levantar e 
sobre as quais nos pronunciaremos 
sempre que apropriado, esta carta 

Publicamos em seguida as cartas que a Ordem 
dos Médicos dirigiu ao Ministro da Saúde, Pau-
lo Macedo, sobre a Lei 11/2012 e respectiva 
Portaria

Lei 
11/2012 
e respectiva 
Portaria
«Excelência,
 Reunimos com V. Exa. no 
dia 11 de Maio de 2012 para 
discutir o assunto em epígrafe.
Apurámos, com surpresa, que 
a Portaria já estaria publicada 
no momento em que decorreu 
a reunião, o que não é nada 
curial.
Para além dessa questão, 
verificámos que se mantém a 
regra, que não foi justificada, 
de se poder prescrever apenas 
um medicamento com marca 
por receita. 
Pretendemos solicitar a V. 
Exa. que se proceda a uma 
correcção da Portaria para se 
poder prescrever mais do que 
um medicamento com marca 
por receita. Recordamos 
que, sendo essa selecção 
efectuada automaticamente 
pelos sistemas informáticos 
tem como consequência 
um gasto superior de papel, 
quando nos é transmitido 
que há instituições de saúde 
de tal forma falidas que até 
o papel para receituário 
estão a procurar ratear! Por 
outro lado, vai aumentar 
artificialmente e sem 
necessidade o número de 
prescrições manuais, limitadas 
agora a 40 receitas mensais 
e que representam já uma 
percentagem residual do 
número total de receitas. 
Porque e para quê complicar?!
Outro aspecto 
potencialmente gravoso é 
o período transitório, cuja 
proposta a Ordem rejeitou 
liminarmente e relativamente 

tem como objectivo chamar a 
atenção para estes dois problemas 
essenciais e solicitar a V. Exa. que 
nos informe urgentemente quando 
será aplicado o novo modelo de 
receita, para podermos esclarecer 
as dúvidas que, aos milhares, os 
Colegas nos têm colocado, para 
além de nós próprios modelarmos 
em conformidade a nossa posição 
pública sobre os mesmos.
Contamos que o novo modelo de 
receita, conforme compromisso 
expresso do Ministério da 
Saúde, permita um verdadeiro 
empowerment do doente, 
conferindo a possibilidade, através 
de dois campos independentes 
específicos, de autorizar ou não 
autorizar expressamente a troca 
de medicamentos nas farmácias. 
Vamos aguardar pelo cumprimento 
da palavra.
Finalmente, e para que volte a 
ficar escrito, sentimos a obrigação 
de chamar novamente a atenção 
para as consequências negativas da 
actual política do medicamento, que 
colocará em causa a sobrevivência 
da indústria farmacêutica nacional e 
a qualidade de alguns medicamentos 
genéricos, que permitirá a 
cartelização futura num número 
reduzido de marcas e que está a 
estimular a exportação paralela e 
ilegal de medicamentos com graves 
prejuízos dos doentes portugueses. 
Urge tomar resoluções adequadas 
à dimensão dos problemas.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente

      Prof. Doutor José Manuel Silva
  28 de Maio de 2012 »

i n f o r m a ç ã o   
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Adiamento 
da 
Portaria 
137-A/2012

Portaria 
137-A/2012:
extemporânea 
e surpreendente
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Excelência, 
Enviámos muito recentemente uma carta a V. Exa salientado algumas dúvidas sobre 
a implementação da referida Portaria, que agora reforçamos. Compreensivelmente, 
V. Ex. ainda não teve disponibilidade para responder.
Entretanto temos sido confrontados com interpelações constantes por parte de 
muitos médicos, que não sabem como devem proceder, e fomos informados que 
haverá sistemas de prescrição electrónica em que a prescrição com marca, mesmo 
nas excepções previstas, é extremamente complexa e consumptiva.
Assim, para evitar uma confusão substancial, que não é nada saudável para o sistema, 
vimos solicitar a V. Exa. o adiamento da entrada em vigor da referida Portaria até 
todas as incertezas serem devidamente esclarecidas e dissipadas e o novo modelo 
de receita, em conformidade com o acordado, entrar em vigor.
Mais ainda, chamamos a atenção de V. Exa. para o facto de várias (todas?) as ARS 
terem suspenso a venda de receituário e vinhetas do modelo clássico, causando 
sérios constrangimentos à prática de muitos Colegas, o que deve ser corrigido de 
imediato.
Finalmente, porque temos sido pressionados, através de diversos meios, por 
milhares de Colegas, para que a Ordem preste esclarecimentos públicos sobre 
todo este processo, iremos marcar uma conferência de imprensa para sexta-feira 
de manhã, dia 1 de Junho, sobre esta matéria, a menos que tal intervenção se torne 
desnecessária, o que desejamos.

Com os melhores cumprimentos pessoais,
O Presidente
 
Prof. Doutor José Manuel Silva
30 de Maio de 2012

Excelência:
Cumpre, em primeiro lugar, acusar a recepção da carta que Vexa teve a amabilidade 
de endereçar à Ordem dos Médicos, bem como as explicações que entendeu nela 
veicular. Mais agradecemos o esforço substantivo que foi feito pelo Ministério da 
Saúde no sentido da aproximação às sugestões feitas pela Ordem dos Médicos e 
que, em nossa opinião, representaram um contributo decisivo para uma profunda 
melhoria do articulado final da Portaria, facto que, diga-se em abono da verdade, o 
próprio Ministério da Saúde reconheceu.
Na missiva que recebemos do Ministério afirma-se, a dado passo, que a Portaria 
137-A/2012, de 11 de Maio foi assinada pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde 
após a realização da reunião de 11 de Maio entre a Delegação da Ordem dos 
Médicos e o Ministério, o que, efectivamente, corresponde à verdade. Acontece, 
porém, que não houve, durante a dita reunião, o cuidado de informar a Ordem dos 
Médicos de que a Portaria já estaria concluída e seria alvo de publicação imediata, 
assim como nenhuma das alterações por nós propostas no decorrer da supracitada 
reunião mereceu acolhimento, contra as nossas talvez ingénuas expectativas, não 
tendo sido tomadas em linha de conta na versão final do documento.
A deliberada e estratégica não referência à publicação imediata da Portaria 
influenciou a posição da Ordem na reunião. Por isso mesmo não houve a seriedade 
de mencionar a sua pronta publicação, para deixar os representantes da Ordem 
dos Médicos na incerteza de alguma eventual melhoria do articulado. Certamente 
outra teria sido a conclusão e a postura da Ordem se soubesse que a Portaria 
iria ser publicada desta maneira. Muitas Portarias regulamentadoras são publicadas 
bem depois dos prazos estabelecidos pelas leis competentes.
Durante todo este complexo e sinuoso processo, sempre foi entendimento 
da Ordem dos Médicos que a Portaria só veria a luz da publicação depois de 
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estarem disponíveis os novos modelos de receituário, devidamente actualizados 
os programas informáticos e prontas as novas vinhetas. Nenhuma razão de 
senso apontava para que assim não fosse, já que tempo havia para aguardar pelas 
necessárias adaptações.
Mesmo depois da publicação inesperada da Portaria, aguardámos serenamente que 
os sistemas informáticos fossem atempadamente alterados, que o novo modelo 
de receita visse a luz do dia com as especificações acordadas e que o Infarmed 
enviasse uma lista séria de medicamentos de margem terapêutica estreita. Nada 
disso aconteceu.
Não se entende, a não ser por excesso de zelo e refinamento burocrático, qual 
a ideia que subjaz, por exemplo, à obrigatoriedade da prescrição de apenas um 
fármaco por receita médica, quando a opção (justificada) do Clínico recair sobre 
um medicamento de marca ou mesmo quando não haja genéricos disponíveis mas 
apenas licenças. Longinquamente ainda seria compreensível que se agrupassem 
todos os medicamentos com marca na mesma receita, mas a obrigatoriedade de 
um por cada, tem óbvios objetivos que qualquer pessoa medianamente inteligente 
entende com facilidade. Sabe o Sr. Ministro que há instituições de Saúde que estão 
a regatear o papel para imprimir receitas, tal o seu sufoco financeiro?!
Esta entrada imediata em vigor, em tudo extemporânea e surpreendente, da 
Portaria 137-A/2012 é, em nosso entender, geradora de confusão e perda de 
tempo, logo, consumidora de recursos, sendo contraditória com o esforço de 
maior produtividade em que todos estávamos empenhados.
Que não surpreenda a reacção menos positiva da Ordem, depois de uma 
postura altamente construtiva, dialogante e expectante. O acto consciente de 
não informação da Ordem dos Médicos sobre a publicação imediata da Portaria, 
durante uma reunião que talvez tenha demorado cerca de duas horas, torna 
desnecessárias quaisquer apreciações adjectivantes.
Os serviços administrativos da Ordem dos Médicos estão a ser, desde que foi 
conhecido o articulado da portaria supracitada, confrontados com um sem 
número de questões colocadas por milhares de colegas, aos quais tem por 
obrigação responder, e acerca das quais tem que, forçosamente, tomar posição.
Reconhecendo, como sempre afirmou, aspectos positivos na portaria em apreço, 
lamentavelmente, estes não são suficientes para fazerem a Ordem dos Médicos 
esquecer o articulado mais negativo, cuja presença no documento acarreta 
consequências fortemente penalizadoras para a prática clínica, com óbvio prejuízo 
dos Doentes, da indústria farmacêutica nacional e da Qualidade dos cuidados de 
saúde.
Por toda a argumentação aduzida, não pode ser outro o entendimento da Ordem 
dos Médicos que não seja o de prosseguir com a intenção de convocar, para 
amanhã de manhã, uma conferência de imprensa onde exporá as suas razões, 
apresentará uma fórmula de bom senso e manifestará assertiva discordância em 
relação à tão precipitada entrada em vigor da legislação, apesar do nosso apelo 
para um adiamento aceitável. 
Legislação essa que é, repete-se, em determinados pontos e na nossa modesta 
opinião, penalizadora para os Doentes e para o País. Como o futuro próximo se 
encarregará de evidenciar.
Com os mais respeitosos cumprimentos,
O Presidente
 
Prof. Doutor José Manuel Silva
31 de Maio de 2012
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Admissão à subespecialidade 
de Neonatologia

i n f o r m a ç ã o   

Critérios de admissão na subes-
pecialidade de Neonatologia
1- Critérios indispensáveis:
a)Ter Ciclo de Estudos Especiais (CEE) 
em Neonatologia ou ter formação 
em exercício, traduzida em actividade 
continuada em Unidade de Apoio 
Perinatal Diferenciado (UAPND), 
incluindo realização de serviço de 
urgência, durante pelo menos 2 anos 
consecutivos 
b)Que as acções descritas em 1-a) não 
tenham terminado há mais de 2 anos. 
c)Ter experiência em áreas fun-
damentais da neonatologia nomeada-
mente ventilação mecânica, nutrição, 
infecciologia, cardiologia neonatal, 
diagnóstico pré-natal, epidemiologia, 
realização de técnicas, nomeadamente 
cateterismo dos vasos umbilicais, 
cateterismo ep-cava, e Ecografia TF. 
2- Critérios desejáveis
a)Seguimento do RN de risco
b)Experiência organizativa traduzida 
por organização de unidades funcionais, 
participação em Comissões ou Grupos 
de Trabalho na área da Neonatologia. 
c)Ter, na área da Neonatologia, estudos 
publicados ou aceites para publicação 
e  comunicações livres em  reuniões 
nacionais ou  internacionais com 
contribuição para  ganhos em saúde.
Curriculum tipo para submeter 
candidatura 
-Três páginas A4, Times New Roman 
12, espaço e meio (6 exemplares de 
currículo, 5 em suporte digital de toda 
a documentação entregue e 1 em 
papel com respectiva documentação 
original ou cópia autenticada)
-Identificação completa
-Descrição da actividade 
-Os comprovativos devem seguir 
como anexos
-Devem constar informações dos 
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Divulgamos o documento que inclui os critérios de 
admissão à subespecialidade de Neonatologia aprova-
dos em Conselho Nacional Executivo no dia 5 de Abril 
de 2012.

Responsáveis pelos CEE e dos 
Directores de Serviço, com referência 
ao período de duração do CEE e/ou da 
actividade continuada na UAPND.
Descrição da actividade
Deve ser devidamente contabilizada 
toda a actividade desenvolvida no 
período  correspondente à formação 
em CEE e no ano seguinte de actividade, 
ou nos dois anos de formação em 
exercício em UAPND
Devem ser claramente especificados 
as formações, competências adquiridas 
e trabalhos realizados. Ex: 
-Formação em Ecografia transfontane-
lar: cursos frequentados e aproveita-
mento
-Experiência na realização de ecografias 
TF
-Conhecimentos adquiridos em outras 
áreas de ecografia no período neonatal
-Cursos de formação em VM e 
aproveitamento. Tipos de ventilação 
que sabe manejar e experiência
-Autonomia clínica para realizar servi-
ço de urgência 
-Experiência como chefe de equipa
-Experiência em transporte neonatal
-Experiência em seguimento de RN de 
risco
-Participação em registos nacionais 
ou estrangeiros e em estudos 
multicêntricos ou da sua própria 
unidade
-Publicações
-Palestras
-Comunicações livres
-Actividade docente pré e pós 
graduada
-Pós graduações
-Outros Cursos de actualização fre-
quentados não referidos anterior-
mente
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Pela sua relevância publicamos nesta edição um caso 
paradigmático de circunstâncias que contribuem 
para o mau ambiente entre profissionais, em que se 
relembra aos Colegas a importância das relações 
entre médicos, que devem primar pela cordialidade 
e pelo respeito, contribuindo desta forma para a dig-
nificação da profissão médica.

Problemas organizacionais?… 
falta de cordialidade?....

O presente processo foi instaurado 
na sequência de queixa apresentada 
por um médico, Anestesiologista,  
relativamente a outro médico, 
Ortopedista, colega do seu Hospital.
Alegou o participante, médico 
Anestesiologista, (aqui designado por 
médico A) e em síntese, que:
«num dia à noite, enquanto pres-
tava serviço de urgência, na sala 
de operações, fui agredido pelo 
médico B, Ortopedista, através de 
empurrões violentos e tentativa de 
estrangulamento. Esta situação, assim 
como diversas ameaças, perduraram 
durante cinco a seis minutos»; 
acrescentou ainda: «na sequência de 
factos tão graves, ocorridos na sala 
de operações, junto uma cópia de 
queixa apresentada ao Conselho de 
Administração do Hospital».
De seguida especifica: «por volta das 
20.30 fui contactado pelo responsável 
do Serviço de Ortopedia afim de 
anestesiar uma doente traumatológica 
que se encontrava no Serviço de 
Urgência desde as 10 H da manhã do 
corrente com uma fratura dos planaltos 
tibiais, concomitante com traumatismo 
crâneo encefálico (TCE) com perda 
de conhecimento (…) contactei a 
médica responsável pelo Serviço de 
Obstetrícia no sentido de indagar 
sobre a possibilidade da existência de 
parturientes potencialmente passíveis 
de serem submetidas a cesarianas em 
simultâneo, tendo-me sido dito que 
não. Perante tal facto, anui na entrada 

Conselho 
Disciplinar Regional 
do Centro

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

Almerinda Rodrigues
Membro do Conselho Nacional de 
Disciplina; Presidente do Conselho 

Disciplinar do Centro da OM

da doente traumatológica, embora 
consciente de que estes casos devem 
ser deferidos para pelo menos 3 dias 
pós TCE, por razões de segurança 
(…). A referida doente foi induzida 
sob anestesia geral e pelas 21H.10M, 
e no momento de preparação para 
o acto cirúrgico fui contactado 
pelo Serviço de Obstetrícia sobre a 
necessidade de abertura de uma 2ª 
sala para uma cesariana emergente, 
vinda da rua nesse momento em 
sofrimento fetal agudo. Dirigi-me à 
sala onde se preparava o início do 
acto cirúrgico para comunicar que 
teria de retirar 2 dos 3 enfermeiros 
presentes na sala de operações, para 
a execução da cesariana emergente 
em condições mínimas de segurança 
e que seria a última vez nos meus 
turnos que aceitaria doentes orto-
traumatológicos não urgentes (…). 
Tal facto provocou por parte do 
ortopedista uma reação verbal 
violenta, aos gritos em plena sala de 
operações e de uma forma quase 
imperceptível, pelo menos em 
português corrente, me pareceu 
dizer que era sempre a mesma coisa, 
sendo sempre eu o responsável por 
situações semelhantes ocorridas na 
urgência com o serviço de Ortopedia, 
avançando nesse momento para mim 
de forma fisicamente ameaçadora 
(…) tendo sido de imediato agredido 
pelo referido individuo, com tentativa 
de estrangulamento e empurrões 
violentos.»

Processo Disciplinar 
Participante: Dr. A (Anestesio-
logista no Hospital X)
Participado: Dr. B (Ortopedista 
no Hospital X)

RELATÓRIO
Refere o nosso Código 
Deontológico no seu artº 128º 
que:
« A solidariedade entre médicos 
constitui dever fundamental do 
médico e deve ser exercida com 
respeito mútuo e, bem assim, 
tendo em atenção os interesses 
dos doentes. (…) e ainda que «o 
médico não deve fazer afirmações 
ou declarações públicas contra 
colegas».
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Depois de autuado como processo 
disciplinar, foi o ora participado, médico 
B, notificado do teor da referida 
participação, tendo respondido:
«Encontrava-me na sala de operações, 
quando o médico A entrou aos gritos 
referindo que era sempre a mesma 
coisa com a Ortopedia, ia acordar a 
doente e deferir a cirurgia para outro 
dia uma vez que a urgência era relativa, 
havendo uma cesariana emergente 
(…) de facto exaltei-me e respondi no 
mesmo tom».
O diálogo terá continuado em tom 
menos próprio, alegando o médico 
B que o colega lhe respondeu que 
fosse gritar para a família e que não 
estava para o aturar, pelo que reagiu 
agarrando-o, não o tendo agredido, 
nem tendo nenhuma intenção de 
o agredir, mas simplesmente para o 
acalmar e chamá-lo à razão, dizendo-
lhe que não tinha que insultar a sua 
família.
Juntou, o participante, anexo, com o 
rol das testemunhas.
Decorreu entretanto processo de 
averiguações a nível do Hospital em 
que ambos trabalham, e cujo teor está 
aqui por integralmente reproduzido.
No âmbito do processo disciplinar 
instaurado no nosso Conselho 
Disciplinar, foi entretanto elaborado 
pelo nosso vogal relator despacho 
de acusação, após análise dos factos 
provados e não provados.
Todos os factos relatados forma 
dados como provados, excepto que o 
participado tivesse tentado estrangular 
o participante.
Os factos provados resultam do 
teor das declarações proferidas pelo 
participante conjuntamente com 
a cópia da queixa apresentada ao 
Conselho de Administração do Hospi-
tal, das declarações proferidas pelo 
participante e participado e ainda das 
provas testemunhais, que constam do 
processo de averiguações conduzido 
pelo Hospital, junto aos autos e cujo 
teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.
Dispõe o art. 1.º, do Regulamento 
de Conduta da Relação entre os 
Médicos, que «Todos os médicos têm 
direito a ser tratados com respeito e 

consideração pelos seus colegas», e 
o art. 2º dispõe que «A solidariedade 
entre médicos constitui dever 
fundamental do médico e deve ser 
exercida com respeito mútuo e, bem 
assim, tendo em atenção os interesses 
dos doentes».
Por fim, o art. 14º, 2, do Regulamento de 
Conduta da Relação entre os Médicos, 
«É incorrecto fazer afirmações ou 
declarações públicas contra colegas».
O médico deve exercer a sua profissão 
com correcção, com urbanidade e 
com o máximo respeito não só pelos 
doentes mas também pelos seus 
colegas.
Ora nos presentes autos, verifica-se 
que o participado não observou o 
dever de correcção, ao dirigir-se ao 
participante de forma pouco cordial 
e urbana, comentando com irritação 
a possibilidade de suspender a 
intervenção cirúrgica.
Além disso, o ora participado 
agrediu o participante, agarrando-
lhe o pescoço, empurrando-o e 
encostando-o à porta.
Pelo que há claramente uma violação 
das normas prevista nos art. 1.º, 2º e 
14º, nº 2 do Regulamento de Conduta 
da Relação entre os Médicos
Ao dar-se como provado os pontos 
da acusação relativamente a esta 
factologia, decide-se pela condenação 
do ora participado.
Quanto à medida da pena.
Dispõe o art. 14.º, idem, que «as penas 
devem aplicar-se em função da culpa 
do agente, tendo em conta todas as 
circunstâncias do caso, os antecedentes 
profissionais e disciplinares do arguido 
e as consequências da infracção».
O participado não tem registo de 
antecedentes do foro disciplinar.
O grau de culpa é diminuto, 
considerando que o participado tem 
a consciência que agiu incorretamente, 
admitindo o seu erro. Mostra-
se arrependido. Além disso, agiu 
conformado com o sentimento de 
revolta pela atitude tomada pelo ora 
participante.
Posto isso, é adequado aplicar a pena 
de advertência.

*  *  *
Proposta de decisão

Atento ao vertido supra, 
considerando o objecto da 
acusação, e as diligências ins-
trutórias realizadas, sou de 
propor que o participado 
seja condenado na pena 
de advertência, nos termos 
conjugados dos arts. 12.º, a), 14.º 
e 15º do EDM, pela prática da 
infracção do dever de actuar 
com respeito e consideração 
para com os colegas, previsto 
nos art. 1º, 2º e 14º nº 2 do 
Regulamento de Conduta da 
Relação entre os Médicos, nos 
termos do art. 38.º, 1, do EDM. 
Pretendemos com a divulgação 
deste caso chamar a atenção 
para a importância das relações 
entre médicos, que devem 
primar pela cordialidade e pelo 
respeito, contribuindo desta 
forma para a dignificação da 
profissão médica.
Muitas são as circunstâncias 
que contribuem para o mau 
ambiente entre os médicos, 
mormente as questões (des)
organizativas que favorecem os 
atritos entre os profissionais.
Relembramos no entanto todos 
os colegas que dispõe o nosso 
Código Deontológico no seu 
artigo 33º, nº1 que: O médico 
deve exercer a sua profissão em 
condições que não prejudiquem 
a qualidade dos seus serviços e 
a especificidade da sua acção, 
não aceitando situações de 
interferência externa que lhe 
cerceiem a liberdade de fazer 
juízos clínicos e éticos e de actuar 
em conformidade com as leges 
artis. E no seu nº 2 que: O médico 
tem o dever de comunicar à Ordem 
todas as tentativas de condicionar 
a liberdade do seu exercício ou 
de imposição de condições que 
prejudiquem os doentes.
Actuemos em conformidade 
quando necessário!
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No início da reunião, os membros da 
Direcção que presidiram ao plenário 
efectuaram um enquadramento 
quanto à preparação do novo 
cartão da OM - que terá um chip 
electrónico e assinatura digital 
qualificada - e sobre o anteprojecto 
da lei-quadro que pretende 
criar o novo regime jurídico das 
associações públicas profissionais. 
«O que é grave é que isto é o 
reflexo do que se passa em relação 
à Saúde», referiu Fernando Gomes, 
presidente da Secção Regional do 
Centro da OM. A possibilidade 

Plenário dos Conselhos 
Regionais
Realizou-se no passado dia 9 de Maio o plenário dos 
Conselhos Regionais, órgão máximo deliberativo 
da Ordem dos Médicos. A sessão foi presidida pelo 
presidente da Ordem dos Médicos (OM) e pelos 
presidentes das três secções regionais e nela foram 
debatidos alguns temas da actualidade do sector da 
Saúde e da vida da instituição, nomeadamente a apre-
sentação de contas, plano e relatório de actividade do 
Conselho Nacional Executivo.

de, sendo este processo liderado 
pelo Ministro da Economia, se vir a 
enquadrar as Ordens no contexto 
das organizações económicas, 
a concretizar-se poderá trazer 
problemas graves nomeadamente 
no que se refere à segurança de 
dados, traz, naturalmente, alguma 
apreensão. Essa preocupação foi 
expressa por vários delegados, 
tendo António Alvim (SRS) referido 
que seria importante solicitar 
comentários ao Departamento 
Jurídico para que se perceba 
exactamente qual o alcance 
do anteprojecto e quais as 
consequências que terá no futuro 
das Ordens profissionais.
José Manuel Silva, presidente da 
OM, explicou de seguida aos 
colegas ser intenção da Ordem 
celebrar um protocolo com a 
Entidade Reguladora da Saúde, à 
semelhança do que já foi feito com 
a Direcção Geral de Saúde, posição 
que não acolhe o acordo da Secção 
Regional do Centro que, através do 
seu presidente, expressou o desejo 
de que se fizesse um amplo debate 
com os colegas sobre esse tema.
Da ordem de trabalhos deste 
plenário constava a aprovação da 
acta do plenário de 30 de Setembro 
de 2011 (aprovada por maioria), a 
apreciação e aprovação das Contas 
do Conselho Nacional Executivo 
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(CNE) dos anos 2009 e 2010 (todos 
estes documentos foram aprovados 
em plenário, por maioria).
Relativamente às contas do CNE, 
no debate que antecedeu a sua 
aprovação em plenário, Miguel 
Guimarães, presidente da Secção 
Regional do Norte, analisou os 
relatórios das auditorias que 
certificaram as contas de 2009 e 
2010, tendo lido o documento de 
Certificação legal de Contas do 
CRN , CNE e Fundo Solidariedade 
em que os auditores referiram 
duas reservas ao CNE e uma ao 
Fundo de Solidariedade e ênfases 
ao CNE, Fundo de Solidariedade e 
CRN, sendo que estas decorrem 
da sua integração no CNE. As áreas 
mais frágeis relacionam-se com «a 
necessidade de um maior rigor 
contabilístico» e a necessidade 
de se efectuar «a integração das 
contas a nível nacional». Miguel 
Guimarães informou o plenário 
que pelas considerações efectuadas 
decidiu abster-se na votação. Pereira 
Coelho presidente da Secção Re-
gional do Sul, concordou que a 
integração nacional das contas trará 
maior transparência e defendeu a 
uniformização dos procedimentos 
contabilísticos. Relativamente a 
este ponto, os presidentes das 
Secções Regionais do Centro e Sul 
manifestaram algumas reservas pela 
ausência de respostas por parte 
dos auditores e António Pereira 
Coelho, fez questão de fazer uma 
declaração de voto (votando a 
favor da aprovação das contas mas 
com reserva no que se refere aos 
termos das auditorias). José Manuel 
Silva sublinhou a importância de 
se terem efectuado as auditorias 
por permitirem as necessárias 
correcções para o futuro e infor-
mou o plenário de que está já 
nomeada uma comissão de análise 
de forma a permitir uma melhoria 
de processos, com base na auditoria 
efectuada à Ordem dos Médicos de 
processos e procedimentos.
Seguia-se na ordem de trabalhos a 
apreciação e aprovação de contas 
e do Relatório de Actividades do 

CNE do ano de 2011 e do plano de 
actividades e orçamento também do 
Conselho Nacional Executivo para 
2012. Estes documentos, perante 
um recurso para o Plenário feito 
pela Secção Regional do Norte, 
viram a sua apreciação e votação 
em plenário suspensas, tendo que 
voltar a ser discutidos em CNE 
para, após essa nova análise, serem 
submetidos à apreciação e votação 
do órgão máximo deliberativo. 
A razão de ser deste recurso 
prendeu-se com a falta de tempo 
(apenas 24 horas) para análise 
dos documentos, previamente ao 
CNE e com a falta de documentos 
como o relatório de actividades 
de 2011, «só esse documento 
pode enquadrar o orçamento de 
2011» e os respectivos «desvios 
orçamentais», referiu Miguel 
Guimarães. O orçamento de 2012 
tinha sido aprovado em Conselho 
Nacional Executivo mas a SRN 
exerceu o direito de recorrer 
para o Plenário dos Conselhos 
Regionais por entender que 
devem ser analisadas de forma 
mais pormenorizada as diferenças 
orçamentais (de cerca de 1.200.000 
€) entre os dois anos e que não 
estavam reunidas as condições 
para a sua aprovação imediata. «Os 
médicos têm sido afectados pela 
crise, com cortes no vencimento, 
subsídios, etc. Este ano poderá haver 
mais dificuldades em pagar as quotas 
e vai com certeza haver necessidade 
de apoiar mais os médicos; Temos 
que pensar em poupar e ter cui-
dado com a forma como gerimos 
o dinheiro dos médicos», referiu 
Miguel Guimarães, relembrando as 
palavras do bastonário da OM, «não 
podemos ser a imagem do país». 
O presidente da SRN defendeu 
que deveria ser criado em 2012 
um fundo de reserva e que a OM 
deveria preparar-se para, através do 
Fundo de Solidariedade, apoiar mais 
médicos necessitados. Salientou 
ainda que, numa situação política 
complicada especificamente na área 
da saúde, «o nosso Bastonário tem 
tido um bom desempenho» mas 

salientou que na OM, como 
instituição democrática que 
é, existem diferentes opiniões 
relativamente às questões 
orçamentais - «e é saudável 
que assim seja». Pereira 
Coelho, realçou - pela negativa 
- os atrasos no envio da 
documentação, nomeadamente 
no que se refere à apresentação 
do relatório de contas do 
Fundo de Solidariedade da 
OM, e concordou que «é 
indispensável uma análise 
mais profunda», referindo ser 
necessário efectuar expli-
cações pormenorizadas das 
verbas alocadas pelo CNE, 
com especial ênfase nos des-
vios comparativos e sugeriu 
que as contas e orçamentos 
incluíssem anexos explicativos 
que facilitassem a sua leitura 
e compreensão, para uma 
apreciação mais rigorosa. A 
intervenção de Pereira Coelho 
culminou com a classificação 
do orçamento para 2012 
como sendo «despesista» 
e «penalizador das Secções 
Regionais» alertando que o 
rigor que é necessário «começa 
com o reconhecimento de que 
estamos numa fase que deve 
ser de contenção».
Alfredo Loureiro (SRN) 
efectuou uma intervenção no 
sentido de apelar à dignificação 
do orçamento, reconhecendo 
a sua importância e, como 
tal, a necessidade de fazer um 
documento cuidado, designan-
do-o como um «documento 
essencial e estruturante para 
a Ordem». Foram efectuadas 
intervenções salientando a 
noção de unidade da institui-
ção, nomeadamente a de Car-
los Ramalheira (SRC) que 
recordou ao Plenário que 
não existem três Ordens dos 
Médicos mas sim apenas uma 
«que inclui Secções e CNE». 
Considerando que é natural 
que existam diferenças de 
opinião, este delegado não 
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levado a plenário com o parecer do 
Conselho Fiscal, José Manuel Silva 
sublinhou que podem ser feitas 
propostas de cortes orçamentais. 
André Luís (SRN) reiterou não 
estar em causa, de forma alguma, 
a seriedade dos membros do 
CNE, afirmando tratar-se «de 
uma questão de postura» e de 
respeito pelos «prazos a cumprir» 
especialmente no que se refere a 
um documento tão importante. 
Pereira Coelho manifestou-se em 
sentido idêntico, explicando não 
existir nenhuma questão pessoal 
na análise feita mas antes um 
reconhecimento da necessidade 
formal de cumprimento de prazos 
e de respeito pelos órgãos da OM, 
nomeadamente permitindo que 
tenham acesso aos documentos 
com a antecipação necessária a 
uma análise cuidada dos mesmos. 
Feito um requerimento à mesa 
para passar à votação, a esmagadora 
maioria dos delegados ao Plenário 
pronunciaram-se favoravelmente ao 
recurso da SRN, remetendo, por-
tanto, os documentos relativos às 
contas de 2011 e orçamento 2012 
(bem como os respectivos relatório 

e plano de actividades) para nova 
apreciação em CNE e posterior 
discussão num próximo Plenário 
dos Conselhos Regionais.
A reunião terminou com a 
aprovação da criação do Conselho 
Nacional para as Novas Tecnologias 
Informáticas na Saúde, com o voto 
unânime de todos os delegados ao 
Plenário facto que foi realçado na 
intervenção de António Sarmento 
(SRS) que se congratulou com o 
facto de haver nessa unanimidade 
de votação uma demonstração 
clara de que «contas e orçamentos 
são um meio para atingir um fim» 
e que a finalidade da Ordem dos 
Médicos é a defesa da qualidade dos 
cuidados médicos prestados. Após 
essa votação, com a saída de alguns 
membros do Plenário, verificou-se 
uma falta de quórum superveniente 
que impediu a inclusão de quaisquer 
outras propostas à análise. 

O próximo Plenário dos Conselhos 
Regionais realizar-se-á no dia 28 de 
Setembro em Lisboa.

deixou de sublinhar que 
um orçamento, além de ser 
um documento provisional 
diferente da apresentação de 
contas, é algo essencial ao 
funcionamento da instituição. 
José Ávila Costa (SRC) e 
Fernando Gomes relembraram 
igualmente que os membros 
da mesa que presidiam ao 
Plenário são membros do 
CNE e que as dificuldades de 
cumprimento dos prazos são 
responsabilidade colectiva e 
individual deste órgão.
O presidente do CNE, José 
Manuel Silva, não quis deixar 
de esclarecer o Plenário sobre 
algumas circunstâncias que 
agravaram a previsão orçamental 
de 2012, como sejam o en-
cerramento do CELOM e 
consequente transmissão para 
o CNE da despesa com a pro-
dução da ROM e o facto de se 
ter passado a pagar em moldes 
mais justos as deslocações 
dos membros dos Colégios 
da Especialidade, entre outras. 
Manifestando o seu desejo de 
que o orçamento tivesse sido 
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Nos dias 17 e 18 de Abril realizaram-
se vários cursos (sépsis, electrocar-
diografia, gestão de eventos críticos, 
prescrição racional e pequena cirurg-
ia) especialmente direccionados para 
médicos internos. No dia 19, a sessão 
de abertura contou com a presença 
de várias individualidades, nomeada-
mente Couto dos Santos, vice-pres-
idente da Comissão de Saúde da As-
sembleia da República, Carlos Alberto 
Pinto de Sousa, presidente da Ordem 
dos Médicos de Angola, Roberto Luiz 
d’Ávila, presidente do Conselho Fed-
eral de Medicina do Brasil, Rui Furtado, 
presidente da Associação de Médicos 
de Língua Portuguesa de Macau, Jorge 
Simões, presidente da Entidade Regu-
ladora da Saúde, Francisco George, 
Director Geral da Saúde, vários bas-
tonários e ex-bastonários de várias or-
dens profissionais, José Martins Nunes, 
presidente Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, Joaquim Murta, 
director da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, represent-
antes do Sindicato Independente dos 
Médicos, da Federação Nacional dos 
Médicos e da Associação Nacional dos 
Estudantes de Medicina.
Publicámos na edição anterior (ROM 
nº 128) a lista de homenageados e o 
discurso de abertura do Congresso 
Nacional de Medicina do Bastonário 
da Ordem dos Médicos, José Manuel 

Silva (vide editorial). O Ministro da 
Saúde, Paulo Macedo, que afirmou a 
sua vontade de se associar ao Con-
gresso organizado pela OM, começou 
por expressar um «profundo respei-
to» pela classe médica, salientando o 
bom entendimento com a instituição 
representativa destes profissionais, 
«um relacionamento consubstanciado 
no sentido de construir um patamar 
de confiança com vista a garantir a 
todos os portugueses um Sistema 
Nacional de Saúde de qualidade» e ex-
emplificou com o protocolo de elabo-
ração de normas de orientação clínica. 
Referindo-se a outros exemplos de 
colaboração, Paulo Macedo explicou 
como «o Governo incorporou diver-
sas propostas da Ordem dos Médi-
cos» na legislação relativa a prescrição 

Paulo Macedo presidiu 
à sessão de abertura
O XVI Congresso Nacional de Medicina e o VII 
Congresso Nacional do Médico Interno decorre-
ram em Coimbra, entre os dias 17 e 20 de Abril, sob 
a égide da qualidade. Na opinião de vários médicos 
presentes, este foi um dos congressos da Ordem 
dos Médicos com mais elevada qualidade científi-
ca, dos últimos anos. A sessão de abertura contou 
com a presença do Ministro da Saúde, Paulo Mace-
do, cuja intervenção resumimos nesta edição.

A sustentabilidade 
do SNS é a questão 
essencial para poder 
continuar a garantir 
o melhor nível de 
saúde a todos os 
portugueses. Não há 
uma segunda via que 
possa assegurar o 
essencial a quem mais 
precisa.
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por DCI. Reforçando que «a Ordem 
dos Médicos tem sabido ocupar ao 
longo dos anos um importante papel 
na sociedade portuguesa», o Minis-
tro da Saúde referiu novos desafios 
que a instituição terá que enfrentar, 
nomeadamente no que se refere ao 
tema escolhido para o Congresso, a 
qualidade. «A qualidade do Sistema 
Nacional de Saúde. A qualidade a nível 
assistencial, de ensino e de investi-
gação. Três dos pilares essenciais da 
actuação médica. Uma qualidade que 
passa inequivocamente por uma pro-
fissão médica desenhada de acordo 
com os actuais desafios e construída 
de forma a garantir uma qualidade per-
manente e o prémio dos que mais se 
destacam inter-pares». Reconhecendo 
a importância da saúde para o estado 
geral da sociedade, prosseguiu: «uma 
sociedade saudável cria mais valor. 
Os Resultados de saúde colocam o 
país num lugar cimeiro em compara-
ções internacionais, apesar do muito 
que ainda há a fazer em áreas como 
o cancro, sida e acidentes. O sector 
da saúde pode ser um motor do de-
senvolvimento económico, gerador de 
emprego e exportação, competindo 
na criação de valor em diversas áreas». 
O Ministro da Saúde falou igualmente 
dos Objectivos do Governo para esta 
área: «reorientação da trajectória 
da despesa de saúde, corrigindo re-
dundâncias, preços, acordos e serviços 
com os diferentes prestadores; actua-
ção transversal reavaliando as políticas, 
desde a do medicamento, já com re-
sultados claros, ao acesso a cuidados 

de saúde primários; construção de 
uma nova perspectiva mobilizadora 
para o sistema de saúde, beneficiando 
da experiência bem sucedida do SNS 
- de inovação e conhecimentos acu-
mulados». Considerando que se têm 
dado passos para garantir a sustentab-
ilidade do SNS, Paulo Macedo refere 
esse como um objectivo que ainda 
não está garantido mas que é deseja-
do pelo Governo. Reconhecendo que 
têm sido pedidos «esforços grandes 
a todos os diversos intervenientes na 
saúde, designadamente aos médicos», 
o Ministro da Saúde sublinhou a inten-
ção firme de atingir e manter a sus-
tentabilidade do SNS, «porque acredi-
to que esta é a questão essencial para 
poder continuar a garantir o melhor 
nível de saúde a todos os portugueses. 
Não há uma segunda via que possa 
assegurar o essencial a quem mais 
precisa». Remetendo-se ao tema do 
congresso, elucidou que «a qualidade 
(…) depende inequivocamente da 
criação das condições necessárias que 
permitam a sua passagem à prática» e 
que elemento da qualidade «é a pos-
sibilidade de trazer inovação e manter 
cuidados ao longo do tempo, o que 
só pode acontecer se a sustentabi-
lidade financeira estiver assegurada». 
«Dos médicos espera-se que tratem 
os seus doentes o melhor possível, de 
acordo com o estado do conhecimen-
to científico disponível e sem esque-
cerem a sua obrigação ética de garan-
tirem que os tratamentos e cuidados 
prescritos são os mais adequados à 
situação clínica e aos meios dos doen-

Do Governo esperam 
Vossas Excelências 

a capacidade e a 
disponibilidade para 

encontrar as melhores 
soluções para o 

Sistema Nacional de 
Saúde. Contamos 

com a vossa 
competência técnica 

e, sobretudo isso, a 
vossa independência 

nos juízos para em 
conjunto ganharmos 

esta batalha.

Mesa na sessão de abertura.
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tes e do país». Explicando que o que 
se pretende é reduzir a chamada «má 
despesa», ou seja, «desperdícios no 
sector da saúde entre os 10 e os 25%» 
e com essa redução «contribuir posi-
tivamente para a sustentabilidade do 
SNS», afirmou que aos «médicos cabe 
um papel essencial e insubstituível no 
combate ao desperdício», um desafio 
que afirmou que se apresenta a to-
dos («Governo e Ministério da Saúde. 
Conselhos de Administração e Di-
recções Clínicas. Direcções de depar-
tamento e serviços e cada profissional 
individualmente»). Reconhecendo que 
os meios são limitados, salientou a 
importância de uma gestão rigorosa. 
Exemplificando a colaboração que 
se pretende estreita entre decisores 
políticos e médicos, explicou que «o 
governo lançou um desafio a todos 
os Conselhos de Administração no 
sentido de encontrarem as melhores 
soluções para diminuir a má despesa. 
O resultado foram mais de 1000 pro-
postas que tem vindo a ser analisadas 
e que irão integrar as medidas da 
reforma hospitalar». Reconhecendo 
como essencial o contacto dos médi-
cos com os doentes explicou que se 
estão «a preparar as necessárias al-
terações no sentido de permitir que 
todos os Directores Clínicos que as-
sim o pretendam possam continuar 
a exercer a sua actividade clínica nas 
instituições que dirigem». Paulo Mace-
do desafiou a Ordem dos Médicos e 
a cada um dos médicos em particular 
«Que se assumam como agentes da 
sustentabilidade. Que contribuam para 
encontrar as melhores soluções para 
os vossos doentes. Sei que a esmaga-
dora maioria da classe médica entende 
as dificuldades que vivemos. Do Gov-
erno esperam Vossas Excelências a 
capacidade e a disponibilidade para en-
contrar as melhores soluções para o 
Sistema Nacional de Saúde. Contamos 
com a vossa competência técnica e, 
sobretudo isso, a vossa independência 
nos juízos para em conjunto ganhar-
mos esta batalha. Este é um dever de 
todos. Para com Portugal e para com 
os portugueses». Falando de «ultra-
passar os interesses individuais ou cir-
cunstanciais a favor do bem comum», 

Paulo Macedo afirmou ser esse bem 
comum «um pressuposto essencial da 
governação» da qual não abdicará, no-
meadamente quando, como explicou, 
for necessário «optar e decidir». «E 
decidir para o país, pode implicar não 
privilegiar o individual em detrimento 
do colectivo». 
Referindo-se às dificuldades ineren-
tes a processos de mudança, explicou 
que «sem mudança o nosso Sistema 
de Saúde não poderá evoluir» e afir-
mou, mais uma vez, a sua disponibi-
lidade para acolher o contributo dos 
médicos. Uma das áreas que referiu 
ser necessário mudar é a «artificial 
separação entre cuidados primários 
e hospitalares. Entre hospitalares e 
continuados». «O doente é o mesmo, 
independentemente do local onde é 
tratado». Um outro contributo que 
considerou essencial é a «avaliação da 
qualidade clínica» em que instou a Or-
dem dos Médicos a apresentar «um 
modelo simples e operacional, trans-
parente e reprodutível, exigente e rig-
oroso» que «constituirá um pilar para 
a melhoria de cuidados e de incremen-
to da confiança de todos os portugue-
ses no Sistema Nacional de Saúde, na 
Ordem dos Médicos e em todos os 
médicos em particular». Igualmente 
importante é o contributo dos médi-
cos no incentivo a comportamentos 
saudáveis porque «se não reduzirmos 
a nossa carga de doença nacional, 
então, o sistema será insustentável» e 
essa redução passa necessariamente 
pelo combate ao tabagismo, ao uso 
imoderado de álcool, aos excessos ali-
mentares e ao sedentarismo. «Educar 
para a saúde é uma das mais nobres 
componentes da profissão médica. Es-
clarecer, orientar, prevenir, desmistifi-
car. (…) Apostar na literacia em saúde 
é uma tarefa de todos que garantirá 
maior racionalidade nas escolhas e nas 
exigências». E porque o congresso in-
cluía o Congresso do Médico Interno 
relembrou que formar melhor «é a 
melhor garantia de conseguir profis-
sionais de excepção» e incitou os 
médicos mais jovens a «manterem os 
internatos dinâmicos e exigentes».

O doente é o mesmo, 
independentemente 
do local onde é 
tratado. (…) Se 
não reduzirmos 
a nossa carga de 
doença nacional, 
então, o sistema será 
insustentável.

Educar para a saúde é 
uma das mais nobres 
componentes da 
profissão médica. 
Esclarecer, orientar, 
prevenir, desmistificar. 
(…) Apostar na 
literacia em saúde 
é uma tarefa de 
todos que garantirá 
maior racionalidade 
nas escolhas e nas 
exigências.



Inês Baldeiras, do Laboratório de 
Neuroquímica dos Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra, falou sobre os 
desafios no diagnóstico laboratorial 
das demências, apresentando dados 
da epidemiologia das demências nos 
HUC, tendo explicado que em 95% 
dos casos a causa não é conhecida e 
que, como patologia associada ao en-
velhecimento, haverá uma tendência 
para o aumento da sua prevalência. 
Inês Baldeiras explicou aos presentes 
como as proteínas Beta-amiloide, Tau 
e fosfo-Tau actuam como biomar-
cadores do Alzheimer e como agem 
no desenvolvimento da demência. 
Explicou ainda como a análise da sen-
sibilidade e especificidade dos mar-
cadores permite o diagnóstico com 
vista á aplicação de terapêuticas que 
retardem a evolução da demência. O 
Laboratório de Neuroquímica dos 
HUC está envolvido numa iniciati-
va europeia em que 48 centros de 
21 países estão a tentar desenvolver 
normas de orientação para a fase pré-
-analítica, analítica e interpretação de 
resultados com vista à certificação de 
centros que trabalhem de forma har-
monizada. Uma das dificuldades que 
os investigadores sentem, referiu, é 
que, dependendo do local onde seja 
efectuado o estudo, as regras de aná-
lise e apresentação de dados podem 
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José Cunha-Vaz, presidente da AIBILI 
– Associação para a Inovação e Inves-
tigação em Luz e Imagem, falou sobre 
investigação clínica e certificação de 
qualidade na instituição que represen-
ta, explicando tratar-se «da única infra-
estrutura tecnológica na área da saúde 
em Portugal». «Qualidade na área da 
saúde é uma exigência médica», referiu, 
enquadrando o trabalho desenvolvido 
para o reconhecimento nacional e in-
ternacional da AIBILI, nomeadamente 
as certificações. A Associação faz en-
saios, estudos de farmacologia clínica, 
avaliação de tecnologias em saúde e 
tem capacidade técnica de apoio a mé-
dicos para o desenvolvimento de en-
saios clínicos. Uma das preocupações 
constantes da AIBILI é a melhoria con-
tínua o que passa por procedimentos 
harmonizados com registo consisten-
te de informação de forma a que seja 
possível analisar dados e resultados; 
«planear, fazer, confirmar, documentar 
e registar, porque o que não foi regis-
tado e documentado não existe», con-
ceito essencial na investigação clínica, 
uma cultura que José Cunha-Vaz acha 
que deve ser aplicada também à prática 
clínica diária. O processo contínuo de 
melhoria não visa, conforme explicou, 
qualquer tipo de punição, mas antes 
que, da próxima vez, se trabalhe com 
mais qualidade.

Qualidade na Investigação 
– o que há de novo?
No dia 19 de Abril a primeira mesa redonda teve 
como tema a qualidade na investigação e contou 
com a presença de José Cunha-Vaz, Inês Baldeiras, 
Teresa Mendes e Carlos Lopes, numa mesa mode-
rada por Catarina Resende de Oliveira, presidente 
do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, 
do Centro de Neurociências e Biologia Celular e 
do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Uni-
versidade de Coimbra, e Fernando Gomes, presi-
dente da Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos.

Planear, fazer, con-
firmar, documentar 
e registar, porque o 

que não foi registado 
e documentado não 

existe! - José Cunha-
-Vaz, presidente da 

AIBILI

a c t u a L i d a d E 
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divergir o que torna virtualmente im-
possível, ou pelo menos muito mais 
difícil, fazer meta-análises ou estudos 
comparativos. Especificamente para a 
doença Creutzfeldt-Jakob, em que o 
estudo é feito com algumas limitações 
porque a proteína 14-3-3, como mar-
cador, é inespecífico o que origina al-
guns falsos positivos, o Laboratório de 
Neuroquímica estudou os marcado-
res e procurou outras proteínas que 
pudessem funcionar como marcador 
da doença, tendo melhorado substan-
cialmente ao nível da especificidade. 
Inês Baldeiras referiu o Joint Program-
me in Neurodegenerative Diseases 
(JPND) cujos estudos podem trazer 
a breve prazo grandes evoluções em 
termos de diagnóstico e salientou o 
excelente trabalho de equipa que se 
faz entre o Serviço de Neurologia, o 
Laboratório de Neuroquímica e as 
instituições europeias.
Teresa Mendes, do Instituto Pedro 
Nunes, explicou como essa organiza-
ção foi criada em 1991 por iniciativa 
da Universidade de Coimbra. O Ins-
tituto promove a inovação e a ligação 
do meio científico com o tecido em-
presarial. «O IPN faz investigação e 
desenvolvimento tecnológico sempre 
aplicados com o apoio de empresas; 
incubação de ideias de empresas, for-
mação, etc.» Com seis laboratórios 
disponíveis para apoiar o tecido em-
presarial, o IPN trabalha nas áreas de 
informática, materiais, electroanálise e 
fitossanidade. A investigação feita no 
instituto é aplicada em muitas áreas, 
nomeadamente na área da saúde. Te-
resa Mendes exemplificou o tipo de 
investigação aplicada que é possível fa-
zer com o Projecto Silver: «as empre-
sas de ourivesaria tinham um proble-
ma com os trabalhos feitos em prata 
porque a quota de mercado estava 
a diminuir devido ao escurecimento 
desse metal precioso; era preciso in-
vestigar para encontrar uma solução 
mas as empresas não tinham dinheiro 
para investir; fez-se uma candidatura 
junto da agência de inovação e em 
dois anos encontrou-se uma solução 
através de um revestimento baseado 
em prata que resiste ao desgaste e 
evita o escurecimento». Também foi 

explicada a vertente de incubação de 
empresas e todos os apoios possíveis, 
nomeadamente em termos de for-
mação. O IPN tem «um departamen-
to de conhecimento e inovação que 
pretende ligar estudantes, investigado-
res, empreendedores, investidores e 
outras entidades públicas e privadas, 
potenciando as sinergias». Foram refe-
ridos diversos projectos directamen-
te relacionados com a área da saúde: 
Projecto XHMS – Centro de Exce-
lência Healthcare e Medical Solutions 
(que tem como objectivo fomentar 
a investigação e a criação de novos 
produtos e serviços ligados à saúde), 
Mind.care (projecto que procura de-
senvolver equipamento que ajude as 
famílias com doentes de demência) e 
outros projectos piloto.
No âmbito desta mesa redonda, Car-
los Lopes, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Senologia (SPS), fez 
uma intervenção sobre a investigação 
do cancro da mama, tendo explicado 
os mecanismos subjacentes a essa pa-
tologia e as diferentes etapas da apro-
ximação de uma neoplasia. «A única 
forma de tentar controlar a doença é 
o diagnóstico precoce» com o qual é 
possível reduzir a taxa de mortalidade. 
Um dos problemas de diagnóstico que 
foi referido por este palestrante foi a 
inespecificidade da imagem, sendo 
que a imagem é um elemento-chave 
do diagnóstico. «As grandes áreas de 
investigação no cancro da mama são 
a imagiologia e a patologia molecular» 
que, juntas, originam a imagiologia mo-
lecular. «A bio-engenharia é um dos 

A análise da sensibilidade 
e especificidade dos 
marcadores permite o 
diagnóstico com vista á 
aplicação de terapêuticas 
que retardem a evolução 
da demência. - Inês 
Baldeiras, Laboratório de 
Neuroquímica dos HUC

O IPN tem um 
departamento de 
conhecimento 
e inovação que 
pretende ligar 
estudantes, 
investigadores, 
empreendedores, 
investidores e outras 
entidades públicas e 
privadas, potenciando 
as sinergias. - 
Teresa Mendes, 
Instituto Pedro Nunes
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campos importantes da investigação 
em oncologia». A imagiologia conven-
cional inclui neste contexto a mamo-
grafia, ecografia e ressonância magné-
tica. A imagiologia molecular, por seu 
lado,  «pretende identificar imagens 
indicando a existência e estado de 
certas moléculas». Carlos Lopes refe-
riu várias tecnologias que estão à dis-
posição dos médicos e cujo objectivo 
é que a imagem diga cada vez mais e 
com isso facilite o diagnóstico preco-
ce, como a mamografia de emissão 
de positrões que permite uma maior 
resolução de imagem, identificando 
lesões com 2 ou 3 mm e a imagem 
mitocondrial com câmara gama. As 
técnicas de imunocitoquímica trou-
xeram grandes avanços. O presidente 
da SPS falou sobre a proteína Ki-67, 
um marcador de proliferação celular 
de cancro da mama. «O importante 
é que consigamos melhores estudos-
-prognósticos, mais específicos», ex-
plicou, tendo referido duas empresas 
que efectuam estudos genómicos de 
avaliação prognóstica (Mamma print, 
uma empresa nacional, e a Oncotype, 
empresa americana). Outro avanço 
referido nesta área foi a identificação, 
recente, da molécula de adesão clau-
dina. A bio-engenharia, nomeadamen-
te com a associação das técnicas de 
física às moléculas, tem levado a pro-
gressos na abordagem do cancro da 
mama. «Em Portugal é possível fazer 

e faz-se investigação. (…) Os investi-
gadores de ponta na área do cancro 
da mama falam português», afirmou, 
referindo F. Schmitt, Carlos Caldas, Sa-
muel Aparício e Jorge Reis Filho.
Na fase de debate falou-se sobre os 
financiamentos à investigação e José 
Cunha-Vaz foi peremptório no desa-
fio que se coloca: «o financiamento 
deve ser orientado para a União Eu-
ropeia. Deve haver uma aposta na in-
ternacionalização da investigação clíni-
ca e não esperar pelo ‘dinheiro local’». 
No mesmo sentido, Inês Baldeiras fez 
a apologia da criação de consórcios 
e ligações internacionais. Carlos Lo-
pes explicou que uma das fontes de 
rendimento pode ser a prestação de 
serviços (pagos) à comunidade. Teresa 
Mendes, por seu lado, realçou que a 
dificuldade maior é a instabilidade no 
financiamento, «porque as regras es-
tão sempre a mudar», e explicou que 
em Portugal há um excesso de buro-
cracia: «quando pedimos, em termos 
nacionais, o pagamento de uma des-
pesa, gastamos uma semana com duas 
pessoas a trabalhar na documentação 
necessária; quando o financiamento 
é internacional, basta-nos preencher 
uma folha A4 e, geralmente, estamos 
a falar de muito mais dinheiro». Fer-
nando Gomes alertou que todas as 
dificuldades inerentes à obtenção de 
financiamentos e bolsas podem re-
dundar na fuga de cérebros.

Em Portugal é pos-
sível fazer e faz-se 

investigação. (…) Os 
investigadores de 

ponta na área do can-
cro da mama falam 
português. - Carlos 

Lopes, presidente da 
Sociedade Portuguesa 

de Senologia

Carlos Lopes

Substâncias e métodos 
proibidos de dopagem
A lista de Substâncias e métodos proibidos da Agência Mundial 
Antidopagem para 2012 foi ratificada pelo Grupo de Monitorização da 
Convenção contra a Dopagem do Conselho da Europa e pela Conferência 
de Partes da Convenção Internacional contra a Dopagem no desporto da 
UNESCO. A lista entrou em vigor no dia 1 de Janeiro. A lista e o sumário 
das principais alterações podem ser consultadas no portal do Instituto 
do Desporto de Portugal em www.idesporto.pt (em «antidopagem» - 
«substâncias proibidas»). Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas 
através do email antidopagem@idesporto.pt
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«O esplendor do chocolate» foi o 
título atribuído à intervenção, feita 
pelo médico Manuel Brito, que levou 
os convidados a uma viagem histórica 
pela relevância do cacau, tendo sido 
explicados os vários tipos de cacau 
que se produzem e comercializam 
no mundo e as suas características 
específicas. A intervenção de Manuel 
Brito teve ainda a vantagem de 
desmistificar algumas afirmações 
geralmente associadas ao cacau 
(que faz dores de cabeça, que 
engorda, etc.). No decorrer deste 
encontro, os convidados tiveram 
oportunidade de saborear vários 
tipos de cacau, incluídos numa 
ementa criada especificamente para 

Jantar com chocolate
Realizou-se no dia 11 de Maio, na Ordem dos Mé-
dicos, um encontro organizado pelo Cacau Clube 
de Portugal, onde decorreu uma conversa médi-
co-lúdica sobre «o esplendor do chocolate». 

este evento pelo Chefe Luís Suspiro 
e a sua equipa que incluía criações 
como ‘almôndegas de morcela com 
cacau em pó’, ‘gaspacho de ostras 
com chocolate’, ‘camarão tigre 
com chocolate’, ‘lombo de veado 
com Brás de legumes, castanhas 
e molho de chocolate’, entre 
outras iguarias. A iniciativa teve o 
patrocínio da seguradora AXA e 
o apoio da Chocolaterie Michel 
Cluizel e dos vinhos Quinta da 
Ribeirinha, sendo que cada prato 
tinha um tipo de chocolate dessa 
chocolataria e foi acompanhado por 
um vinho escolhido especificamente 
para combinar com cada um dos 
paladares.

Odete Estevão, presidente do Cacau Clube de Portugal, e 
uma parte da equipa de Luís SuspiroManuel Brito

Prémios SOPEAM 2011
A entrega dos troféus SERPIS e das Menções Honrosas decorreu na Biblioteca da 
Ordem dos Médicos em Lisboa, no dia 19 de Maio de 2012, numa sessão presidida 
pelo Presidente da Secção Regional do Sul, António Pereira Coelho. Divulgamos 
em seguida a lista de premiados: Premio Fialho de Almeida – Ficção: Joaquim Pinto 
Serra; Premio Revelação – Ficção: Menções Honrosas para Claudia Crespo Cruz 
e Pedro Gil; Prémio Mário Botas – Pintura: Menção Honrosa para Paulina Santos; 
Prémio Silva Araújo – Fotografia: Carlos Teixeira; Menção Honrosa – Fotografia: 
João Taborda. Foram igualmente entregues os Diplomas de Sócio Honorário 
a Luís Esperança Lourenço, ex-presidente da Direcção da SOPEAM e a Pedro 
Nunes, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e efectuou-se uma evocação de 
homenagem aos saudosos associados Ângelo Vieira Araújo e Luís Silveira Botelho.
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No dia 11 de Abril, reuniram-se no 
auditório da Ordem dos Médicos, 
em Lisboa, diversos especialistas 
e interessados nas questões 
relacionadas com a segurança 
informática na saúde. João Carvalho 
das Neves, presidente da ACSS – 
Administração Central dos Sistemas 
de Saúde, Isabel Cruz, da CNPD - 
Comissão Nacional de Protecção 
de Dados, Altamiro Costa Pereira, 
do Departamento de Ciências da 
Informação e Decisão em Saúde 
da FMUP, Pedro Costa, matemático, 
especialista em segurança de 
sistemas informáticos, João 
Miguel Domingos, administrador 
da empresa MymedicineOne 
e Bernardino Soares, líder 
parlamentar do PCP, foram os 
principais intervenientes, num 
debate moderado por Reginaldo 
Almeida (Falar Global - SIC).
O primeiro interveniente da noite, 
João Carvalho das Neves, referiu 
a importância das tecnologias da 
informação para qualquer negócio 
ou actividade mas reconheceu que 
«o facto de existir um volume cada 
vez maior de dados armazenados, 
potencia as ameaças». Considerando 
que a evolução da saúde em Portugal 
torna indispensável «uma inter-
operacionalidade mais complexa» 
e completa, mas que os sistemas 
usados no Serviço Nacional de Saúde 
são «incoerentes», o presidente da 
ACSS realçou que é importante 
que se consiga uma eficaz troca 

Segurança informática 
na Saúde – a realidade
A Ordem dos Médicos promoveu, no âmbito do 
ciclo de debates mensais, uma conversa com es-
pecialistas sobre segurança informática na saúde. 
Questões como a segurança dos ficheiros clínicos 
dos doentes, modelos de prescrição electrónica e 
privacidade foram alguns dos pontos em que este 
debate tocou.

de informação clínica entre os 
profissionais e que «o cidadão 
deve também ter acesso à sua base 
central de dados, tendo o direito 
de permitir ou vetar o acesso aos 
seus dados». «O registo nacional de 
utentes é fundamental em todo este 
sistema», compilando informação 
que se quer actualizada e com 
acesso em tempo real («os tempos 
de resposta para as actualizações 
têm que ser cada vez mais curtos», 
sublinhou) e que será útil «para 
todos os profissionais de saúde, 
os gestores e também em termos 
administrativos». O presidente da 
ACSS não descura a importância 
da segurança neste contexto: «a 
segurança é fundamental como parte 
integrante deste sistema. É preciso 
haver garantias dessa segurança e 
de respeito pelas questões éticas. 
(…) Quando um médico aceda a 
um registo terá que ter a certeza 
que tem o direito de o fazer. (…) 
Temos que implementar uma maior 
exigência nos acessos e no respectivo 
controlo para evitar ameaças de 
confidencialidade e integridade 
dos dados». O representante da 
Administração Central demonstrou 
igualmente estar consciente de 
que as falhas de rede prejudicam 
a prática clínica, algo que se tenta 
evitar criando redundâncias dos 
serviços e sistemas de suporte à 
rede informática.
Isabel Cruz optou por centrar a 
sua intervenção nos problemas 

O facto de existir 
um volume cada 
vez maior de dados 
armazenados, potencia 
as ameaças - João 
Carvalho das Neves
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de segurança especificamente 
relacionados com a prescrição 
electrónica e começou por 
esclarecer que «a Comissão 
Nacional de Protecção de dados 
não foi ouvida nesta matéria da lei 
da prescrição electrónica». Sobre 
os objectivos que se pretendiam 
atingir (facilitar a prescrição, 
aumentar a segurança do circuito 
do medicamento e combater a 
fraude), após análise da lei sobre 
prescrição electrónica concluiu a 
Comissão que «o sistema adoptado 
não é susceptível de atingir essas 
finalidades». Conforme afirmou 
Isabel Cruz, «neste momento 
não há segurança porque houve 
muita pressa na implementação 
do sistema e não se acautelaram 
todas as situações necessárias». 
A implementação do sistema de 
prescrição electrónica introduziu 
«novos actores» no circuito, os 
profissionais (de informática) que 
têm privilégios de administradores 
dos sistemas. «Há uma possibilidade 
real desses ‘administradores de 
sistema’ verem tudo o que o 
médico faz e, inclusivamente, de 
alterar a prescrição ou prescrever 
em nome do médico». Isabel Cruz 
explicou ainda que os contratos 
que os médicos assinaram para 
aquisição dos programas de 
prescrição electrónica «são uma 
espécie de contratos de adesão», e 

os profissionais não sabem sequer 
onde estão fisicamente alojados os 
seus dados (ficheiros clínicos, dados 
de prescrição, etc.). «A verdade é 
que os médicos não sabem onde 
estão alojados os dados mas a 
CNPD e o Ministério da Saúde 
também não sabem»… «E quando 
o médico quer acabar com o 
contrato? E se houver uma situação 
de litígio? Se a empresa cortar o 
acesso, por falta de pagamento, por 
exemplo, o médico deixa de poder 
aceder aos dados dos seus doentes». 
A representante da CNPD referiu 
que devia ter sido acautelada a 
inclusão de regras que proibissem 
cloud computing, que regulassem 
o acesso remoto, obrigassem a 
restringir o armazenamento de 
dados a Portugal, ou, pelo menos, à 
União Europeia, a inclusão de chaves 
de encriptação tendo a Comissão 
ainda recomendado que fosse 
obrigatório que «toda a prescrição 
fosse armazenada no computador 
do médico para que ele pudesse 
verificar sempre os seus ficheiros». 
A terminar a sua intervenção, Isabel 
Cruz defendeu que, à semelhança 
do que a Ordem dos Médicos fez 
com este debate, que se mantivesse 
uma reflexão profunda sobre 
esta temática de forma a poder 
proteger os médicos dos muitos 
problemas que um sistema como 
o que foi pensado pode gerar. «O 

A prescrição 
electrónica deveria 
facilitar o processo, 

aumentar a segurança 
do circuito do 

medicamento e 
combater a fraude; 
após análise da lei 

concluiu a CNPD que 
«o sistema adoptado 

não é susceptível 
de atingir essas 

finalidades» - Isabel 
Cruz
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modelo adoptado é frágil e devia ser 
reequacionado», concluiu, alertando 
que «se for feita alguma coisa, a nível 
da prescrição, por um administrador 
de sistemas, é impossível rastrear 
se foi ou não o médico que o fez. É 
fundamental que a OM – tal como 
tem estado a fazer – lance uma 
campanha de esclarecimentos aos 
médicos».
Altamiro Costa Pereira referiu 
como a relação médico-doente 
sofreu alterações profundas, 
«tendo técnicos de informática 
e administrativos passado a fazer 
parte desta realidade». «A Ordem 
dos Médicos é o garante último 
da privacidade dos utentes», 
sublinhou. O professor universitário 
explicou que há «uma certa 
inocência» dos médicos e uma 
falta de consciencialização dos 
problemas que pode acarretar 
o indevido tratamento de dados 
em suporte informático. Altamiro 
Costa Pereira incentivou a 
OM a diversificar as acções de 
consciencialização dos médicos, 
através de uma ampla divulgação 
do quadro legal que regulamenta as 
questões de privacidade, emanando 
recomendações de melhoria de 
procedimentos, com acções de 
monitorização, recepção de queixas, 
emissão de pareceres, advertências 
e denúncias ao Ministério Público, 
promoção de boas práticas neste 
contexto, numa clara apologia de 
uma postura proactiva da instituição 
que representa os médicos mas que 
é, ao mesmo tempo, o garante da 
segurança dos doentes.
O especialista em sistemas 
informáticos, Pedro Costa mostrou 
algumas notícias de jornais sobre 
como falhas informáticas tinham 
impedido a marcação de consultas e 
realçou que, na área da saúde, falhas 
de sistema são tão relevantes com 
as questões de segurança de dados e 
explicou que os crimes informáticos 
têm mais impacto económico que 
os outros tipos de criminalidade. 
«O problema é gravíssimo porque 
muita informação fica facilmente 
acessível» disse, explicando os vários 

tipos de intervenção criminosa que 
se verificam nesta área: usurpação 
de identidade, ataques a servidores 
com sobrecarga que dificultam 
o trabalho, intrusão em sistemas, 
etc.. «Há muitos ataques que não 
é possível controlar mas outros 
podem ser minimizados», o que 
é significativo se tivermos em 
conta que os próprios sistemas 
têm falhas (de software, hardware, 
falhas operacionais, etc.). «É preciso 
garantir que o sistema que estamos 
a usar é minimamente confiável», 
tendo, contudo, a consciência que 
«não existem sistemas infalíveis» e 
que por muitos testes que se façam, 
haverá sempre falhas. Redundâncias 
e duplicações são formas de tentar 
minimizar a probabilidade de falha. 
Sendo a saúde uma área de sistemas 
críticos «é essencial analisar a 
confiabilidade dos sistemas» porque 
existem vidas humanas em risco. 
«Um sistema informático deve 
ajudar no trabalho e não impedir 
o acesso» a cuidados de saúde. A 
confiabilidade do sistema mede-
se, conforme foi explicado pelo 
especialista, pela análise relativa 
à acessibilidade do sistema e à 
respectiva rapidez de resposta, 
ou seja, traduz-se «pelo grau de 
confiança que se pode ter no sistema 
que estamos a utilizar» e é composta 
por fiabilidade e segurança. «Além 
da análise de custos, funcionalidades 
e performance, é fundamental 
avaliar a confiabilidade dos vários 
sistemas de saúde». Pedro Costa 
questionou, já em fase de debate 
com a assistência, se não seria 
mais adequado ser o Estado a 
implementar um sistema de gestão 
electrónica de dados de saúde em 
vez de recorrer a empresas privadas
João Miguel Domingos, 
administrador de uma empresa 
detentora de um dos programas de 
prescrição electrónica disponíveis 
no mercado falou dos números que 
a sua companhia e da «preocupação 
gigantesca com a quantidade 
imensa de dados que circulam 
todos os dias; (…) apesar de todo 
o investimento feito em tecnologia 

A Ordem dos 
Médicos é o garante 
último da privacidade 
dos utentes - Altamiro 
Costa Pereira

Além da análise de 
custos, funcionalidades 
e performance, é 
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a confiabilidade dos 
vários sistemas de 
saúde - Pedro Costa
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e nas boas práticas, não há sistemas 
infalíveis». Explicando que existem 
fontes de insegurança humanas e 
tecnológicas, João Miguel Domingos 
referiu que um descuido no uso 
e conservação das credenciais 
de acesso («alguns profissionais 
partilham as suas passwords», 
exemplificou) é um problema, tal 
como o é o armazenamento dos 
dados (tendo esclarecido que a sua 
empresa armazena a informação 
em Portugal e que está a criar 
sistemas de redundância como 
forma de prevenção de alguns 
problemas), tendo esclarecido que 
se não se encriptar a informação a 
sua circulação pode põr em causa 
a privacidade e a segurança dos 
dados. Para minimizar os problemas, 
na empresa que administra estão 
implementadas auditorias externas 
e um código de conduta que garante 
o sigilo, que está também consagrado 
nos contratos de trabalho.
Bernardino Soares afirmou que o 
essencial é garantir a segurança de 
dados sobretudo na área da saúde 
e explicou algumas das dificuldades 
que podem ocorrer, através do 

exemplo da própria Assembleia da 
República: «Na AR as interpelações 
ao Governo já não se fazem em 
papel… O pior é quando o sistema 
informático falha» e referiu o 
problema político de fundo que se 
evidencia deste debate: o direito 
à privacidade. «Com todas as 
exigências que aqui foram expostas 
em termos de investimentos para 
garantir a segurança e a fiabilidade 
dos sistemas, como é que isso vai 
funcionar numa fase de grandes 
restrições económicas?», questionou 
o líder parlamentar, referindo ainda o 
exagero em termos de proliferação 
de sistemas informáticos que «não 
faz sentido». Bernardino Soares 
colocou diversas questões para 
reflexão dos presentes: «quem é 
que garante que uma das pessoas 
que acede à informação não trabalha 
para uma seguradora? Quem impede 
que o patrão aceda aos dados de 
saúde dos seus funcionários? (…) 
Não desconfiando das empresas, a 
questão essencial é ‘porque é que 
uma entidade privada tem que ter 
acesso a esta informação?» Além 
de demonstrar a sua apreensão 

Cloud computing é em linguagem simplificada uma forma de armazenamento de 
dados num computador que não é nosso. Esse computador(es)/servidor(es) 
está (estão), como o nome indica, numa nuvem (cloud), ou seja, não sendo aces-
sível fisicamente e não sendo a sua localização física determinável.  Com esse sis-
tema os ficheiros e dados não precisam de estar instalados ou armazenados no 
computador do utilizador ou num servidor próximo, sendo «espalhados» por 
diversos computadores que fazem parte de uma mesma «nuvem». O conteúdo 
passa a ficar disponível nas «nuvens», isto é, na internet. Ao fornecedor da apli-
cação cabem todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, 
atualização, duplicação, etc. O utilizador apenas tem que aceder e utilizar a apli-
cação. Um exemplo prático de uma aplicação em cloud computing é o Google 
Docs, serviço em que os utilizadores podem editar textos, elaborar apresenta-
ções de slides, armazenar arquivos, etc, tudo pela internet, sem necessidade de 
ter programas instalados nos seus próprios computadores. Riscos geralmente 
apontados a este tipo de sistemas:
- os utilizadores não detêm a posse física dos dados que armazenam, o que 
deixa a responsabilidade e controlo sobre os mesmos nas mãos do forneceder 
do sistema;
- os utilizadores podem ficar dependentes dos fornecedores dos serviços;
- possibilidade de ocorrência de problemas e dificuldades quando o utilizador 
deseja mudar de fornecedor de sistema, etc. 

Cloud computing
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perante os problemas de segurança, 
o líder parlamentar salientou a sua 
«sensação de que ninguém controla 
estes sistemas» e a sua acessibilidade. 
Reconhecendo que este assunto se 
perde no meio de agendas políticas 
sobrecarregadas, Bernardino Soares 
referiu o papel fundamental da 
Ordem dos Médicos para garantir 
a privacidade e inviolabilidade dos 
dados de saúde e para alertar para as 
questões de segurança. «Temos que 
encontrar soluçções que possam 
gerir a informação com qualidade 
mas dentro de certos limites» 
éticos, concluiu, relembrando que 
«o segredo da coca-cola não está 
guardado em nenhum computador».
Na fase de debate o bastonário da 
OM, José Manuel Silva explicou que 
existem de facto problemas com os 
sistemas informáticos que podem 
ser graves e que, depois de consultar 
diversos especialistas, a instituição 
teve que recuar no seu propósito 
de instituir o voto electrónico por 
ter sido referido o elevado risco de 

Apesar de todo o 
investimento feito 
em tecnologia e nas 
boas práticas, não há 
sistemas infalíveis - 
João Miguel Domingos

fraude eleitoral a que ficaria sujeita. 
Dada a importância e especificidade 
desta temática, José Manuel Silva 
explicou que foi criado um novo 
órgão consultivo na OM, o Conselho 
Nacional para as Novas Tecnologias 
em Saúde. «O Estado abriu uma 
‘caixa de Pandora’», evidenciou, 
«ao entregar a empresas privadas 
este tipo de dados pois, embora 
as empresas sejam respeitáveis e 
de confiança, poderemos garantir 
o mesmo sobre todos os seus 
funcionários?»
Das várias intervenções que se 
seguiram, nomeadamente de juristas 
e médicos presentes neste debate, 
é possível concluir que ninguém é 
contra a evolução tecnológica mas 
que existem ainda muitas reservas, 
especialmente numa área como 
a saúde em que a concentração 
de dados ‘apetecíveis’ e de valor 
económico elevado pode potenciar 
os ataques e as tentativas de 
violação e deturpação dos sistemas 
que se implementem.

Núcleo de História de Medicina da 
Ordem dos Médicos
O Núcleo de História de Medicina da Ordem dos Médicos (NHMOM), criado há 
três anos, é presidido pelo bastonário por inerência do cargo e dirigido por quatro 
colegas, Maria do Sameiro Barroso, Victor Machado Borges, Aires Gonçalves e eu 
próprio. Pretendemos congregar todos os médicos que apreciem a História da 
Medicina, em todas as suas vertentes, cientes da relevância de muitos trabalhos 
dispersos e que aqui poderão encontrar um espaço de partilha e de visibilidade.
 Convidamos todos os que sentirem essa motivação para um encontro em 
26 de junho de 2012 (3ª feira), às 21.00h, na Biblioteca Histórica da Ordem 
dos Médicos, em Lisboa, na qual o nosso colega Dr. Vieira Reis apresentará a 
conferência “História da Ordem do Médicos”.
 A sessão contará com a presença do Bastonário, Professor Doutor José 
Manuel Silva e do Presidente da Secção Regional do Sul, Professor Doutor Pereira 
Coelho. 
 Na prossecução dos seus objetivos, o Núcleo organizará um ciclo de dez 
Conferências, de outubro de 2012 a julho de 2013, a realizar na segunda terça-
feira de cada mês, às 21.00h.
 O Núcleo é aberto a todos os colegas que manifestem o seu interesse, 
solicitando, a direção, que contactem a nossa secretária, Sr.ª D. Manuela Oliveira, 
para registo (e-mail: manuela.oliveira@omcne.pt).
 Recomendamos a consulta do Portal oficial da OM e a participação ativa na 
página do NHMOM no facebook.
       Pela direção do NHMOM
       Paulo Jorge Valejo Coelho



formação e sugeriu que os internos se 
organizassem de forma a partilhar co-
nhecimentos e experiências formativas 
e que o ideal será que promovam ac-
ções de formação nos Açores. Foram 
referidas as especificidades da prática 
da MGF em zonas remotas e a necessi-
dade de formação específica em áreas 
muito particulares. Pedro Vasconcelos 
salientou que há problemas organi-
zacionais que colocam os internos a 
dar resposta a situações que não lhes 
compete resolver e o presidente do 
Colégio explicou que o programa do 
estágio de MGF é, naturalmente geral, 
mas que a formação de um médico é 
contínua e que existem muitas valên-
cias que se adquirem posteriormente e 
não apenas durante o internato. «Não 
temos extensão territorial que justi-
fique um plano de estágio para uma 
‘medicina rural’ ou ‘de ilha’. Apoiamos 
especificidades mas mantendo uma es-
trutura geral do internato em MGF», 
precisou Silva Henriques. Foi sublinha-
da a necessidade de proactividade – 
quer de internos, quer de orientadores 
– para análise das dificuldades e nego-
ciação de soluções. Importante para a 
formação dos internos é, como foi re-
ferido unanimemente, as reuniões com 
outros internos e orientadores em que 
se apresentam trabalhos e se partilham 
conhecimentos adquiridos.
Uma dificuldade que foi possível iden-
tificar foi a falta de orientadores em 
número suficiente acabando por ha-

Visitas de idoneidade 
de MGF aos Açores
O Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Fa-
miliar (MGF) deslocou-se ao arquipélago dos Açores 
onde procedeu a visitas de avaliação das idoneidades e 
da capacidade formativa em diversos Centros de Saú-
de. Durante essa visita, que foi acompanhada pelo pre-
sidente da OM, José Manuel Silva, decorreram algumas 
reuniões com os internos, orientadores e a coordena-
ção do internato, cujo principal objectivo foi ter uma 
percepção geral das eventuais dificuldades na região.
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A anteceder as visitas de idoneidade a 
várias ilhas, a sede da OM em São Mi-
guel foi o local que acolheu as reuniões, 
nos dias 7 e 8 de Maio, as quais conta-
ram com a presença de elementos do 
Colégio da Especialidade de Medicina 
Geral e Familiar, nomeadamente o seu 
presidente, Silva Henriques, Ângela 
Teixeira (SRN), Denise Cunha Velho 
(SRC), Loures Tavares da Silva (SRC), 
Dolores Quintal (SRS), Pedro Vascon-
celos (SRS), e os presidentes do Con-
selho Médico da Região Autónoma 
dos Açores e da Ordem dos Médicos, 
Jorge Santos e José Manuel Silva, res-
pectivamente. A delegação do Colégio 
incluía três médicas internas.
Silva Henriques explicou aos colegas 
que «a prioridade do Colégio é o ga-
rante da excelência quer da formação, 
quer da MGF». Dos vários encontros 
que decorreram nos dois dias, a prin-
cipal queixa que se registou prende-
-se com a condição de insularidade e 
reporta-se às dificuldades logísticas e 
financeiras em termos de formação. 
Dolores Quintal concordou que nas 
ilhas se torna obrigatória uma escolha 
mais rigorosa dos eventos formativos a 
que um médico se desloca mas realçou 
que a selecção é um factor de valoriza-
ção curricular. «O objectivo não pode 
ser estar presente em muitas acções 
de formação, mas sim nas melhores», 
explicou. Ângela Teixeira referiu ain-
da que os orientadores de internato 
têm um papel decisivo no delinear da 



47

a c t u a L i d a d E    

Abril | 2012 |

ver um recurso a especialistas recém-
-formados, que estão muito motivados 
e dos quais tem sido feita uma boa 
apreciação pelos colegas. Foi recorda-
do aos colegas que apenas especialistas 
podem dar formação e que para se ser 
especialista é obrigatória a inscrição no 
respectivo Colégio. A problemática das 
vagas potencialmente abertas sem o 
acordo dos futuros orientadores já ori-
ginou uma ou duas situações em que 
jovens médicos ficaram meses à espera 
de iniciar um estágio efectivo. José Ma-
nuel Silva enquadrou o problema numa 
perspectiva futura em que haverá difi-
culdade geral de colocação de todos 
os licenciados em medicina nos inter-
natos, por falta de vagas, e referiu que a 
OM terá que equacionar uma solução 
quanto às regras de atribuição de auto-
nomia porque «não podemos impedir 
de exercer a sua profissão uma pessoa 
que fez o curso de medicina».
Na reunião com os orientadores 
esteve igualmente presente o coor-
denador do internato em MGF nos 
Açores, Adelino Dias, que falou das 
suas perspectivas de melhoramento 
destas e outras questões específicas 
da especificas da especialidade como 
a necessidade de melhorar a acessibi-
lidade: «é preciso evitar aposentações 
antecipadas, incentivar o alargamento 
voluntário das listas de utentes, incen-
tivar o aumento das capacidades for-
mativas e a criação de USF, actualizar o 
método de distribuição de especialistas 
de MGF, etc.». Os colegas presentes 
referiram as necessidades que têm as 
«unidades de saúde de ilha» em que al-
guns Centros de Saúde têm extensões 
muito dispersas e em que os médicos 
trabalham sozinhos. A desmotivação 
dos potenciais orientadores passa por 
falta de tempo para reunir e trabalhar 
com maior proximidade com os inter-
nos. Além disso existe uma frustração 
inerente ao facto de se formarem mui-
to mais internos do que aqueles que 
depois ficam de facto a trabalhar nos 
seus locais de formação («esta situação 
é não só desmotivante mas também 
preocupante pois muitos de nós tem 
mais de 50 anos»). A falta de especia-
listas é flagrante, o que tem justificado 
uma nada consensual contratação de 

médicos indiferenciados. Exemplo des-
sa falta é o CS da Ribeira Grande onde 
existem 4 recém-especialistas, 1 que 
vai entrar em licença de parto, 1 que 
pediu reforma e 1 que está prestes a 
pedir e alguns indiferenciados…
Dia 8 realizou-se uma reunião na qual 
estiveram presentes os representantes 
da Direcção da OM local e nacional, e 
do Colégio da Especialidade de MGF 
com o Secretário Regional da Saúde, 
Miguel Correia que expressou ser 
seu interesse ter um diálogo técnico 
próximo com a estrutura da OM. José 
Manuel Silva sublinhou, nessa conversa, 
que o modelo português de formação 
é seguido e aplicado na Europa, real-
çando a qualidade do mesmo. Reafir-
mou igualmente que, no seguimento da 
saúde de uma família, nunca será a mes-
ma coisa ter um médico indiferenciado 
ou um especialista em Medicina Geral 
e Familiar, tendo o Secretário Regional 
da Saúde explicado que é desejo da tu-
tela regional formar especialistas que fi-
quem depois a trabalhar na região para 
colmatar a falta que existe de médicos. 
Mas enquanto isso não é possível, con-
sidera que «mais vale um indiferencia-
do do que médico nenhum». Adelino 
Dias interveio nesta temática referindo 
que «o que move os médicos é a qua-
lidade; se não dignificarmos o papel do 
Médico de Família na região isso não 
melhora», algo que não se consegue 
com a contratação de indiferenciados 
para fazer o trabalho de especialistas. 
Foram abordadas questões relativas à 
desestruturação das carreiras médicas, 
papel do enfermeiro de família e a po-
tencial duplicação de gastos que esse 
profissional pode gerar, nomeadamen-
te numa fase em que é necessário pou-
par recursos, entre outros.
A ROM acompanhou ainda as visitas de 
avaliação da idoneidade aos Centros 
de Saúde do Nordeste e de Povoação, 
nos quais foi explicado o funcionamen-
to das duas unidades, as instalações e 
equipamentos disponíveis, bem como 
alguns condicionalismos nem sempre 
fáceis de ultrapassar, nomeadamen-
te quando há necessidade de fazer a 
transferência de um doente.

Publicamos nesta 
edição uma entrevista 
com o presidente do 
Conselho Médico da 
Região Autónoma dos 
Açores, Jorge Santos, 
e com o coordenador 
do internato em MGF 
nos Açores, Adelino 
Dias.

Na próxima edição 
publicaremos uma 
entrevista com o 
Secretário Regional 
da Saúde dos Açores, 
Miguel Correia.
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Uma empresa de medicamentos genéricos foi sancio-
nada pela FDA depois de um processo de avisos e aler-
tas por falhas de controlo de qualidade nos processos 
de produção das suas fábricas. A acrescer aos proble-
mas das unidades fabris, a FDA descobriu que estavam 
a ser prestadas informações falsas nos requerimentos 
apresentados para introdução de medicamentos no 
mercado, nomeadamente no que se refere às indica-
ções terapêuticas de vários fármacos.

Empresa de genéricos 
sancionada pela FDA

Segundo informações da agência 
Reuters, citando fontes da FDA, uma 
fábrica propriedade da Ranbaxy, far-
macêutica multinacional produtora 
de genéricos, falsificava informação e 
resultados de estudos para subme-
ter aos processos de aprovação de 
medicamentos e suas indicações te-
rapêuticas, alterando a descrição das 
condições de armazenamento e as 
datas dos estudos apresentados. A 
Food and Drug Administration afirmou 
que iria proceder a reavaliações das 
indicações terapêuticas da fábrica da 
Ranbaxy em Paonta Sahib na Índia. 
A FDA não terá identificado riscos 
para a saúde no que se refere aos 
medicamentos que a Ranbaxy está a 
comercializar mas a investigação não 
estava ainda concluída.
O processo começou em 2008 com 
avisos da FDA à farmacêutica devido 
a condições de produção de medica-
mentos inadequadas numa das suas 
fábricas. Os avisos manifestavam as 
preocupações da FDA comos ‘des-
vios’ que se estavam a verificar nas 
fábricas da empresa em relação às 
actuais boas práticas de produção 
defendidas e implementadas nos 
EUA. «Com estas medidas estamos 
a enviar um sinal claro que os fárma-
cos que se destinam aos consumido-
res americanos têm que cumprir os 
nossos padrões de segurança e qua-
lidade», referiu Janet Woodcock, di-
rectora do Center for Drug Evaluation 
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and Research da FDA, a propósito 
dos alertas emitidos.
Relativamente à falsificação de da-
dos, Deborah Autor, directora de 
compliance na FDA, afirmou que foi 
descoberta um padrão de dados 
questionável que levantou suspeitas 
no que se refere à efectiva confian-
ça que se pode depositar em certas 
indicações terapêuticas. A investiga-
ção envolveu a análise das indica-
ções terapêuticas de 25 fármacos 
aprovados dessa empresa. Os riscos 
de saúde no mercado americano 
não apresentaram grande amplitu-
de porque a FDA tinha proibido as 
importações da fábrica da Ranbaxy 
na Índia devido a problemas relacio-
nados com a qualidade da produção. 
A FDA baniu a entrada de mais de 
30 medicamentos genéricos nos Es-
tados Unidos da América que eram 
produzidos precisamente nas insta-
lações de Paonta Sahib. Os fárma-
cos proibidos incluíam antibióticos 
e medicação contra o colesterol.
No início deste ano o Departa-
mento de Justiça americano, em 
nome da Food and Drug Administra-
tion, apresentou uma providência 
contra a Ranbaxy e esta empresa 
comprometeu-se a resolver todos 
os desvios das boas práticas de pro-
dução de medicamentos e a cor-
rigir os problemas de integridade 
dos estudos/informação que estão 
associados não apenas à fábrica de 
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Paonta Sahib mas também a várias 
outras instalações pertencentes a 
esta empresa. A FDA aconselhou os 
doentes a não interromper as tera-
pêuticas sem primeiro consultar o 
seu médico.
Antes que a FDA reveja qualquer 
posição, a Ranbaxy fica obrigada 
a comprovadamente adequar 
os seus métodos de produção 
às melhores práticas tendo que 
contratar auditores externos para 
as instalações/fábricas visadas, 
implementar procedimentos e 
formas de controlo suficientes para 
assegurar a integridade dos pedidos 
de aprovação de comercialização e 
indicações terapêuticas que submeta 
à FDA e retirar todas os pedidos 
de licenciamento que contenham 
falsas declarações ou que tenham 
se baseado em procedimentos 
irregulares. Com esta providência 
a FDA impede a Ranbaxy de 
produzir fármacos para introdução 
no mercado americano até que as 
suas fábricas estejam a cumprir os 
padrões de qualidade da produção 
exigidos nos EUA. 
Dara Corrigan, da FDA, explicou 
que estas medidas foram tomadas 
no melhor interesse dos consumi-
dores porque a empresa de genéri-
cos mantinha, apesar das medidas e 
alertas anteriores, uma conduta de 
violação das boas práticas de pro-
dução de medicamentos e falsificava 
informação que depois incluía nos 
pedidos de licenciamento que diri-
gia à FDA. Em resultado da repeti-
da violação das boas práticas e da 
extensão e natureza dos comporta-
mentos inadequados da empresa, a 
FDA não teve outra opção. 
As auditorias que são agora exigi-
das, previamente ao levantamento 
das sanções à farmacêutica, terão 
que concluir pela segurança, iden-
tidade, qualidade, pureza, etc. dos 
processos, tendo ficado acautelada 
a hipótese de, no futuro, poder in-
cluir outras fábricas da empresa na 
providência agora movida (caso se 
verifiquem outras situações de ile-
galidade ou graves violações da inte-

Fontes: FDA e Reuters
http://www.fda.gov/NewsEvents/News-
room/PressAnnouncements/ucm289224.
htm

gridade da informação contida nos 
estudos).
A empresa fica igualmente sujeita 
a sanções económicas potenciais, 
nomeadamente se distribuir 
qualquer dos fármacos produzidos 
nas várias instalações visadas pela 
proibição ou se voltar a prestar 
falsas informações à FDA nos 
requerimentos futuros.
A FDA é uma instituição estatal 
americana que protege a saúde 
pública, nomeadamente, garantindo 
a segurança e eficácia dos 
medicamentos de uso humano e 
animal, vacinas e outros produtos 
biológicos para uso humano bem 
como dos dispositivos médicos. 
As áreas em que foram referidas 
maiores preocupações em termos 
de desconformidade com os 
padrões de qualidade das fábricas 
foram:  ausência de medidas 
adequadas para a prevenção de 
potenciais contaminações cruzadas 
de fármacos; registos de produção 
e controlo de lotes inadequada e 
insuficiente; operações estéreis 
inadequadas; registos escritos 
incorrectos de limpeza e utilização 
de equipamento, etc.
A Ranbaxy Laboratories Limited é 
uma multinacional de investigação 
que produz uma larga gama de 
medicamentos genéricos a preços 
competitivos e está presente 
em mais de 100 países, com 21 
fábricas e um vasto portfolio de 
produtos. A farmacêutica japonesa 
Daiichi Sankyo detém uma posição 
de controlo accionista na Ranbaxy. A 
Ranbaxy Portugal, localizada na cidade 
do Porto, iniciou a sua actividade 
em Janeiro de 2006, apresentando 
um portfólio constituído por mais 
de 30 medicamentos genéricos 
que abrangem as seguintes áreas 
terapêuticas: aparelho digesti-vo e 
metabolismo, aparelho cardiovascular, 
sistema músculo-esquelético, medi-
camentos dermatológicos, anti-
infecciosos gerais para uso sisté-
mico, sistema nervoso, aparelho 
genito-urinário e hormonas sexuais. 
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Revista da Ordem dos Médicos - 
Que questões o preocupam no 
actual sistema de saúde?
Jorge Correia dos Santos – 
Estamos a viver um sistema em que o 
médico passou a ser utilizado como 
ansiolítico e com um determinado 
plano de exigências por parte de 
doentes que actuam em estado de 
ansiedade. Não é fácil gerir uma 
consulta neste enquadramento.

ROM – Mas especificamente no 
que se refere às vivências da 
saúde nos Açores…
JCS – Temos várias questões 
relacionadas com a insularidade, a 
formação é mais difícil e começamos 
a sentir a crise. É difícil perceber as 
diferenças na vivência da crise entre 
o continente e as ilhas. Vivemos 
num país mais pobre do que é o 

continente. A prática da medicina 
é difícil neste contexto porque se 
projectam os problemas relativos 
à crise nos profissionais médicos 
e no sistema de saúde. Houve uma 
diminuição do número de urgências 
mas não temos dados que permitam 
dizer que essa diminuição se deveu 
ao aumento das taxas moderadoras, 
que aqui são significativamente mais 
baixas do que no continente, pelo 
que o aumento não será igualmente 
representativo.

ROM – Poderá ser um reflexo 
de uma maior acessibilidade 
aos cuidados primários?
JCS - Não. Tem havido uma 
manutenção das condições porque 
as entradas de médicos novos são 
mais do que descompensadas pelas 
saídas de médicos que se reformam. 

Um diálogo que envolva 
médicos e gestores 
é fundamental
Jorge Correia dos Santos, presidente do Conselho 
Médico da Região Autónoma dos Açores,  assume 
uma postura de análise crítica perante um sistema 
de saúde que contém disfuncionalidades e uma tu-
tela para quem «o exercício da medicina é algo de 
estranho» e distante. Mas Jorge Santos vai mais longe 
e faz uma auto-análise, reconhecendo a sua quota-
-parte do problema e assumindo o seu desejo de ser 
uma quota-parte da solução, porque acredita que é 
possível encontrar formas de poupança no SNS que 
sejam, ao mesmo tempo, benéficas para o doente, 
desde que se faça uma aproximação entre decisores 
políticos, administradores e médicos, num trabalho 
que se quer complementar e com o reconhecimento 
do contributo que cada um pode trazer para o SNS 
como um todo e em particular para o doente.

Jorge Correia dos 
Santos 

Presidente 
do Conselho Médico 
da Região Autónoma 

dos Açores
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E em termos hospitalares há um 
aumento tendencial das listas e 
tempos de espera. Algumas destas 
dificuldades são difíceis de explicar 
porque os números a que temos 
acesso chegam com atraso e não nos 
permitem uma leitura do momento 
actual. Não temos um diálogo 
suficientemente profícuo com a 
Secretaria Regional de saúde que 
nos permita fazer uma aproximação 
ao problema e uma tentativa de 
solução. A análise complica-se porque 
temos acesso a indicadores que dizem 
uma coisa, enquanto que os números 
apresentados pela Secretaria, por 
vezes, dizem outra. É uma forma de 
trabalhar que não aprecio. A única 
forma de se trabalhar a sério, seria a 
Secretaria chamar-nos e tentarmos 
em conjunto encontrar respostas 
para as dificuldades regionais.

ROM - Sente que o Governo 
regional não dialoga com os 
médicos?
JCS – O contacto não é fácil. Não há um 
diálogo de confiança, eventualmente 
também por minha culpa. Faço parte 
de uma equipa e neste trajecto, de 
mais de uma década, fomos por vezes 
críticos em relação ao sistema, mas 
não em relação às pessoas. Talvez 
tenhamos sido intolerantes de mais 
e com isso tenhamos afugentado o 
diálogo. Se calhar também somos 
culpados destas dificuldades: tenho 
tantas críticas em relação à Secretaria 
Regional como em relação à Ordem. 
A OM é uma estrutura ultrapassada 
que urge reformar, caso contrário, a 
menos que mantenha a capacidade 
legal de receber as quotas, vai 
desaparecer. É uma estrutura 
excessivamente complexa e, por 
vezes, não é capaz de traduzir o sentir 
dos médicos. Do ponto de vista de 
uma filosofia do sistema não tem uma 
ideia estruturada e a maior parte dos 
médicos nem sabe muito bem para 
que serve a OM. O resultado desse 
desconhecimento é que acabam por 
exigir da OM coisas que deviam exigir 
aos sindicatos. As estruturas sindicais, 
por sua vez, avançam e substituem 
funções da Ordem, situação que tem 

A OM é uma estrutura 
excessivamente 
complexa e, por 
vezes, não é capaz de 
traduzir o sentir dos 
médicos.
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tido implicações que eu diria graves, 
nomeadamente no que se refere às 
carreiras médicas.

ROM – As carreiras médicas 
foram desestruturadas…
JCS - A Ordem foi afastada do 
processo das carreiras e, neste 
momento, o «edifício hierárquico 
médico», a organização dos médicos 
dentro das estruturas é algo que a 
Ordem pouco tem a ver. Mantemos 
a questão dos graus, no entanto, 
perdeu-se o enfoque num exercício 
de uma medicina que evolui ao 
longo dos anos. Há um domínio da 
governança clínica nas estruturas de 
saúde e as implicações que isso traz 
em sistemas de tipo económico-
liberal são de tal maneira profundas 
que a avaliação das pessoas passou 
igualmente a ser num sistema liberal 
de escolhas baseadas na visão de 
gestão administrativa.
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ROM – De que forma é que esse 
estado de coisas se traduz na 
hierarquia médica?
JCS - Embora ainda se mantenha 
alguma colocação das pessoas nas 
hierarquias consoante as capacidades, 
a verdade é que se está a perder a 
ideia da hierarquização médica em 
que era o profissional mais capaz, 
mais respeitado, mais intelectual e 
tecnicamente consistente que seria 
a pessoa que ascenderia primeiro ao 
topo da hierarquia. Neste sistema 
não. Será, provavelmente, a pessoa 
mais conveniente dentro de um 
modelo de gestão, aquele que tem 
características que o tornam mais 
útil, mediante uma avaliação feita de 
um ponto de vista administrativo e 
não de um ponto de vista médico 
e técnico. O problema aqui é 
evidente: há um ethos médico e 
um ethos administrativo e não 
podemos esperar o mesmo dos dois 
profissionais.

ROM – Em que ponto dessa 
análise entra o doente?
JCS - A estrutura deve ser o retrato 
do que procuramos no nosso 
cuidador de saúde. Essa imagem 
tem a ver não só com a tradição 
médica, mas também com a tradição 
do doente. O ideal para um doente 
é sentir que a hierarquia incluiu um 
profissional que é o mais qualificado 
e que será o chefe, uma pessoa 
mais acessível e que será o médico 
que o assiste, uma pessoa que o 
segue longitudinalmente que é a 
enfermeira, uma auxiliar que o trata 
como uma mãe e que será muito 
carinhosa e que procurará cuidar das 
suas necessidades. Como doentes 
temos determinadas expectativas 
que, ao concretizarem-se, nos fazem 
sentir seguros. Enquanto doente não 
estarei à espera de ver o Professor 
todos os dias, mas quero ter a 
noção de que há uma organização 
e que, hierarquicamente, o Pro-
fessor estará presente sempre 
que necessário. Se o sistema não 
corresponder a essas expectativas 
de segurança, torna-se irrelevante 
que seja mais rápido.

ROM – Qual é, para si, a origem 
dessa mudança de paradigma?
JCS - Mediatica e politicamente, a 
situação tem sido alterada e passou 
a ser mais importante a rapidez do 
que a segurança. Às vezes tenho a 
noção de que as queixas que são 
feitas não são pertinentes. Mas há 
muitas coisas criticáveis no sistema, 
só que, curiosamente, as situações 
mais criticáveis não são as que 
surgem plasmadas nas queixas. Um 
sistema em que se criam cada vez 
mais estruturas estatais – gabinete 
do doente, provedor do doente, 
etc. - acaba por gerar um clima que 
não é o mais propício à prática da 
medicina e que nos faz recorrer a 
exames desnecessários. O tempo 
que se devia empregar numa 
consulta consistente passa a ser 
usado em exames de diagnóstico 
eventualmente desnecessários. 
Dou-lhe um exemplo prático: estive 
envolvido na primeira consulta de 
cefaleias em Portugal. A consulta 
demorava normalmente uma hora e 
fazíamos muito poucos exames. Hoje 
em dia a patologia não se modificou 
mas criou-se uma necessidade 
fazer exames de diagnóstico, que 
implicam custos potencialmente 
desnecessários para o contribuinte 
mas que deixam médicos e doentes 
com uma sensação de aparente 
segurança. Se tivesse tempo e menos 
pressões externas podia explicar 
muito mais coisas aos doentes e 
fazê-los sentir mais seguros, mesmo 
com menor recurso a tecnologias.

ROM - Desde que não tivessem 
deteriorado a relação médico/
doente…
JCS – Sim, e, consequentemente, a 
medicina tornou-se muito defensiva. 
Como neurologista se recorrer 
a 5 ou 6 exames anuais ficam 
praticamente cobertas todas as 
possibilidades e qualquer anomalia 
será detectada; se o doente for 
muito angustiado, posso repetir 
os exames de 6 em 6 meses. Mas 
esse controlo não evitará que a 
pessoa possa vir a ficar doente e o 
seu sofrimento será, com certeza, 
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Não acho que os 
médicos sejam bons 

gestores e os que 
são bons gestores 

são um pouco menos 
médicos, mas um 

grande problema das 
instituições médicas 
é esta vivência difícil 

de um sistema 
empresarial em 

convivência com a 
organização de um 

serviço de prestação 
de cuidados

A inexistência de 
um pensamento 

estruturado e 
sistemático que 

contemple o ponto 
de vista médico e que 

analise as medidas 
a tomar até às 

consequências últimas 
na prática de saúde 

mais periférica é uma 
filosofia recorrente 

nos Açores.
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superior ao que seria se eu tivesse 
umas horas para trabalhar com 
o meu doente, reflectir com ele 
e conhecê-lo, em vez de o enviar 
constantemente para exames.

ROM – Tem uma análise crítica 
do sistema…
JCS - Não sou liberal e não gosto 
do liberalismo, mas isso é um 
dado pessoal. O facto de na saúde 
se usar uma lógica de mercado 
e empresarialização é algo que 
me baralha. Como é que um 
empreendimento público vais, com 
um golpe de magia, passando a ser 
uma empresa privada, tornar-se 
mais eficaz e trabalhar melhor? É 
um mistério… Há umas semanas, 
duas estruturas empresarializadas 
do continente processaram o 
Hospital de Ponta Delgada por falta 
de pagamento. Mais uma lógica que 
me intriga. Não há formas extra-
judiciais de resolver as questões 
entre instituições de saúde? Está 
instalada uma noção de que as 
despesas não são de todos!
Aqui existe uma estrutura que é 
a Saúde Açor que como leigo da 
economia não sei bem para que 
serve. Nas ilhas temos 250.000 
habitantes. Aparentemente não 
deveria ser necessária uma 
estrutura tão pesada em termos 
organizativos. Temos uma Secretaria 
regional, uma Direcção Regional, 
uma inspecção - que não sei bem 
para que serve - e a dita Saúde 
Açor que faz os contratos. Acabam 
por se diluir as responsabilidades. 
Admito que o mundo evoluiu e que 
haverá coisas que não compreendo. 
Mas não venham trazer ideias do 
passado com novas roupagens e não 
as vendam como grandes inovações 
que isso faz-me desconfiar.

ROM – Mas de que forma se 
pode melhorar?
JCS - Os problemas essenciais 
são os da responsabilidade e da 
responsabilização. O sistema devia 
eliminar quem não trabalha bem em 
vez de sacrificar as pessoas como 
carneiros. É incompreensível que 

um funcionário público, seja médico 
ou qualquer outro profissional, 
trate mal as pessoas. Quem o faz 
deveria ser imediatamente excluído 
pelo sistema. Há muitas pessoas 
competentes que são incapazes de 
lidar com pessoas. Na medicina a 
procura da responsabilização tem 
que ser uma constante.

ROM – Voltamos à questão da 
escolha das pessoas e do ethos 
médico…
JCS - A qualidade administrativa tem 
que ser acompanhada em medicina 
por espessura ética, nível intelectual, 
conhecimento. Um jovem ambicioso, 
mas ainda um pouco incipiente 
em termos de conhecimento, 
terá dificuldades em dar uma 
resposta adequada 
aos problemas 
concretos dos 
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Há um ethos 
médico e um ethos 
administrativo e não 
podemos esperar 
o mesmo dos dois 
profissionais.
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na dependência da estrutura dos 
cuidados primários, é um erro 
clamoroso. As emanações legislativas 
e administrativas são desprovidas 
de conhecimento médico. Estamos 
num espaço geográfico sobrevoado 
diariamente, rodeado de mar por onde 
passam dezenas de milhares de barcos 
com tudo o que se possa imaginar, 
uma terra que geologicamente 
tem as suas instabilidades, um sítio 
particularmente vulnerável a situações 
súbitas, inesperadas e imprevisíveis 
em termos de saúde pública não tem 
uma estrutura de saúde pública com 
médicos, engenheiros, etc. O que se 
fez foi, nos centros de saúde, pegar 
nos especialistas em Medicina Geral 
e Familiar e dar-lhes essa atribuição. 
Uma solução que parece satisfazer 
o poder político, mas a mim não, 
nomeadamente enquanto cidadão dos 
Açores. Se cair um avião ou acontecer 
uma qualquer catástrofe natural com 
implicações para a saúde publica e 
comunitária, quem é que responde 
a isto? Iremos importar ajuda do 
estrangeiro? A que custos para a 
população?

ROM – Sente, portanto, que 
deveria haver um maior 
envolvimento médico nas 

decisões políticas ou de gestão?
JCS - A inexistência de um 
pensamento estruturado e sistemático 
que contemple o ponto de vista 
médico e que analise as medidas a 
tomar até às consequências últimas 
na prática de saúde mais periférica é 
uma filosofia recorrente nos Açores. 
Já para não referir as incongruências 
que se traduzem em serviços de 
saúde onde apenas existe um médico 
mas gestores são três. E nem sempre 
as pessoas melhores são as que 
ocupam os cargos de gestão. Não 
acho que os médicos sejam bons 
gestores e os que são bons gestores 
são um pouco menos médicos, mas 
um grande problema das instituições 
médicas é esta vivência difícil de um 
sistema empresarial em convivência 
com a organização de um serviço de 
prestação de cuidados. Acima disso 
temos a estrutura política que, no caso 
dos Açores, é totalmente desprovida 
de médicos.
A prescrição electrónica é outra 
área de hesitação – a nível nacional. A 
prescrição electrónica foi preparada 
em cima do joelho, sem tempo para 
a devida aplicação e acabou por ter 
que ser prorrogada, no último dia, 
por nítida falta de tempo. É inaceitável. 
As medidas têm que ser estudas e 

doentes. Isto não invalida 
que venha a ter um futuro 
brilhante. No início da minha 
carreira também foi assim: 
vivi num serviço muito bem 
estruturado mas em que fui 
confrontado com situações 
que nunca tinha diagnosticado 
e que me levantavam dúvidas. 
A experiência, adquiri-a com o 
contacto e no debate com os 
colegas, através da crítica do 
meu discurso, que me permitiu 
evoluir. A crítica feita por pessoas 
experientes é fundamental. Tal 
como a ética. Não podemos 
permitir a criação de um sistema 
onde se semeiam ambições, 
na ausência de uma ética geral 
(já nem estou a falar de uma 
ética médica…). Uma prática 
ambiciosa numa fábrica de 
conservas pode funcionar, mas 
em medicina é terrível porque 
os aleijões das pessoas são muito 
maiores.

ROM – Em que áreas do 
trabalho da Secretaria 
Regional sente que houve 
maiores falhas?
JCS - O que foi feito em relação 
à saúde pública, colocando-a 
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planeadas com tempo, antes de serem 
tomadas decisões. Não se pode querer 
usar um sistema quando não existem 
sequer os meios para o fazer na data 
em que está prevista a sua entrada 
em funcionamento. O espaço que foi 
determinado para escrever o regime 
de excepção é exíguo. É mais uma falha 
de planeamento. Alguém equacionou as 
implicações de ter que escrever numa 
margem tão pequena? Estou certo 
que não e isso significa falta de cuidado 
e ignorância total daquilo que é o acto 
médico. Aquilo que é o exercício da 
medicina é algo de estranho para a 
tutela. O conhecimento é reduzido e 
a experiência muito limitada.

ROM – Houve também alguma 
divergência na questão da 
redução das prevenções.
JCS - Numa intenção louvável 
de cortar nos gastos, a tutela 
resolveu cortar nas urgências. 
Há várias maneiras de reduzir 
despesas nas urgências mas a que foi 
temporariamente aplicada foi a que 
me parecia menos adequada: cortar 
no número de horas disponíveis para 
a medicina de urgência em algumas 
especialidades como psiquiatria e 
maxilo-facial. De facto as urgências em 
certas áreas podem ser raras. Mas… 
se eu pago os meus impostos e se 
num determinado momento preciso 
de um médico dessa especialidade, às 
duas da manhã, porque o meu filho 
teve um acidente vão dizer-me para 
esperar pelas oito da manhã? Se tenho 
um familiar com uma crise psicótica 
nocturna, vou mantê-lo amarrado 
a noite toda à espera da hora em 
que tenho o especialista disponível? 
Acredito que as pessoas sejam bem 
intencionadas mas não percebem de 
bioestatística e não têm um sentido 
médico, nem quem as aconselhe nessa 
área.

ROM - Se por um lado há 
carências, por outro há avanços a 
nível tecnológico e em termos de 
estabelecimentos de saúde…
JCS - As tecnologias estão sempre 
em voga. Às vezes não são primordiais 
mas do ponto de vista político há uma 

Alguém equacionou 
as implicações de ter 
que escrever numa 
margem tão pequena? 
Estou certo que não 
e isso significa falta de 
cuidado e ignorância 
total daquilo que é o 
acto médico. Aquilo 
que é o exercício da 
medicina é algo de 
estranho para a tutela.

necessidade de fazer coisas que se 
possam mostrar à população e que 
lhes tragam uma sensação de maior 
segurança. Esta não é uma característica 
só deste governo regional, é de todos. 
É uma espécie de apelo publicitário ao 
voto. Mas há medidas muito discutíveis. 
Gastar-se dinheiro para fazer uma 
maternidade no Pico, por exemplo, 
quando provavelmente não seria uma 
estrutura necessária…

ROM – Qual o caminho para uma 
melhor saúde nos Açores?
JCS - Os administradores têm 
que sair dos seus gabinetes com 
ar condicionado e conhecer como 
funcionam as estruturas, numa 
perspectiva de colaboração com 
os médicos e sem que o médico, de 
forma arrogante, trate o administrador 
como ajudante de contabilista e sem 
que o administrador venha mandar no 
médico. É urgentemente necessária 
essa aproximação entre o sistema de 
gestão/administração e aquilo que é 
a estrutura e a prática hierarquizada 
médica. O afastamento desses dois 
níveis acarreta gastos inaceitáveis e 
os resultados podem ser calamitosos. 
Juntos conseguiremos encontrar 
soluções mais baratas e melhores para 
os doentes do que fazer remendos 
ao Serviço Nacional de Saúde. Temos 
que parar de ter preocupações com 
o centro de custos e quem paga e, 
em vez disso, equacionar o que é a 
essência da economia de recursos 
e o que é melhor para o SNS como 
um todo e em particular para o 
doente. Sei e sinto que é difícil mas 
é uma necessidade. Não somos nós 
que transportamos a verdade e os 
gestores/administradores/políticos 
são uns aldrabões. A verdade estará 
no equilíbrio de posições. Temos que 
encontrar um ponto de equilíbrio 
e de entendimento. Poderemos ter 
que fazer escolhas como já aconteceu 
noutros países – os holandeses 
afastaram a saúde oral dos cuidados de 
saúde pagos pelo Estado, por exemplo 
– e é importante que o façamos num 
diálogo que envolva os decisores 
médicos e de gestão.

E n t r E v i S t a    
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Revista da Ordem dos Médicos - 
Que dificuldades sente como 
coordenador de Internato?
Adelino Dinis Dias – Em primeiro 
lugar, a dificuldade inerente à nossa 
condição geográfica: a grande 
dispersão que temos por vivermos 
em nove ilhas. Nem sempre é fácil 
reunir condições para o exercício 
de um internato de forma plena, 
nomeadamente no que se refere 
ao acesso às acções de formação. 
Nos Açores um interno tem que 
se deslocar para tudo: os estágios 
hospitalares ou qualquer acção de 
formação, o que representa uma 
dificuldade acrescida.

ROM – E em relação aos 
orientadores de MGF?
ADD - A nível local há um certo 
receio dos médicos de Medicina 
Geral e Familiar de serem 
orientadores. Embora sejam 
pessoas competentes e com muita 
experiência, existe essa relutância. 

Mas, quando aceitam a função de 
orientadores, cumprem-na de forma 
exemplar.

ROM – Qual a razão dessa 
resistência?
ADD - A cobertura médica nos 
Açores não é muito boa: há falta de 
especialistas em MGF, tal como no 
resto do país. Por esse motivo, as 
pessoas estão muito ocupadas com as 
suas tarefas profissionais e o acumular 
de mais uma - que lhes rouba muito 
tempo e para a qual é necessária 
muita preparação pois é preciso 
um acompanhamento empenhado 
do orientador em todo o processo 
formativo dos internos - torna-se 
excessivo. A falta de tempo resulta 
na falta de disponibilidade psicológica 
e efectiva de alguns dos especialistas. 
Por outro lado, não há estímulos ao 
exercício da função de orientador.

ROM – Que tipo de recompensa 
pode um orientador esperar, no 

Um orientador de estágio 
é um ‘facilitador’
Apesar de considerar que a orientação de interna-
tos deveria ser discriminada positivamente, median-
te incentivos económicos, Adelino Dinis Dias tem a 
seu cargo a orientação de vários internos, coordena 
o Internato de Medicina Geral e Familiar da Região 
Autónoma dos Açores e faz acções de formação. A 
certeza de que, quando se reformar, deixará, no seu 
lugar, colegas bem formados para servir a população, 
é o maior estímulo que sente. Mas não esconde que 
a coordenação do Internato de MGF é uma activi-
dade desgastante, especialmente porque os colegas 
mais qualificados nem sempre têm a disponibilidade 
e/ou a vontade de serem orientadores de estágio e 
passarem o seu vasto conhecimento da especialidade 
aos colegas mais novos.

Adelino Dinis Dias
Coordenador do 

Internato de Medici-
na Geral e Familiar 

da Região Autónoma 
dos Açores
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desempenho dessa função?
ADD – Essencialmente o 
reconhecimento inter-pares, que se 
traduz no nosso maior incentivo. O 
orgulho em transmitir aos colegas 
mais novos o conhecimento que 
têm da especialidade. Considero que 
ter internos é um factor estimulante 
em termos da renovação local e um 
estímulo para os outros médicos. 
Mas, fora do campo da ética e do 
brio profissional, não há incentivos. 
Eu defendo que, à semelhança do 
que acontece nas Unidades de Saúde 
Familiares, os médicos deveriam ter 
alguma retribuição pelo desempenho 
de funções de formação. Assim não 
há uma discriminação positiva em 
relação ao esforço que é feito para 
orientar um estágio.

ROM - Apesar dessa sua 
convicção, aceitou não só dar 
formação como coordenar os 
internatos de MGF na região…
ADD – Sim. Faço-o com gosto. A 
minha maior compensação é saber 
que daqui a uns anos, quando me 
reformar, terei quem me substitua 
e que a população terá cuidados de 
saúde de qualidade.

ROM – Encontrar orientadores 
de internato não é, portanto, 
uma tarefa isenta de 
dificuldades…
ADD – Não, porque, neste 
momento, as pessoas mais motivadas 
já estão todas mobilizadas e alguns 
colegas assumem a orientação de 
vários internos. Outros colegas 
nunca assumiram esse papel. 
Lamento que assim seja por alguns 
desses profissionais são assistentes 
graduados seniores e deviam 
assumir a responsabilidade de se 
empenharem na formação pois 
seriam obviamente uma mais valia 
para a aprendizagem dos internos. 
Quanto mais experientes forem os 
orientadores, melhor.

ROM – Então só os médicos 
mais experientes assumem 
a função de orientadores de 
internato?

ADD – Não. Idealmente seria assim. 
Mas, para colmatar as dificuldades, 
temos mobilizado os colegas mais 
novos que, além de terem o seu 
conhecimento técnico em MGF, 
têm também um elevado grau de 
motivação em relação à formação e à 
defesa da especialidade. Posso dizer 
que verificamos um maior empenho 
dos médicos que acabaram a sua 
especialidade há menos tempo.

ROM - Embora não seja 
impeditiva dessa solução, há 
uma orientação do Colégio no 
sentido dos formadores serem 
colegas com, pelo menos, 3 
anos de especialidade...
ADD – Sim, mas nos Açores 
é complicado cumprir esse 
desiderato. Para podermos ter 
internos em algumas instituições, não 
conseguimos cumprir essa orientação.  
Naturalmente que concordo com a 
orientação e, como já referi, quanto 
mais experiente for o orientador, 
melhor será para o interno. Mas 
uma coisa é o ideal e outra é o que 
é possível. Mas uma coisa é inegável: 
na prática, temos verificado que o 
empenho desses colegas mais novos 
tem resultado eficazmente. Prefiro ter 
um jovem especialista motivado para 
ajudar e ensinar os colegas que estão 
a fazer o seu internato de Medicina 
Geral e Familiar, do que um sénior, 
mais experiente, mas que não tenha a 
mesma motivação.

ROM - Qual a apreciação que 
recebe dos internos em relação 
à sua formação?
ADD - A coordenação do Internato 
de Medicina Geral e Familiar da 
Região Autónoma dos Açores fez 
recentemente um inquérito de 
opinião sobre a forma como têm 
decorrido os internatos nas ilhas. 
No item sobre os orientadores as 
taxas de satisfação, em relação à 
dedicação dos orientadores e ao 
trabalho de formação desenvolvido, 
são elevadas.

ROM – Como define o trabalho 
desenvolvido no internato?

Internos em formação
(em Março de 2012):

MGF 1 – 16  (2012)
MGF 2 – 10  (2011) 
MGF 3  - 5   (2010)
MGF 4 - 0

População Açores (2011)
246.746 :1550= 160 MGF

Previsão dos quadros – 176

MGF+ CG em Março de 2012 – 114
Destes 57% têm ≥ 55 anos
Média de idades =  55 anos

Médicos em falta em relação á dota-
ção dos quadros (não actualizados)     
176 -114 = 62*

Em relação ao rácio de 1 MGF para 
1550 Hab. -160 -114 = 54

* O CS S. Roque tem 4 MGF´s para um quadro 

de 3 MGF´s

Médicos em falta 
aproximadamente 63, dos quais:
Ponta Delgada  /Lagoa  – 22
Vila Franca do Campo  - 2
Ribeira Grande -  10
Povoação - 1
Nordeste -1
Vila do Porto - 1
Angra do Heroísmo – 12
Praia da Vitória - 5
Horta - 1
Sta. Cruz da Graciosa -2
Velas – 1
Calheta – 1
Madalena - 1 
Sta. Cruz das Flores / Lages – 3

VAGAS propostas 
pela Coordenação para 2013 -12
 P. Delgada / Lagoa – 3
Ribeira Grande – 0
 Vila Franca do Campo – 0
 Povoação – 0
 Nordeste – 0
 Angra  do Heroísmo – 2
 Praia da Vitória – 2
Vila do Porto - 1
 Horta – 2
 Lajes – 0
 Madalena – 0
 São Roque - 0 
 Velas -0
 Calheta -1
 Santa Cruz da Graciosa – 1
 Flores – 1 ?
 Corvo - 0
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ADD – Vejo o orientador como 
um facilitador. Tem, naturalmente, 
que haver também um esforço 
do interno: na MGF o interno 
não está integrado num serviço, 
como acontece nas especialidades 
hospitalares. O processo de 
formação em MGF é muito mais 
individualizado e, eventualmente, 
mais solitário. Explicamos muitas 
vezes aos internos que devem 
esperar muito do seu orientador 
mas que devem também esperar 
deles próprios e que devem ter 
um comportamento formativo 
pró-activo. É fundamental que os 
internos partilhem entre si as suas  
experiências formativas, numa 
verdadeira acepção do Juramento 
de Hipócrates aplicado. Cada um 
de nós, se souber colaborar com 
os colegas, facilitará o seu próprio 
exercício profissional e será com 
certeza mais eficaz.

USI  C.S.  Popul.*  MGF  CG  Médicos 
Contrat.  MGF+CG ≥55 A.  MGF+CG Média 

Idades  Internos 
MGF/ 
1550 
hab. 

Quadros  
Médico  Falta  Inter. 

2013 

S. Miguel  

P. Delgada
/ Lagoa 

83.225  31  3  3 11 49 10 54 56  22 3 

V.F. Campo 11.229  5  1  ‐ 6 58 ‐ 7 8  2 ‐ 

R. Grande 32.112  7  5  3 8 53 4 21 22  10 ‐ 

Povoação 6.327  4  ‐  ‐ 3 55 2 4 5  1 ‐ 

Nordeste 4.937  3  ‐  ‐ 2 55 2 3 4  1 ‐ 

Sta.  
Maria  Vila do 

Porto 
5.552  3  ‐  ‐ 3 58 ‐ 3 4  1 1 

Terceira  A. 
Heroísmo 

35.402  12  ‐  3 4 48 5 23 24  12 2 

P. Vitória 21.035  9  ‐  ‐ 6 52 3 14 14  5 2

Graciosa  Sta Cruz 4.391  2  ‐  1 1 45.5 ‐ 3 4  2 1

S. Jorge  Velas 5.398  3  ‐  ‐ 2 56 1 4 4  1 ‐ 

Calheta 3.773  2  ‐  2 2 59 ‐ 3 3  1 1 

Pico  
Madalena 6.049  4  ‐  ‐ 3

53  
1 4 5  1 ‐ 

Lages 4.711  4  ‐  ‐ 3 1 3 4  ‐ ‐ 
S. Roque 3.388  4  ‐  ‐ 3 1 2 3  ‐ ‐ 

Faial  Horta 14.994  10  ‐  ‐ 6 51 1 10 11  1 2

Flores  Sta. Cruz / 
Lages  3.793  1  ‐  1 1 64 ‐ 3 4  3 1?

Corvo  V.N. Corvo 430  ‐  1  ‐ 1 67 ‐ 1 1  ‐ ‐

  RAA  

Popul.  
 

MGF  
 

CG  
 

Médicos 
Contrat.  

MGF+CG ≥55 A.   MGF+CG Média 
Idades  

Internos 
 

 

MGF/ 
1550 
hab.  

Quadros  
Médico  
 

Falta  
 

Inter.  
2013  

 

 
9 USI
17 CS 

246.746  104  10  13 57% 55 A 31 160
*  

176  62
* 54 

12 

 

ROM – Como analisa a evolução 
da intervenção do Médico de 
Família nos Açores?
ADD - Houve muitas melhorias e o 
acesso aos cuidados de saúde está 
muito facilitado. A acessibilidade 
foi uma grande conquista do 25 de 
Abril: as pessoas passaram a dispor 
de um médico próximo de si. A 
proliferação da Medicina Geral e 
Familiar trouxe grandes melhorias 
dos índices gerais de saúde. No 
entanto, ainda há muita falta de auto-
cuidados e demasiado comodismo. É 
difícil transmitir às pessoas a ideia de 
responsabilização pelo seu próprio 
estado de saúde, mas essa é uma das 
funções fundamentais do Médico de 
Família.

Nota: Os quadros anexos foram gentilmente 
cedidos pelo entrevistado
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A ROM errou – AIMS Meeting 2012

Na edição de Março da ROM, página 73, no artigo «Investigação 
científica em homeopatia», por lapso, foi publicada uma fotografia tirada 
no decorrer do Congresso AIMS Meeting 2012 - Annual International 
Medical Students Meeting que decorreu na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, nos passados dias 23, 24 e 25 de Março. Este 
encontro foi organizado por estudantes da FMUL (com a Coordenação 
dos alunos António Caetano e António Carvalho), para estudantes e 
médicos de todo o mundo. Nesta 3ª edição do AIMS Meeting abordaram-
se as seguintes temáticas: Imunologia e Infecciologia, no dia 23 de 
Março; Medicina em situações extremas, no dia 24 de Março; Medicina 
Holística Integrativa, no dia 25 de Março, módulo organizado por David 
do Nascimento Moreira, estudante de medicina. A organização decidiu 
abordar, pela primeira vez na história desta Faculdade de Medicina, as 
«Terapêuticas Não Convencionais», conhecidas incorrectamente por 
Medicinas Alternativas e/ou Complementares, num dos três módulos que 
compuseram o Congresso (módulo de Medicina Holística Integrativa).
A fotografia que deveria ter sido publicada na página 73 da ROM nº 128 
é a que foi tirada no evento que decorreu na OM e a que faz referência o 
artigo de opinião do médico Francisco Patrício. Pelo lapso apresentamos 
as nossas desculpas ao autor e aos visados e publicamos nesta edição as 
duas imagens, devidamente identificadas.

David do Nascimento Moreira, Marcus Zulian Teixeira, Francisco 
Patrício – Investigação Científica em Homeopatia

Mário Simões, David do Nascimento Moreira, Francisco Patrício 
– AIMS Meeting 2012

n o t í c i a
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Publicamos de seguida uma carta/esclarecimen-
to do presidente do Colégio da Especialidade de 
Nefrologia, João Ribeiro dos Santos, a propósito 
de algumas notícias divulgadas no passado mês de 
Dezembro e que se referiam a ‘cortes orçamentais 
em clínicas de hemodiálise’.

o p i n i ã o  

Exmos. Senhores,
Alguns órgãos de comunicação 
social, referindo como fonte a 
Lusa-Agência de Notícias de 
Portugal, S.A., divulgaram, nos dias 
6 e 7 de Dezembro corrente, que, 
no decorrer de um encontro de 
dirigentes do sector da saúde sobre 
orientações clínicas que contou 
com a presença do Ministro da 
Saúde, eu referi: a) Que existem 
clínicas de hemodiálise que não 
cumprem boas práticas devido 
aos “cortes”; b) Que os “cortes” 
“brutais” no sector convencionado 
têm conduzido a situações 
preocupantes, nomeadamente com 
clínicas de hemodiálise; c) Que 
algumas boas práticas não estão 
a ser cumpridas por dificuldades 
financeiras; d) Que alertava o 
ministro para as dificuldades do 
sector público em acolher todos 
os doentes que, normalmente, são 
seguidos no sector convencionado; 
e) Que os “cortes” irão dar de 
mão beijada e por tuta-e-meia as 
empresas portuguesas às grandes 
multinacionais.
A esses meus reparos, o Ministro da 
Saúde proferiu, ainda segundo a Lusa-
Agência de Notícias de Portugal, 
S.A., as seguintes considerações: a) A 
hemodiálise é um sector totalmente 
anormal que o preocupa; b) Que 
a hemodiálise é um dos piores 
exemplos da saúde em Portugal; 
c) Que os “cortes” no sector da 
hemodiálise foram de 12,5%; d) Não 
admite que, independentemente do 
preço, a qualidade seja diminuída; e) 
Não admite a pressão e chantagem 
sobre o Serviço Nacional da Saúde 

Cortes em hemodiálise

João Ribeiro Santos   
Presidente do Conselho Directivo do 

Colégio da Especialidade 
de Nefrologia da Ordem dos Médicos

nem que alguém diga que vai 
seleccionar doentes ou deixar de 
tratar doentes ou pôr em causa a 
qualidade.
Confirmando a veracidade da 
transcrição parcial das afirmações 
por mim proferidas e divulgadas, 
reputo de importantes, para 
uma cabal informação pública, 
os esclarecimentos a seguir 
produzidos, agradecendo, 
antecipadamente, a sua divulgação:
1. Por opção ou por incapacidade 
– e apesar das frequentes 
recomendações de diversos 
sectores médicos da especialidade 
–, o Estado nunca investiu de 
forma significativa na rede de 
unidades de hemodiálise do País, 
relegando para o sector privado 
essa responsabilidade. Mesmo 
a gestão de uma boa parte das 
unidades de diálise instaladas em 
hospitais públicos foi entregue a 
entidades privadas.
2. Dessa opção ou dessa 
incapacidade resultou que, 
actualmente, 93% dos cerca de 
10.500 doentes em hemodiálise 
se encontram em tratamento no 
sector privado convencionado. 
É, certamente, esta uma das 
“anomalias” a que o Ministro 
da Saúde se refere e que o 
preocupa. Só temos pena que essa 
preocupação não tenha atingido 
os muitos governos de diversas 
matizes políticas que estiveram à 
frente do destino do País desde 
1974 – ano em que teve início 
um incipiente acesso dos doentes 
renais crónicos ao tratamento 
dialítico ambulatório em Portugal.
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3. Desta entrega, voluntária 
ou negligente, do tratamento 
hemodialítico ao sector privado 
resultou uma diminuta capacidade 
instalada no sector público para a 
prossecução deste tratamento. Por 
aqui se percebe – o que se diz a 
seguir não é uma ameaça, é um facto 
– que, perante a falência do sector 
convencionado, o sector público 
apenas teria capacidade para tratar 
uma ínfima parte dos doentes que 
hoje se encontram em tratamento. 
Foi este um dos alertas que deixei 
ao Senhor Ministro.
4. Outra das “anomalias” a que, 
suponho, o Ministro da Saúde 
se referirá, é a do domínio do 
mercado da hemodiálise por um 
duopólio (duas grandes empresas 
multinacionais controlam 72% 
do mercado empresarial). Sendo 
isso uma realidade, ela deve-se a 
quem? Às multinacionais que foram 
alargando a sua influência perante 
a passividade das autoridades? Às 
empresas nacionais que não têm 
capacidade para com elas competir? 
Ou não caberá, exclusivamente, 
aos sucessivos governos que não 
quiseram ou não puderam fazer 
cumprir a legislação aplicável?
5. A hemodiálise crónica é, ao 
contrário da opinião do Ministro 
da Saúde difundida pela Lusa, um 
caso de sucesso para a saúde em 
Portugal. Em muito poucas áreas 
assistenciais do nosso país se terá 
atingido uma rede de unidades 
de tratamento tão extensa, tão 
próxima da residência do doente, 
com tão grande capacidade 
assistencial face às necessidades, 
com tão elevado e rápido nível de 
acesso e com tão elevada qualidade 
internacionalmente reconhecida. 
Se este é um dos piores exemplos 
da saúde no País, então é porque, 
afinal, a nossa saúde vai de vento 
em poupa. Porém, nem tudo o 
que está bem não é susceptível de 
ser melhorado. Os cuidados de 
hemodiálise também podem ser 
melhorados. Mas as medidas que 
o actual Ministro da Saúde tem 
aplicado no sector, certamente com 

  1Referência ao ano de 2011
  2Entretanto já regularizada (mas 
sem pagamento dos devidos juros de 
mora)  
3Entretanto alargado para 180 dias

a melhor das intenções, não vão 
nesse sentido. Muito pelo contrário.
6. O Ministro da Saúde, por falta 
de informação ou esquecimento, 
errou ao afirmar que os “cortes” 
impostos à hemodiálise durante 
este ano  foram de 12,5%. Este é 
o valor percentual do abatimento 
do preço da hemodiálise instituído 
unilateralmente por este Governo 
em Setembro. Todavia, foi omitido 
que, em Janeiro do corrente ano1, 
já tinha ocorrido um outro de 6%. 
A conta é fácil de fazer: do ano de 
2010 para o de 2011 ocorreu o 
“brutal” “corte” de 17,75% para a 
hemodiálise. Desconhecemos se foi 
instituído “corte” comparável em 
outros sectores. Mas que não pode 
deixar de ter sérias e negativas 
repercussões é uma evidência.
7. Sendo transversais essas negativas 
repercussões, os pequenos grupos 
portugueses que teimaram em 
continuar a investir no sector 
são particularmente sensíveis a 
estes “cortes”. Não dispõem da 
capacidade económica e financeira 
das multinacionais e não podem 
contar com o apoio de poderosas 
empresas-mãe com elevadíssimos 
recursos e para quem Portugal é 
uma pequeníssima parte dos seus 
interesses. Para aquelas pequenas 
empresas é vital terem acesso ao 
financiamento bancário (cada vez 
mais difícil e caro) e que sejam 
cumpridos os prazos de pagamento 
com que o seu único cliente – o 
Estado – se comprometeu. A acrescer 
às dificuldades que o “corte” lhes 
ocasionou – e agravando a situação 
resultante da dívida da ADSE, velha 
de 3 anos (mais de 1.000 dias de 
atraso)2 – pelo menos uma das 
Administrações Regionais de Saúde, 
que já não cumpria o acordado prazo 
de pagamento a 90 dias, alargou-o 
de 120 para 150 dias3. É certo que, 
para as empresas prestadoras de 
cuidados de hemodiálise, não é 
novidade o Estado não se comportar 
como pessoa de bem. À excepção 
de raríssimos e curtíssimos 
períodos, o Estado nunca cumpriu 
o compromisso com que se tinha 
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não cumprem uma ou outra regra das 
boas práticas devido aos “cortes”. 
Porém, é necessário esclarecer que 
esses incumprimentos são pouco 
relevantes e não colocam em risco a 
vida dos doentes nem a qualidade do 
tratamento. Apenas têm incidência 
sobre alguns aspectos penalizadores 
do conforto do doente como, 
aliás, sucede com outras medidas 
restritivas que foram tomadas, não 
abrangidas pelas normas instituídas 
nem pelo preço da hemodiálise, mas 
que também visavam facultar alguns 
elementos de conforto. Graves e 
que interferem com a qualidade 
da assistência aos doentes em 
hemodiálise regular são algumas 
medidas impostas pelo Governo. 
Para além do já escalpelizado e 
penalizador “corte”, relevam outras 
intempestivas alterações dos 
normativos referentes ao transporte 
dos doentes e, sobretudo, as 
que incidem sobre a realização 
de exames não abrangidos pelo 
preço da hemodiálise. Com efeito, 
o Despacho n.º 10430/2011 do 
Secretário de Estado da Saúde, 
publicado no DR, 2.ª série, de 18 
de Agosto de 2011, impõe tais 
dificuldades à realização desses 
exames que só podem resultar de 
um profundo desconhecimento 
(ou insensibilidade) sobre o mundo 
da hemodiálise crónica, sobre a 
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qualidade de vida dos doentes 
submetidos a esta técnica terapêutica 
e sobre a relevância assistencial que 
neles assume a sua realização e a 
rapidez na sua realização. Estes, sim, 
são graves empecilhos normativos 
às boas práticas clínicas.
10. Afirma o Ministro da 
Saúde, e bem, não admitir que, 
independentemente do preço, a 
qualidade seja diminuída. Mas estará 
o senhor Ministro convencido que, 
se o Estado não pagar um preço 
justo pela hemodiálise e se não 
cumprir os prazos de pagamento 
com que se comprometeu, serão as 
empresas prestadoras de cuidados 
de diálise e os nefrologistas a 
assumirem o papel do Estado e a 
pagarem do seu bolso o tratamento 
dos doentes que se encontram, 
actualmente, a seu cargo?
11. Este esclarecimento não é um 
processo de chantagem sobre 
ninguém. É, tão só, um depoimento, 
que se pretende honesto e 
esclarecido, de um nefrologista que, 
ao longo de quase quarenta anos da 
sua actividade profissional, tem, como 
tantos outros, dedicado a sua vida 
ao tratamento dos doentes renais, 
à hemodiálise, à melhoria da sua 
qualidade em Portugal, à promoção 
da qualidade de vida da população em 
diálise e à defesa dos seus direitos. E 
que pretende assim continuar.

comprometido que era o 
de cumprir aquilo com que 
antes se tinha comprometido 
a cumprir e que, afinal, não 
tinha cumprido. Só que, agora, 
o Estado foi muito lesto a 
aplicar as restrições impostas 
pela troika e que brutalmente 
penalizam os prestadores, 
mas “esqueceu-se” de outros 
compromissos, entre eles 
o de honrar o prazo de 
pagamento de 90 dias aos seus 
fornecedores. Para algumas 
unidades de hemodiálise, a 
situação é dramática.
8. Penso ser claro para toda a 
gente que a brutal fragilização 
das pequenas empresas, 
que coloca em dúvida a sua 
viabilidade, abre as portas à sua 
aquisição pelas multinacionais 
por um preço apetitoso. Por 
um lado, o Estado anuncia estar 
empenhado em combater o 
duopolismo no sector; por 
outro, toma medidas que 
promovem o crescimento 
do duopólio instalado. Como 
resolver esta incongruência? 
Nacionalizando as pequenas 
empresas nacionais? – seria 
uma interessante opção a ser 
ponderada.
9. É verdade que existem 
unidades de hemodiálise que 

Soluções de 
poupança

A Ordem do Médicos celebrou recentemente um protocolo com o Banco 
BiG, instituição que em 2011 foi distinguida, pela 4ª vez nos últimos 5 anos, 
com os prémios de “Melhor Banco” e “Banco Mais Sólido” na categoria Médio 
e Pequeno Banco, uma iniciativa da revista Exame, em parceria com a Informa 
D&B e auditoria da Deloitte. Através deste protocolo, os Membros da Ordem 
terão acesso a Soluções de Poupança com vantagens especiais e que se adequam a 
diversos objectivos de poupança. No caso de Membros que abram conta no BiG, 
beneficiarão de um “Super Depósito” a 3 meses, com uma taxa de juro de 5,5% 
TANB válida na presente data e montantes mínimo e máximo de 500€ e 100.000€ 
respectivamente (mobilização antecipada possível pelo montante total e sem perda 
do juro). A oferta do BiG passa ainda a contemplar vantagens para os Membros da 
Ordem numa “Conta Poupança Reformado” (disponível para pensionistas) e numa 
Conta Aforro que facilita a constituição regular de poupança. Num momento em 
que as famílias valorizam cada vez mais a poupança, a Ordem dos Médicos e o BiG 
pretendem sensibilizar os Membros da Ordem para a importância deste tema e 
para a obtenção de condições de incentivo à poupança. Para mais informações, 
contacte o Banco BiG através do número 707 244 707, do e-mailapoio@bancobig.
pt ou de uma agência BiG.
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Viver até ao fim 
A força dos cuidados paliativos
O texto À face da dor serve de ponto de partida para 
uma reflexão acerca do valor da vida, até ao seu ter-
mo. Mesmo em situações difíceis, como aquelas em 
que há destruição física do corpo, é possivel encon-
trar apoio que dê sustentação à existência com sen-
tido. Esse é o papel dos Cuidados Paliativos e o caso 
aqui descrito serve para olhar para tais realidades 
humanas de um limite extremo. Como o enquadra-
mento é o ponto de vista da cultura, uma vastíssima 
área em que nos podemos posicionar, aproveite-se, 
eventualmente, para preencher este requisito, o facto 
de a doente, na sua cultura, ter simplesmente, no iní-
cio, deixado a doença ao abandono.
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António Lourenço Marques
Médico anestesiologista. 

Ex-diretor do Serviço de Medicina 
Paliativa do Hospital do Fundão 

(Centro Hospitalar da Cova da Beira) 
e antigo vice-presidente da Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Paliativos

À face da dor

Andrea Mantegna, no já longínquo 
tempo da segunda metade do século 
XV, registou, num fresco notável, uma 
das mais penetrantes representações 
da realidade da dor, entre as que 
porventura já foram alcançadas. Em O 
martírio de São Cristóvão, desenrolado 
num rigoroso cenário do mundo 
clássico, tão ao gosto deste pintor 
da Úmbria dos primórdios do 
renascimento, numa janela de um 
imponente edifício marmóreo, sinal 
do poder terreno, observam-se dois 
personagens que, trocando o papel de 
meros espetadores do arrastamento 
do mártir decapitado, e em vez de 
condoídos como as figuras especadas 
noutras janelas, se associam ao drama 
com um drama pessoal de dor vivida 
na própria carne. O olho de um 
deles (o mesmo São Cristóvão do 
martírio?), acaba de ser trespassado 
por uma flecha, oriunda do céu, e o 
rosto mostra a expressão mais íntima 
da dor física que o ferimento de súbito 
lhe provocou. Um grito liberta-se, lento 
e moído, antes do desfalecimento, da 

boca aberta obliquamente para o alto, 
e a face patenteia um quase suspenso 
crispamento. Virado contra nós, 
observadores fora daquele tempo, o 
outro personagem exibe, no perfil do 
rosto, o horror da dor refletida. Mais 
crispado, com um grito mais sonoro 
e que parece mais vivo, acode o 
acompanhante ferido. Comunga com 
a dor, que também sente sem ser a 
dele. As mãos cruzam-se. A do ferido, 
distendida ao extremo, na afronta. A 
do companheiro, mais branda, em jeito 
de protecção e acolhimento. O rosto 
e a mão de cada um deles, observados 
em conjunto, dão a plenitude do 
significado desse acontecimento 
singular que estão a viver. 
É verdade que tanto as mãos como 
a face espelham algo da essência 
do sofrimento associado à dor. É no 
cruzamento de todas estas expressões 
(e se ouvíssemos as palavras!) que 
captamos o profundo dizer de uma 
realidade secreta, solitária e íntima, 
nascida do desarranjo real ou potencial 
das estruturas do corpo e matizada 
por um sem número de influências, 
tanto internas como exteriores, desde 
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se revela em toda a sua plenitude? 
Como se mostra sem o jogo 
engenhoso mantido com a mímica das 
mãos e dos trejeitos?
Foi o caso de uma doente em que a 
face aos poucos soçobrou. Uma lesão, 
que teve com certeza um princípio 
ínfimo, como qualquer princípio, 
só que oculto durante tempos 
desconhecidos, acabaria por fazer 
ruir a própria face. Quando a mulher 
da Beira descobriu a doença, achou-a 
desprezível e minimizou-a pelo seu 
entendimento. Um pequeno sinal, tão 
silencioso, tão discreto no alto da 
fronte, que poderia até acrescentar 
alguma beleza ao rosto feminino, não 
fosse a rudeza da pele tisnada pelo 
ar áspero sentido desde as primeiras 
horas da manhã até ao lusco-fusco de 
todos os dias, no trabalho dos campos, 
não lhe mereceu de facto importância. 
Apenas um pequeno temor. Mas aos 
poucos cresceu e entumeceu, como 
se um pequeno ser lá dentro comesse 
farta comida e precisasse mesmo de 
adaptar a casa. O corno, vermelho, 
rugoso e já verdadeiramente estranho, 
de onde partia uma sensação 
também estranha, por vezes quente 
e desagradável, disfarçando ao de 
leve uma dor indefinida, obrigou 
ao exame. Beliscada pela pinça e 
estudada, a excrescência revelou-se 
a parte visível de um cancro agora 
fulgurante. Infelizmente, a doente não 
quis o tratamento radical da faca, em 
princípio salvador. Não a convenceram 
e aos poucos a ferida alastrou e a tal 
dor que a princípio parecia tímida, 
tornou-se depois constante, seca 
e acerada. A própria face, onde a 
violência acontecia, transtornou-se. A 
contracção dos músculos e o brilho 
dos olhos denotavam o sofrimento 
que se instalara como se fosse 
para sempre e que então só já era 
apaziguado pela morfina.
 Ficou a fronte descarnada. As 
sobrancelhas do lado direito sumiram-
se. Depois a vista. A vista! Já baça, sem 
luz que a atravessasse para a maravilha 
da visão, também se esfumou. E ainda 
depois o nariz e a outra vista. Meu 
Deus! Era como se uma explosão ao 
retardador tivesse lambido todos os 

traços do rosto, consumindo a carne 
até aos ossos. Sem o enfeixamento das 
ligaduras, agora, assemelhava-se a uma 
qualquer imagem obscena, de rostos 
desfeitos pela violência vulgarizados 
nos ecrãs da televisão.
É certo que ficaram a fala e as mãos. 
Mas sem luz que esclarecesse o mundo 
exterior, fertilizante do discurso, ou 
seja com o mundo quase abolido, 
apenas tocado no parco contacto 
humano da cama do hospital, também 
as palavras se retraíram. 
As mãos. Permaneceram quentes até 
ao fim. 
Valia tocar-lhes. E quando a dor crescia, 
o aperto mais vivo e as poucas palavras 
remanescentes ditavam o reforço do 
único alívio que só a morfina crescente 
podia propiciar. Digamos, porém, que a 
ausência do rosto para afirmar a dor 
ou a paz, num caso tão consumado, 
foi verdadeiramente o arrombo mais 
cruel.
(Texto revisto publicado inicialmente 
em “Um cálice de dor” - Câmara 
Municipal de Lisboa, Cultura, 1999)

Comentário, a propósito do 
tema “vivos até morrer” ou o 
“ponto de vista da cultura”:

 A nossa sociedade materialista, 
que dá ao culto do corpo um lugar 
preponderante, quase exclusivo, não 
tolera as situações em que está em 
causa o bem estar e o conforto. A 
doença e, particularmente, a doença 
mutilante e a morte provocam uma 
repulsa generalizada, parecendo tal 
fenómeno ser constitutivo da textura 
da própria sociedade moderna. 
Ora, a morte é um acontecimento 
inevitável de todo o ser humano. Esta 
ilusão de a tentar ignorar ou repelir, 
no fundo, só causa mais sofrimento 
aos que chegam a esse transe. E se 
olhássemos apenas para as soluções 
que ilusoriamente procuram eliminar 
essa temerosa fase da vida – ou, 
irrealísticamente, através da obstinação 
terapêutica, sempre causadora de mais 
sofrimento, ou, pela via absurda de 
eliminar a própria vida para eliminar 
o sofrimento, como é a eutanásia – 
concluiríamos que a humanidade se 

a memória das experiências, 
aos ritmos do tempo e dos 
sons, aos contactos humanos, 
às culturas diversificadas e aos 
caldos bioquímicos que então 
segregamos, entre tantas outras. 
Às vezes a perturbação primeira 
nem sequer se inscreve nos 
domínios claros da corporalidade. 
Mas mesmo assim dói. E o rosto, 
como os outros gestos de igual 
modo, não trai essa vivência, 
exprimindo porventura até uma 
maior brutalidade, como se a dor 
que não tem ferida precisasse de 
doer ainda mais. 
O progresso dos conhecimentos 
sobre os mecanismos da dor 
é hoje vertiginoso. Sabe-se 
naturalmente melhor o que se 
passa quando existe a lesão dos 
tecidos. Os sinais dolorosos aí 
gerados correm para o cérebro 
por múltiplas vias nervosas 
que dispõem de variadíssimos 
mecanismos modificadores, 
até serem interpretados 
pela consciência como algo 
desagradável e perturbante. 
As repercussões emocionais 
são evidentes. Quem não sente 
medo perante esta experiência? 
Ou ansiedade quando a sua 
revelação é misteriosa? Ou, então, 
quando persiste indefinidamente, 
em certas doenças incuráveis, 
como pode significar puro 
terror, angústia intransponível, 
desespero aniquilador? A não ser 
que os benefícios da medicina 
sejam efetivamente aplicados, o 
que não é assim tão vulgar nestes 
casos. Antes pelo contrário! À 
medicina de hoje, nesta escala, 
ainda interessa mais a doença 
que o sofrimento.
Disse o cirurgião francês René 
Leriche que “a dor mais fácil de 
suportar é a dos outros”. No 
entanto, ainda são os rostos 
dolorosos que mais estremecem 
a apatia. Penso que os rostos 
das pietás sempre comoveram, 
mesmo os insensíveis. 
E se a dor perder a própria face? 
Como se suporta então? Como 
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teria colocado num beco sem saída, 
quanto à questão vital do morrer, na 
perspetiva de a morte ser considerada 
um acontecimento terrível. Felizmente, 
a prática dos cuidados paliativos feita 
de acordo a arte, face às necessidades 
de cada pessoa que chega ao fim da 
sua vida, permite dar uma resposta 
humana a muitos dos problemas que 
então se colocam. 
Os princípios dos cuidados paliativos 
não levantam contestação. Promover 
o alívio da dor e dos outros sintomas 
difíceis, com as regras da ciência médica; 
afirmar a vida, considerando a morte 
um acontecimento natural; integrar 
nos cuidados todos os aspetos do 
indivíduo: físicos, psicológicos, sociais 
e espirituais; promover o suporte 
adequado para ajudar o doente a viver, 
tão ativamente quanto possível, até 
ao falecimento; ajudar a família e os 
amigos a lidarem com os problemas 
que acompanham a doença do familiar; 
promover assim, no fundo, a qualidade 
de vida.Quer dizer, é possível enfrentar 
positivamente, utilizando o progresso 
humano, científico e médico, as 
questões físicas, mas também morais e 
espirituais do fim da vida.
Efetivamente, a promoção do 
conforto físico e moral, através dos 
cuidados propostos pelo estado-da-
arte, tem todo o sentido, respeitando 
escrupulosamente os princípios da 
ética médica: não fazer o mal, fazer 
o bem, respeitar a autonomia e 
praticar a justiça. Para isso é necessária 
uma avaliação prática de todas as 
necessidades, com as correspondentes 
respostas multidisciplinares, que 
também devem ser dirigidas às 
dificuldades psicossociais e de cariz 
espiritual muito concretas. O respeito 
pelos valores e pelas decisões do 
doente e da sua família é absolutamente 
crucial. E não é insensato afirmar que o 
enriquecimento existencial, nesta fase 
particular da vida sob ameaça, pode 
ter também uma oportunidade, mais 
ainda se sob o estímulo da excelência 
dos cuidados.
Se tivermos em conta que a qualidade 
de vida tem relação com o sofrimento, 
em proporção inversa, isto é, mais 
sofrimento significa menor qualidade 

de vida, e vice-versa, entendemos 
que é importante focalizar a 
intervenção nesta realidade. É claro 
que o sofrimento é, por definição, uma 
experiência subjetiva e, sendo muito 
familiar, nem por isso é fácil de definir. 
Constituindo, operacionalmente, uma 
resposta existencial que surge quando 
a integridade da pessoa está ameaçada, 
inclui muitos fatores, que têm 
diretamente influência na qualidade de 
vida. Os aspetos físicos, psicossociais, 
culturais e espirituais moldam a 
qualidade e intensidade do sofrimento. 
E, se estiverem desprotegidos, a 
angústia que o indivíduo perceciona 
pode mesmo gerar o sentimento de 
que não vale a pena continuar a viver. E 
a angústia existencial é mais viva ainda 
quando se perde a dignidade humana.
Relativamente à dor, o seu signifi-cado 
varia conforme a pessoa que a sente, 
e essa interpretação também modela 
o próprio sofrimento. Corresponde 
ao agravamento da doença? É um 
castigo? Uma inevitabilidade? Como é 
que se pode controlar, de acordo com 
esse significado? Que mecanismos de 
adaptação se podem desenvolver? É 
claro que a qualidade dos cuidados e 
o efetivo suporte psico-emocional e 
social combatem a dor melhorando a 
sua relação com o sofrimento. E aqui 
a relação é também inversamente 
proporcional. Menos dor, melhor 
qualidade de vida.
E a relação com a família, os amigos 
e a equipa de cuidados? Uma 
relação de empatia, de compaixão, 
de aproximação, de diálogo será 
certamente favorável. Os conflitos, o 
afastamento, a solidão, a sensação que 
o doente tem de ser é um fardo, de se 
sentir alguém que é indesejável, todas 
estas adversidades podem ser por 
si mais mortíferas do que a própria 
doença. Morrer antes do tempo, como 
vontade, terá então o anátema de ser 
também resultado de algo que seria 
possível evitar. 
Quando se questionam as pessoas 
sobre o que pensam relativamente 
ao que poderá ser para elas uma 
boa morte, as respostas são bastante 
elucidativas e muito coerentes. Terem 
o controlo da dor, terem o sentimento 
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de que controlam as situações 
fundamentais da existência, que 
não querem o prolongamento 
inapropriado do fim da vida, que 
não querem sentir-se um peso 
para os outros, e que gostariam 
que as realações inter-pessoais 
se estreitassem até aos limites 
do possível. Basicamente, a 
tónica é colocada no controlo 
dos sintomas, no controlo das 
decisões, na intensificação das 
relações humanas e que querem 
ver respeitados os seus valores 
culturais e espirituais. A angústia 
espiritual pode ser a mais 
temível. E esta surge quando se 
pensa que a relação com um 
poder superior à existência, em 
que se acredite, se fragilizou ou 
deixou de ter sentido. Este é um 
dos mecanisnmos que arrasta a 
perda do sentido da própria vida. 
Os doentes podem ter a 
oportunidade de reavaliar algo 
que seja possível e que gostariam 
de fazer, quer como atividade 
quer como reforço de uma 
relação, seja física, seja espiritual. 
Pode parecer, eventualmente, 
que já é pouco. Mas o projeto de 
concretização poderá continuar 
a dar sentido à vida até ao fim, 
e a sustentar a vontade de viver. 
Para viver melhor até ao fim, 
até ao tempo da sua própria 
morte, os cuidados paliativos 
podem constitui-se o recurso 
fundamental.
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A radioterapia tem indicação em cerca 
de 60% dos doentes oncológicos.
Foi a primeira especialidade médica 
oncológica reconhecida em Portugal, 
autónoma desde 1970, com colégio 
de especialidade constituído em 1978.
As últimas décadas trouxeram 
importantes alterações na prática da 
especialidade.
Têm  ocorrido desenvolvimentos 
científicos de extrema importância, 
no conhecimento das bases bioló-
gicas e clínicas da sua actuação, 
isoladamente ou em associação com 
outras modalidades terapêuticas.
No entanto, têm sido os avanços 
tecnológicos os que têm merecido 
maior visibilidade e destaque. 
Avanços na imagem, na informática, 
na engenharia biomédica, e em muitas 
outras áreas do domínio científico, 
conduziram ao desenvolvimento de 
novas técnicas e mais sofisticados 
equipamentos.
Sendo os recursos tecnológicos 
indispensáveis para a execução 
de radioterapia com qualidade, 
o componente humano, na sua 
dedicação, no seu saber e na 
capacidade de trabalho em equipa, 
representa o factor preponderante 
nos resultados dos cuidados presta-

Publicidade em Radioterapia 
ou…
Os vendilhões da “Máquina 
Dourada”
A Radioterapia (radioncologia na maioria dos paí-
ses europeus) é uma especialidade médica de carác-
ter eminentemente clínico, com responsabilidades 
em todas as vertentes da prestação de cuidados 
ao doente oncológico. O médico especialista em 
Radioterapia participa na avaliação inicial, no diag-
nóstico, estadiamento, tratamento e seguimento 
dos doentes pelos quais é responsável, integran-
do activamente uma equipa médica multidisciplinar, 
complexa e variada.

dos. Equipamentos médicos de 
alto nível não garantem, por si só, 
prestações de alto nível.
A tecnologia passou a ser o foco 
central do esforço intelectual, mais que 
a ferramenta para o desenvolvimento 
da prática clínica quotidiana.
O elevado investimento tecnológi-
co, associado ao processo de 
financiamento, facturação e 
reembolso, que valoriza mais a técnica 
que a clínica, mudou a imagem e a 
prática da especialidade.
Por outro lado, as próprias exigências 
de doentes e familiares e as pressões 
dos fabricantes, tornam difícil resistir à 
sedução tecnológica. Sites da Internet 
promovem novas tecnologias e muitas 
das páginas hospitalares pelo mundo 
fora, são “montras “ vistosas das suas 
opções tecnológicas.
Talvez por esse motivo, a publicidade e 
o marketing associado à especialidade 
têm tido um incremento também em 
Portugal, com visibilidade crescente 
mas nem sempre da forma mais 
adequada, nos locais próprios e com 
o indispensável rigor científico.
Varias notícias sobre Radioterapia e 
sobre os seus maravilhosos avanços 
tecnológicos, têm sido publicadas e 
apresentadas nos media. Vende-se 

Ângelo Oliveira
Presidente do Conselho Directivo 

do Colégio de Especialidade de 
Radioterapia

o p i n i ã o  



67Abril | 2012 |

a ideia da máquina nova, a melhor, a 
primeira, a única, envolta numa aura 
de técnica dourada, inovadora e 
miraculosa.
E quando os médicos se envolvem 
nesta publicidade?
Serão os recentes e variados exemplos 
de publicidade em Radioterapia uma 
violação ao Código Deontológico dos 
Médicos?
Embora esteja prevista a “colaboração 
com os meios de comunicação social, 
divulgando informação de carácter clínico 
relevante para o público, que deve ser 
feita de forma cientificamente correcta, 
facilmente perceptível, contextualizada 
com as indicações clínicas, resultados 
obtidos e alternativas” ...
...são normas do Código Deonto-
lógico:
artº 5º do capítulo II: “São condenáveis 
todas as práticas não justificadas pelo 
interesse do doente ou que pressuponham 
ou criem falsas necessidades de consumo. 
O médico, no exercício da sua profissão, 
deve igualmente, e na medida que tal 
não conflitue com o interesse do seu 
doente, proteger a sociedade, garantindo 
um exercício consciente, procurando a 
maior eficácia e eficiência na gestão 
rigorosa dos recursos existentes.
artº 12º da Capítulo III: É especialmente 
vedado aos médicos: a) Promover, fomen-
tar ou autorizar notícias referentes a 
medicamentos, métodos de diagnóstico 
ou de terapêutica, a resultados dos 
cuidados que haja ministrado no exercício 
da sua profissão, casos clínicos ou outras 
questões profissionais a si confiadas, 
ou de que tenha conhecimento, com 
intuitos propagandísticos próprios ou de 
estabelecimento em que trabalhe 
É particularmente grave a divulgação 
de informação susceptível de ser 
considerada como garantia de resultados 
ou que possa ser considerada publicidade 
enganosa.
Artº 19º:  “A publicitação de estudos, 
investigações ou descobertas científicas 
deve ser feita através de revistas ou 
de outras publicações de carácter 
estritamente técnico-científico, sendo 
vedada a sua publicitação noutros meios 
de comunicação social com fins de 
autopromoção.”
Ninguém nega o potencial das novas 

tecnologias mas a sua aplicação corre 
frequentemente à frente de qualquer 
utilidade provada, reconhecida ou 
baseada na evidência.
E quando os médicos são reduzidos a 
instrumentos da técnica, peças cegas 
desta realidade virtual e cibernética, 
meros botões “on” e “off”  da 
máquina-maravilha (a mais inovadora, 
a melhor, a primeira?)
Ninguém explica (desconhecimento?!) 
que é responsabilidade médica 
exclusiva a decisão de tratar e como 
tratar em Radioterapia.
 A Radioterapia é uma especialidade 
aliciante, recompensadora, criativa e 
custo-efectiva.
Devem, no entanto, os 
radioterapeutas-radioncologistas 
evitar inebriar-se com as maravilhas 
da técnica e da sua vertente lucrativa 
(sedutoras até para outros médicos 
especialistas, não radioterapeutas) e 
afirmar-se como clínicos credíveis no 
grupo multidisciplinar, participantes na 
decisão da orientação terapêutica, no 
tratamento, na vigilância e na avaliação 
dos sucessos terapêuticos e também 
das falências e complicações.
O reconhecimento da responsabi-
lidade médica, emergente de 
infracções à Deontologia Médica, é 
uma competência disciplinar exclusiva 
da Ordem dos Médicos.
Noticias como as que têm 
vindo a público repetidamente, 
descredibilizam os profissionais, 
prejudicam a relação médico - doente 
e têm um impacto que se revela 
negativo em doentes e familiares,  o 
“público-alvo” dessas notícias, que 
é claramente o mais frágil, o mais 
temeroso e o mais sofrido.
Ansiedade, desconfiança e 
expectativas desajustadas é tudo o 
que não queremos para os nossos 
doentes.
Prosseguimos na tarefa que assumimos 
de pugnar por uma Medicina de 
qualidade e por uma Radioterapia de 
excelência.
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68 | Abril | 2012

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
a que pertence o meu hospital, está 
em colapso, os profissionais de saúde 
estão a sofrer um violento ataque aos 
seus direitos laborais e os cidadãos 
estão a perder o direito a aceder aos 
cuidados de saúde prestados pelo 
Estado.
Os médicos, particularmente os mais 
jovens, enfrentam o desemprego, 
a perspectiva de trabalho precário 
e mal remunerado, a ausência de 
carreiras médicas, horas de trabalho 
excessivas, em instituições mal 
equipadas, com escassez crónica de 
pessoal e meios. Muitos emigram, 
deixando o país sem profissionais 
diferenciados. Os que ficam 
estão cada vez mais cansados e 
desmotivados. 
A medicina privada, acessível só 
aqueles que a podem pagar, é 
dominada pelas seguradoras e 
hospitais privados dos grandes 
grupos económicos, que ditam as 
regras da política de saúde no nosso 
país.
As administrações e direcções clínicas 
dos nossos hospitais e centros de 
saúde, politicamente nomeadas e 
instrumentalizadas, muitas vezes 
arrogantes e incompetentes, tomam 
decisões locais surpreendentes, 
danosas para a população e os 
serviços que dirigem, esquecendo a 
primeira obrigação do SNS, que é a 
de proteger a saúde da população.
O ataque ao SNS não é recente 

A destruição do SNS: 
a experiência de um hematolo-
gista de um hospital distrital
Sou médico desde 1994, especialista em Hematologia 
Clínica e em Patologia Clínica.  Trabalho no Hospi-
tal Distrital da minha cidade natal desde 2003, onde 
sou responsável pela consulta de Hematologia desde 
2006. Durante a minha formação trabalhei no Dana-
-Farber Cancer Institute (EUA), e em Salamanca. Nun-
ca foi tão difícil fazer o meu trabalho como agora…

Carlos Seabra    
Médico - Aveiro

mas atinge, com a política neoliberal 
do actual governo, uma intensidade 
espantosa, que é sentida diariamente 
no meu hospital e na minha consulta. 
Por um lado, os doentes que trato 
começam a ter que pagar a utilização 
do SNS e a perder os apoios do 
estado aos tratamentos, exames 
diagnósticos e ambulâncias. Por 
outro, existe um desinvestimento 
nas estruturas materiais e humanas 
do próprio SNS, que se traduz 
em menor capacidade de prestar 
cuidados de saúde.
Como bom exemplo do que afirmo, 
recordo um casal idoso, o senhor com 
leucemia aguda em tratamento de 
suporte com prognóstico reservado, 
cuidado pela esposa, também doente 
com policitémia vera. Fui seu médico 
enquanto lutaram por conseguir 
transporte para as minhas consultas, 
para comprar os medicamentos 
que receitava, e para obter isenção 
das taxas moderadoras, agravadas 
pelas regras recentes (por exemplo: 
convocar uma junta médica custa 
50 euros). Preocuparam-se com 
tudo isto enquanto enfrentavam a 
possibilidade de um desfecho fatal, 
porque neoplasias hematológicas 
não conferem isenção automática. 
De facto o meu doente pagou uma 
consulta no seu centro de saúde 
poucos dias antes de falecer.
Lembro-me, também, de um doente 
com um síndrome mielodisplásico, 
sofrendo de Alzeihmer, dependente 
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dos cuidados da sua esposa, que 
me contou estar a pagar 40 euros 
pela ambulância que o transporta às 
consultas e transfusões, que necessita 
cada 2 semanas. Outra doente, com 
91 anos de idade e com anemia 
refractária, faltou à sua transfusão 
regular. O hospital recusou apoiar 
os pedidos de transporte em 
ambulância porque considerou os 
seus rendimentos (434 euros por 
mês) suficientes para pagar os 85 
euros de cada deslocação. A doente 
necessita de 2 ou 3 transfusões 
mensais.  
Um doente, com um linfoma agressivo 
que necessitou de tratamento 
imediato, explicou-me, mais tarde, 
que o transporte de ambulância para 
poder vir à sua primeira sessão de 
quimioterapia não foi possível por 
resposta tardia do hospital.
Cada vez mais doentes faltam 
a consultas e tratamentos, por 
dificuldades com o transporte ao 
hospital, com consequências óbvias 
para a sua saúde. Os bombeiros 
sofrem a falta de apoio económico 
do estado, e os hospitais e centros de 
saúde limitam o acesso ao transporte 
gratuito ou comparticipado de 
doentes. Em muitos hospitais, 
rendimentos superiores a 400 euros 
por mês são suficientes para não ter 
ambulância, em contradição aparente 
com a lei.
Um doente com mieloma múltiplo 
em progressão, com lesões ósseas, 
dor intensa, incapacidade motora, 
anemia severa e insuficiência 
renal, que vive com a esposa, sua 
única cuidadora, viu o pedido de 
complemento por dependência 
recusado por uma comissão 
médica da Segurança Social, que o 
considerou não dependente. Foi 
informado que, se recorresse desta 
decisão e perdesse, pagaria os custos 
do recurso. Também viu negado o 
direito a isenção por incapacidade 
económica, porque os rendimentos 
do seu agregado familiar (dele e da 
esposa) são de 670 euros, superiores, 
portanto, aos 600 e picos euros que 
justificam isenção. As contas foram 
feitas contando com o 13º e 14º 

mês (multiplicaram a reforma mensal 
por 14 e dividiram por 12). O apoio 
da Segurança Social aos doentes 
está a diminuir significativamente e 
muitas comissões médicas tomam 
decisões estranhas que só podem ser 
entendidas como forma de limitar 
gastos. Muitas leis recentes são 
injustas e limitam a possibilidade de 
os mais desfavorecidos reivindicarem 
os seus direitos.
Há doentes a quem cobram parte 
das análises pedidas pelo seu médico, 
porque não estão relacionadas com 
a patologia que motiva a isenção. 
Exames complementares de doentes 
com diabetes, por exemplo, mesmo 
que ligados a potenciais complicações, 
não estão abrangidas pela isenção 
de taxas moderadoras. Com a nova 
lei pode ser-se isento para uma só 
doença e não para outras, mas na 
medicina a saúde é um todo, e tudo 
está, quase sempre, relacionado.
Outro dos grandes problemas diz 
respeito ao acesso ao tratamento, 
particularmente ao farmacológico.
As barreiras colocadas à prescrição 
médica estão a condicionar os 
planos terapêuticos, que deixam de 
ser escolhidos exclusivamente por 
razões científicas.
O modelo de prescrição hospitalar, 
aplicado a nível nacional, é moroso, 
irracional, afasta do médico a 
decisão terapêutica, coloca barreiras 
burocráticas à prescrição e impede 
muitas vezes os doentes de 
receberem o tratamento adequado 
em tempo útil. Esta situação tem 
grande impacto em Hematologia, 
porque os Serviços existentes estão 
sobrecarregados e a esta é uma área 
de grande avanço cientifico em que 
novos fármacos, mais eficazes, têm 
surgido com frequência, sempre com 
custo económico elevado.
Um dos problemas diz respeito ao 
chamado resumo das características 
do medicamento (RCM) que é 
falsamente considerado como 
indicação científica de um fármaco 
(quando não o é de nenhuma forma). 
Outro está relacionado com o facto 
de as prescrições necessitarem 
frequentemente de aprovação de 
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Com a nova lei pode 
ser-se isento para 
uma só doença e 
não para outras, mas 
na medicina a saúde 
é um todo, e tudo 
está, quase sempre, 
relacionado.
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uma comissão de farmácia 
terapêutica em cada hospital, 
que não tem competência para 
o fazer. De facto, os elementos 
da comissão, não especialistas, 
tomam decisões avulsas em 
áreas de conhecimento alta-
mente diferenciado, que apenas 
deveriam ser tomadas por 
organismos especializados de 
nível nacional ou mesmo inter-
nacional. Agravando o erro, 
estas comissões de farmácia 
reúnem mensalmente, quando 
as doenças (hematológicas ou 
outras), não se condicionam 
por essa periodicidade, 
necessitando frequentemente 
de tratamento imediato.Em 
muitos hospitais do país, os 
doentes hemato-oncológicos 
são inicialmente tratados  ina-
dequadamente porque as 
autorizações (difíceis de obter) 
não acontecem em tempo útil. 
Poucos debatem o sistema 
internacional de patentes 
e propriedade intelectual, 
que permite que as grandes 
multinacionais farmacêuticas 
estabeleçam unilateralmente 
preços exorbitantes para os 
novos fármacos. Estabeleceu-se 
uma ideologia desumanisada da 
medicina, e há países onde pura 
e simplesmente não se tratam 
algumas doenças, como se elas 
não existissem.
A história e a situação actual da 
Hematologia no meu hospital 
são um exemplo deste brutal 
ataque ao SNS. Como único 
hematologista da instituição, 
sou responsável pela consulta, 
hospital de dia, e apoio desta 
especialidade a outros Serviços. 
É particularmente relevante, 
em volume de trabalho, o 
apoio, regular e quotidiano, ao 
internamento e consulta de 
Medicina Interna, e ao Serviço 
de Urgência. 
A consulta de Hematologia 
iniciou a sua actividade em 
2006. Desde então tem 
crescido continuamente.

O tempo de espera inexistente 
inicialmente é agora de 2 anos, o que 
revela a esmagadora necessidade 
de apoio hematológico na região. 
Apesar deste facto não podemos ser 
acusados de falta de produtividade. 
Faço  2000 consultas (uma média 
de 23 doentes por dia de consulta) 
e 1000 sessões de tratamento 
em hospital de dia por ano, tendo 
diagnosticado e assistido 600 
doentes com patologia hematológica 
primária desde o inicio da consulta. 
Os doentes hematológicos são 
muitas vezes portadores de doenças 
crónicas graves e necessitam de 
consultas frequentes ao longo de 
grandes períodos. Todos são tratados 
no meu hospital, excepto quando 
a natureza da sua doença obriga a 
terapêutica mais agressiva em regime 
de internamento.
Desde que trabalho na instituição, 
apresentei a todas as administrações 
e direcções um plano para melhorar 
a capacidade de assistência em 
Hematologia, que sempre incluiu a 
contratação de, pelo menos, mais 
um hematologista. Paradoxalmente, 
todas as administrações, incluindo 
a actual, de uma forma ou de outra, 
ameaçaram terminar a consulta de 
Hematologia.
Regresso, assim, à questão do acesso 
aos fármacos para os doentes 
hematológicos, porque é essa a 
principal explicação para a existência 
da Hematologia no meu hospital ter 
sido, e estar a ser, posta em causa. 
Os medicamentos nesta área são 
muito caros, e a Hematologia foi 
responsável em 2011 por mais de 
10% dos gastos farmacêuticos.
Fechar a Hematologia é uma forma 
óbvia de cumprir metas orçamentais, 
se se ignorar que tal medida diminui 
a capacidade assistencial e prejudica 
a população. Essa opção ignora o 
volume crescente de pedidos de 
consulta e de solicitações internas, 
que  ultrapassam a nossa capacidade 
de resposta. Sucintamente, não 
temos recursos humanos e logísticos 
para assistir tantos doentes e a 
Administração quer cortar custos 
limitando assistência. No entanto, e 

seguindo o espírito consagrado na 
nossa Contituição, a solução para 
este problema, salvaguardando a 
saúde hematológica dos cerca de 
500.000 habitantes servidos pelo 
hospital onde trabalho, é simples: é 
preciso investir na Hematologia.
É esta necessidade de utilizar 
recursos económicos, e a recusa da 
Tutela em investir no SNS, que explica 
que esteja a ser posta em causa a 
existência de especialidades como 
Hematologia, Oncologia e outras, 
em hospitais distritais como o meu. 
Para os decisores políticos, fechar 
estes Serviços parece ser a forma 
óbvia de poupar dinheiro. Contudo, 
a centralização dos cuidados 
nestas áreas prejudica claramente a 
população. Os Serviços nos hospitais 
centrais já estão a funcionar para 
além das suas capacidades, como 
as listas de espera para consultas 
e tratamentos (transplantes por 
exemplo), o demonstram. E a 
distancia geográfica, aliada às 
restrições no apoio ao transporte 
de doentes e ao empobrecimento 
da população, provoca uma barreira 
que vai afastando os doentes 
dos cuidados que necessitam. Na 
realidade, pelas medidas que defende, 
pode ficar-se com a sensação de 
que essa é a intenção do governo. 
Uma coisa é certa, o cancro é uma 
doença muito frequente: 1 em cada 
2 homens e 1 em cada 3 mulheres 
vai desenvolver cancro ao longo da 
sua vida. A proximidade e acesso 
fácil a cuidados de saúde dedicados, 
melhora os resultados obtidos. Uma 
doença tão comum justifica um 
plano nacional bem pensado em que 
participem as Sociedades, Colégios 
e principais Serviços nacionais de 
cada especialidade. Não deixo de 
ter inveja quando visito o website 
da rede oncológica de Ontário, no 
Canadá. Tudo parece tão fácil... 
Vivemos tempos difíceis, mas nós, os 
médicos, não nos devemos demitir 
de sermos participantes activos na 
defesa da boa prática da profissão.
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Os colegas com 35 horas apenas 
faziam 4 h semanais da referida 
consulta. Assegurar cuidados globais, 
continuados a uma lista de 1500 
utentes, com um horário de 35 horas 
ou 42 horas estruturado como o 
meu, pode ser fácil ou hercúleo... 
tudo depende da acessibilidade à 
consulta, isto é, da disponibilidade 
para os pedidos de consultas não 
programadas... como tal ter 2000 
utentes inscritos pode ser canja 
ou pelo contrário um pesadelo. Na 
minha UCSP havia um colega que 
apenas autorizava 4 consultas/dia não 
programadas - o que se saldava em 
chamadas da polícia frequentes, com 
inúmeros pedidos de saída de utentes 
do seu ficheiro... preferiam ficar sem 
MF atribuído. Contudo a organização 
da consulta, no papel, era perfeita - 
consulta para diabéticos, hipertensos... 
tudo estava programado... excepto a 
acessibilidade. Teve sucesso... hoje é 
substituto do Médico coordenador 
da UCSP nas suas ausências já que 
foi o único que se disponibilizou 
para substituir o coordenador nos 
seus impedimentos o qual foi o 
único que aceitou o desempenho 
do cargo após a aposentação 
da anterior coordenadora. Pelo 
contrário os colegas que pretendam 
assegurar acessibilidade baseada nas 
necessidades sentidas pelos utentes 
terão um desassossego diário com 
impossibilidade de programar o seu 
trabalho. Senti isso na carne... entrei 
em burnout... 15 a 20 pedidos de 
consulta não programada por manhã 
além dos marcados é obra. Mesmo 
nos períodos da parte da tarde 

Boa sorte Colegas…

Mário Jorge Maio  
Médico

Aposentei-me há alguns meses. Era Assistente Gra-
duado Sénior e tinha um horário de 42 h semanais. 
Trabalhava numa UCSP na Cidade do Porto onde o 
número de utentes sem MF chegou a atingir 9.000 
- cumpria desde há muitos anos 10 horas semanais 
na consulta de recurso/consulta aberta (incluídas 
nas 42h) - anarquia total na acessibilidade com fre-
quentes ameaças físicas e emocionais. 

destinados ao PF, SM e SI o ataque 
em massa de pedidos de consulta 
não programada de Saúde de Adultos 
continuava. Perguntarão... e a triagem 
pela enfermagem? Salvo raras e 
honrosas excepções... o contacto 
telefónico com o Médico era 
efectuado na presença do doente e o 
parecer era quase sempre o mesmo: 
urgente. Caso o Médico dissesse 
«não» era certo que o doente - ou 
seu familiar - viria bater à porta do 
consultório pedindo satisfações. 
Como as chefias não resolveram este 
problema organizacional abdiquei da 
triagem... saiu-me do pêlo. Quanto 
à enfermagem... falta de formação, 
indisponibilidade para assumir a 
responsabilidade de dizer «não»? 
Medo? Os Cuidados Primários 
foram urgencializados na sua filosofia: 
consulta no próprio dia como direito, 
dificultar acesso ao SU com TM 
elevadas quando não referenciados 
pelos CP, obrigatoriedade de consulta 
para esporádicos... e sei lá que mais. 
Duvidam que as USF serão obrigadas 
a importar muitas das disfunções 
das UCSP a partir do momento em 
que o seu número a nível nacional 
for considerado o politicamente 
correcto...? Duvidam que a carteira dos 
serviços a prestar será cada vez mais 
extensa e imposta unilateralmente 
sem o correspondente aumento 
no pagamento nos serviços 
obrigatoriamente prestados? Farão 
como estão a fazer com a rebaixa 
obrigatória do preço dos genéricos... 
é pegar ou largar. Por tudo isto... boa 
sorte... para vós e para os utentes.
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Miller Guerra – 
Progresso na Liberdade

Guilherme d’Oliveira Martins

Transcrevemos nesta edição o artigo da autoria 
de Guilherme d’Oliveira Martins, editado no jor-
nal Público de dia 11 de Maio de 2012, o qual nos 
foi gentilmente cedido quer pelo autor, quer pela 
direcção do Público, para divulgação na ROM.

João Pedro Miller Guerra (1912-
1993), cujo centenário do nasci-
mento hoje passa, foi para a 
minha geração uma referência 
fundamental. Hoje talvez os mais 
novos desconheçam a importância 
do papel que desempenhou, 
no entanto a leitura da sua 
biografia permite compreender 
que foi alguém que tendo 
alcançado o maior prestigio na 
carreira profissional de médico 
neurologista e de professor da 
Universidade de Lisboa foi muito 
mais do que isso – impondo-se 
como cidadão exemplar. Para o 
mestre de tantos discípulos o 
rigor da ciência tinha de se ligar à 
proximidade das pessoas. Para os 
estudiosos do Ensino Superior em 
Portugal, todos se lembram da sua 
afirmação, feita com Adérito Sedas 
Nunes, de que a Universidade 
não se autorreformaria. O tempo 
veio a confirmá-lo plenamente 
num duplo sentido - quer a partir 
da importância da experiência 
das novas universidades e do 
seu sucesso, quer por força da 
internacionalização que constitui 
o melhor caminho no sentido da 
modernização e da reforma. Miller 
Guerra tinha horizontes amplos, 
uma inteligência brilhante e uma 
capacidade de compreender a 
realidade do mundo como lugar 
de abertura, da generosidade e de 
humanismo universalista.
Bastonário da Ordem dos Médi-

cos, Presidente da Junta Nacional 
de Investigação Científica e 
Tecnológica, defensor pioneiro 
do Serviço Nacional de Saúde, o 
Professor Miller Guerra afirmou 
na Assembleia Nacional onde 
integrou a “Ala Liberal”: “Uma 
das características do Estado 
presente é o receio do avanço 
liberal porque se supõe que pode 
franquear o caminho à democracia 
política e esta à democracia social. 
Mas é impossível, por contra-
ditório, querer ao mesmo tempo 
o progresso e a conservação das 
estruturas, hábitos e conceções 
velhas. Isto contrapõe-se aos 
objetivos a que aspiro, cujas 
determinantes são outras. Com-
preendem a liberdade intelectual 
como condição e finalidade: a 
correção das desigualdades sociais 
e a elevação do nível de vida. A 
política é o meio de atingir esse 
desiderato…” (9-3-1972).
A democracia apenas se afirma 
e reforça com referências mo-
rais. Num tempo em que há a 
tentação do imediatismo com 
os efeitos desastrosos que bem 
conhecemos, é altura de cuidar da 
democracia como lugar de reforço 
da legitimidade cívica. Contudo, 
persiste a ilusão de oscilar 
entre o discurso demagógico e 
a promessa fácil, da criação de 
bodes expiatórios, em nome 
da virtude abstrata, perigosa 
e impossível. O caso de Miller 
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Guerra merece ser invocado e 
recordado com profunda emoção 
e saudade. A sua fugaz participação 
na antiga Assembleia Nacional, 
graças à sua amizade com José 
Guilherme de Melo e Castro, ao 
lado de José Pedro Pinto Leite, 
Francisco Sá Carneiro, Francisco 
Pinto Balsemão e Magalhães Mota, 
o prestígio alcançado com inter-
venções fundamentais (como na 
defesa da liberdade aquando dos 
incidentes da capela do Rato) e na 
sua corajosa renúncia ao lugar de 
deputado, levaram a que fosse um 
dos nomes falados para assumir 
a chefia do primeiro Governo 
provisório após a Revolução do 
25 de Abril. No entanto, Miller 
Guerra não era um homem de 
poder. Para ele a exigência da 
democracia e da liberdade era, 
antes de tudo, uma obrigação 
moral. As suas propostas foram, 
por isso, sempre num sentido de 
ligar a liberdade e o progresso e de 
garantir plenamente a soberania 
dos cidadãos.
Num ambiente adverso percebe-
mos que a serenidade de Miller 
Guerra no final do marcelismo 
era a atitude própria do justo 
que se levantava em nome 
dos cidadãos para pugnar pela 
verdade. Impressionava a cora-
gem do sábio que juntara à 
cátedra da Universidade a Ágora 
para defender a liberdade de 
pensamento, de palavra, de reunião 
ou de associação. E o certo é que 
com argumentos de um moderado 
que sempre foi, Miller Guerra 
tornou-se naquela circunstância 
um radical necessário, que 
procurou demonstrar com factos 
que não poderia haver outro 
caminho senão o da mudança da 
ordem constitucional. À distância 
do tempo, a sua atitude foi a 
do combate sem tréguas pela 
liberdade igual e pela igualdade livre. 
Quando reuniu os seus escritos 
de intervenção cívica intitulou-
os, significativamente, “Progresso 
na Liberdade” (Moraes Editores, 
1972) – juntando os dois polos que 

o mobilizaram e que considerou 
como sua bandeira de ação. Ser 
e agir estavam para Miller Guerra 
intimamente ligados. Como cristão 
de vistas largas e coração aberto, 
este cidadão que hoje lembramos 
fez sempre do serviço público uma 
prioridade absoluta. Por isso, neste 
tempo de tantas perplexidades, 
tem de ser recordado – em nome 
da modéstia e da sobriedade, uma 
vez que a confiança e 
a coesão só podem 
tornar-se efetivas 
e estáveis se se 
basearem na atenção 
e no cuidado dos 
outros. 
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A gestão tipo fósforo
Competência em Gestão dos Serviços de Saúde

Recentemente os media referiam 
que “Dadores de sangue entregam 
petição a exigir isenção das taxas”. 
Dias depois o SOL de 20-01-12 
noticiava que “PM foi a uma mega-
reunião da Saúde avisar que não 
tolera mais um cêntimo de divida no 
sector” e o Expresso do dia seguinte 
avançava que “Nunca o cancro matou 
tanto” com a justificação, de que, “Os 
principais problemas são de ordem 
organizacional, de má interacção com 
os especialistas de medicina geral 
(MF) ”.
Parte da resposta a esta questão 
poderá encontrar-se na eliminação de 
muitos desperdícios em saúde. 
No Instituto Português do Sangue 
(IPS) e nos hospitais e/ou cuidados 
primários (CP) existe desperdício, quer 
económico e como tal quantificado 
em euros, quer intelectual e então 
condenado ao “emprateleiramento”, 
tantas vezes dos mais qualificados 
e por razões que nada têm a ver 
com competência profissional. Todos 
o sabemos. Vários o estudaram e 
quantificaram, outros sentiram-no na 
pele. Uns melhor outros pior, todos 
o tentam combater. Por vezes para 
diminuir a despesa na “casa A”, obriga-
se o “vizinho B” a arcar, em gastos 
extraordinários, o que a primeira “boa 
gestão” poupou. 
A gestão da qualidade consistirá em 
obter a qualidade ao menor custo 
possível aumentando o crescimento e 
a rentabilidade. Taguchi postulou que 
“não podemos reduzir os custos sem 
afectar a qualidade”, mas “podemos 
melhorar a qualidade sem incrementar 
os custos”, pelo que “podemos reduzir 
os custos melhorando a qualidade”.
O IPS dispõe de clínicos de várias áreas 
e em particular de MF que poderiam 
ser melhor aproveitados nas consultas 
que fazem. Embora estas sejam muito 
rápidas, fornecem elementos que 
poderiam evitar um gasto de tempo 

noutros profissionais em outros 
sectores do Ministério da Saúde (MS). 
Para isso a informação colhida devia 
ser “vertida” para uma aplicação que 
fornecesse ao MF no respectivo CP o 
agendamento deste doente, com os 
dados clínicos e algumas das análises, 
já efectuadas pelo IPS. 
Uma vez que a maioria das dádivas 
é conseguida ao fim de semana, 
parte das questões de saúde cairia 
fora do período laboral diminuindo 
as quebras de produtividade, 
deslocações e facilitando-se também 
a tarefa dos MF. Assim talvez não 
fosse necessário importar médicos 
e o MS, racionalizando todas estas 
sinergias, pouparia muitos cêntimos 
e melhoraria o acesso aos cuidados 
prestados.
Mais aliciante que oferecer apenas 
isenção nas taxas moderadoras, seria 
juntar-lhe um acesso facilitado ao MF, 
podendo quem sabe, angariar-se com 
mais sucesso e menos custos, maior 
número de dadores. Assim combatiam-
se os problemas organizacionais e 
aumentava-se a interacção com os 
especialistas de MF, verdadeira pedra 
angular na diminuição da factura do 
SNS. 
O que falta na saúde não é tanto 
melhorar a capacidade instalada, mas 
aperfeiçoar a articulação entre CP e 
hospitalares e entre estes e outros 
sectores. Para isso era urgente 
proceder à ligação informática entre 
CP e hospitais de referenciação.
Talvez assim a gestão do SNS deixe 
de se comportar como os fósforos 
amorfos os quais só entram em 
combustão, sempre efémera, quando 
friccionados contra a “lixa da própria 
caixa”, e permita mostrar aos nossos 
credores que sabemos transformar 
custos em proveitos com a mera 
reorganização e articulação dos 
serviços.

Jorge Santos
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O que falta na saúde 
não é tanto melhorar 
a capacidade instalada, 

mas aperfeiçoar a 
articulação entre 

CP e hospitalares e 
entre estes e outros 

sectores.
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Acordas de manhã. Pegas no 
telemóvel e lês a primeira mensagem 
do dia: “Diz-me algo positivo…”. Ligas 
a televisão e és invadido por notícias 
negativas.  A inércia apodera-se de nós 
e ficamos a olhar o vazio. Perdidos em 
pensamentos amnésicos. Despertas 
e reflectes sobre o que te rodeia. 
Despertas para a razão de teres 
acordado. E inicias a rotina diária. 

O desabafo que escrevo aqui, é 
um despertar dos pensamentos 
amnésicos.  A opinião é algo positivo.  
A resposta à mensagem que recebi.
O conflito de gerações também 
se observa a nível profissional. O 
jovem que inicia a sua carreira 
(quando consegue!), com motivação, 
esbarra em contextos de inércia e 
resistência à mudança. Este ambiente 
resulta em desmotivação progressiva.  
A formação académica não nos 
prepara para estes obstáculos. O 
risco de ceder aos hábitos que 
estagnaram é grande, à medida que a 
criatividade é bloqueada por medos 
e inseguranças de outros. O reforço 
desta tendência intensifica-se com 
a palavra de ordem, austeridade. O 
jovem enfrenta condições precárias 
que o desmotivam e o conflito 
de gerações que o pressiona. O 
desânimo é agravado pelo conflito 
dentro da própria geração, que é o 
resultado do ciclo vicioso formado 
pela tríade desemprego, precariedade 
e desmotivação. Diariamente, assisto 
com revolta, a este processo que vai 
atenuando a capacidade de reacção 
das novas gerações. Assim, perpetua-
se o ciclo que vai afectar os jovens 
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Algo Positivo

“A humanidade não se divide em heróis e tiranos. 
As suas paixões, boas e más, foram-lhe dadas pela 
sociedade, não pela natureza.”

Charles Chaplin

Philippe Botas
Interno de Medicina Geral e Familiar

que ingressam no mundo profissional. 
Como jovem interno de Medicina 
Geral e Familiar apercebo-me de 
todo este processo. Desmotivação 
gera desmotivação. Em conversas 
com pessoas que me são próximas, 
sinto as suas frustrações perante 
a precariedade das condições de 
trabalho que uma formação pro-
fissional lhes ofereceu. Muitas vezes, 
sem conseguirem emprego na 
área de formação, têm que ocul-
tar as habilitações literárias para 
conseguirem uma oportunidade de 
iniciar um percurso de vida. Sonhos e 
expectativas que se evaporam na teia 
do tempo. 

Mas o maior factor de frustração é o 
conflito de gerações e de geração. Este 
problema social é, frequentemente, 
o motivo de consulta. Muitas vezes, 
camuflado num diagnóstico de pertur-
bação depressiva ou num distúrbio 
psicossomático. O médico deve estar 
atento a esta dimensão do problema, 
e não contornar com a justificação 
da falta de tempo. Mas eu percebo 
esta razão! O ciclo vicioso que foco 
nesta reflecção, também nos afecta. 
A sensação de impotência perante 
o crescente deste flagelo social. 
Contudo, a inércia não é a solução. 
Se a abordagem à pessoa não focar o 
contexto social, o plano terapêutico 
poderá ser efémero. A pessoa vai 
continuar à procura de assistência 
e vai manter-se num “ciclo social 
patológico”.     

Uma opinião que pode despertar 
sentidos, é algo positivo.    
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Medicina, umas linhas 
para Paulo Macedo
Artigo de opinião de Ricardo Costa, publicado na edi-
ção do jornal Expresso de dia 19 de Maio. A publi-
cação na ROM foi devidamente autorizada pelo que 
agradecemos à Direcção do Expresso e ao autor.
Caro ministro, sei que a troika 
vem cá para a semana e 
que tem bons números para 
lhe apresentar. Mas, se tiver 
tempo, mostre-lhes onde fica 
Cabeceiras de Basto. É uma 
questão de justiça 
Caro Paulo Macedo, andava para lhe 
escrever estas linhas há uns meses. 
Na verdade, esta não é a semana 
certa, pois acabou de sair vitorioso 
de uma longa negociação com a 
indústria farmacêutica. Mas entendi 
não adiar. Há coisas que perdem 
sentido com o tempo.
A primeira vez que pensei escrever-
lhe andava a ler um livro de história 
(“Civilização”, do Niall Ferguson), 
quando deparei com um capítulo 
que tinha um título muito simples: 
‘Medicina’.
O título engana bem. Em resumo, o 
capítulo não é sobre medicina, mas 
sobre a expansão colonial europeia 
no séc. XIX.
Mas o título não aparece por 
acaso: a medicina é, para o autor, a 
grande arma civilizacional da época. 
O fator que mais mudou a vida 
(literalmente) de mais pessoas em 
todos os continentes, alargando 
a esperança de vida, pulverizando 
taxas de mortalidade e erradicando 
um número razoável de doenças.
Andei com a ideia anotada no meu 
bloco por uns tempos.
Quando pensava escrever-lhe 
aparecia sempre alguma coisa 
mais importante. Ou era a Grécia, 
ou os espiões ou uma qualquer 
crise política. O Tiago e o André 
acabaram com qualquer hesitação. 
Quando os vi, no Expresso da 
semana passada, no terraço da 

casa de Cabeceiras de Basto, decidi 
escrever-lhe. Dois jovens, de 15 e 12 
anos, com uma distrofia muscular 
incurável, deixaram de poder ir às 
consultas ao Porto porque já não 
têm direito ao transporte “não 
urgente” (é assim que lhe chama o 
“Diário da República”) e a mãe não 
tem dinheiro para as deslocações. A 
família deles recebe 700 euros por 
mês e o Estado só paga estes luxos 
a quem recebe menos de 419 euros 
(esta semana o valor foi atualizado 
para ¤628).
Sei que está obrigado pela troika 
a cortar 54 milhões de euros por 
ano nesta rubrica. Sei, também, que 
havia muitos abusos, na utilização 
e na requisição dos transportes e, 
como sempre, em quem fornecia os 
“serviços” sem pensar no que isso 
representava para o Estado.
Mas sei que o Tiago e o André nunca 
teriam lugar nas suas folhas de Excel. 
O sistema não aceita o nome deles, ou 
são “elegíveis” ou não são. E não são.
Caro Paulo Macedo, sei que quando 
se tem de cortar tanto em tão 
pouco tempo não nos podemos 
emocionar. Não podemos conhecer 
casos concretos nem arriscar 
estados de alma. Mas lembre-se do 
que a medicina foi para o Ocidente 
nos últimos séculos. Não sei se 
ajuda, mas deixo-lhe estas palavras 
que o João Lobo Antunes disse na 
entrega do Prémio Pessoa: “É o 
princípio da justiça na saúde que 
garante equidade, acessibilidade e 
não discriminação, e é aquele que é 
mais importante vigiar”.
Tente não se esquecer disto.

Ricardo Costa
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Caro ministro, sei que a troika
vem cá para a semana e que
tem bons números para lhe
apresentar. Mas, se tiver
tempo, mostre-lhes onde fica
Cabeceiras de Basto. É uma
questão de justiça

Suíço detido é suspeito
de forjar assinatura de Feteira

Duarte Lima sai da carrinha celular que o levou dos calabouços da PJ até casa FOTO JOSÉ VENTURA

Fac-símile do documento do UBS
com a assinatura de Feteira alegadamente falsificada

C
aro Paulo Macedo,
andava para lhe
escrever estas linhas
há uns meses. Na
verdade, esta não é a
semana certa, pois

acabou de sair vitorioso de uma
longa negociação com a indústria
farmacêutica. Mas entendi não
adiar. Há coisas que perdem
sentido com o tempo.

A primeira vez que pensei
escrever-lhe andava a ler um
livro de história (“Civilização”, do
Niall Ferguson), quando deparei
com um capítulo que tinha um
título muito simples: ‘Medicina’.
O título engana bem. Em
resumo, o capítulo não é sobre
medicina, mas sobre a expansão
colonial europeia no séc. XIX.
Mas o título não aparece por
acaso: a medicina é, para o autor,
a grande arma civilizacional da
época. O fator que mais mudou a
vida (literalmente) de mais
pessoas em todos os continentes,
alargando a esperança de vida,
pulverizando taxas de
mortalidade e erradicando um
número razoável de doenças.

Andei com a ideia anotada no
meu bloco por uns tempos.
Quando pensava escrever-lhe
aparecia sempre alguma coisa
mais importante. Ou era a
Grécia, ou os espiões ou uma
qualquer crise política. O Tiago e
o André acabaram com qualquer
hesitação. Quando os vi, no
Expresso da semana passada, no
terraço da casa de Cabeceiras de
Basto, decidi escrever-lhe. Dois
jovens, de 15 e 12 anos, com uma
distrofia muscular incurável,
deixaram de poder ir às consultas
ao Porto porque já não têm
direito ao transporte “não
urgente” (é assim que lhe chama
o “Diário da República”) e a mãe
não tem dinheiro para as
deslocações. A família deles
recebe 700 euros por mês e o
Estado só paga estes luxos a
quem recebe menos de 419 euros
(esta semana o valor foi
atualizado para ¤628).

Sei que está obrigado pela
troika a cortar 54 milhões de
euros por ano nesta rubrica. Sei,
também, que havia muitos
abusos, na utilização e na
requisição dos transportes e,
como sempre, em quem fornecia
os “serviços” sem pensar no que
isso representava para o Estado.
Mas sei que o Tiago e o André
nunca teriam lugar nas suas
folhas de Excel. O sistema não
aceita o nome deles, ou são
“elegíveis” ou não são. E não são.

Caro Paulo Macedo, sei que
quando se tem de cortar tanto
em tão pouco tempo não nos
podemos emocionar. Não
podemos conhecer casos
concretos nem arriscar estados
de alma. Mas lembre-se do que a
medicina foi para o Ocidente nos
últimos séculos. Não sei se ajuda,
mas deixo-lhe estas palavras que
o João Lobo Antunes disse na
entrega do Prémio Pessoa: “É o
princípio da justiça na saúde que
garante equidade, acessibilidade
e não discriminação, e é aquele
que é mais importante vigiar”.
Tente não se esquecer disto.

Depoimento MP já sabia das operações ilegais de Michel Canals antes da confissão de Lima

M
ichel Canals, o
banqueiro suíço
que alegadamen-
te liderava uma
rede internacio-
nal de branquea-
mento de capi-
tais, e que foi deti-
do no Porto esta

quinta-feira pelo Ministério Público,
juntamente com dois sócios portugue-
ses, é suspeito de ter falsificado a assina-
tura do milionário Lúcio Thomé Fetei-
ra, na ficha de abertura, em agosto de
1998, de uma conta conjunta com a sua
companheira, Rosalina Ribeiro, no
Union de Banques Suisses (UBS). Essa
conta poderá estar na origem do assas-
sínio da portuguesa no Rio de Janeiro,
segundo a polícia brasileira.

Canals foi diretor-executivo do banco
até 2009 e era o gestor de fortunas do
magnata de Vieira de Leiria (que viria a
morrer em 2000) e da sua companhei-
ra, bem como de Duarte Lima, para o
qual Rosalina viria a transferir, em
2001, ¤5,5 milhões.

Na sequência da detenção de Michel
Canals, o advogado José António Bar-
reiros, que representa a herança Fetei-
ra, vai requerer a audição do banqueiro
e uma peritagem ao documento de
abertura da conta solidária de Lúcio e
Rosalina (ver fac-símile). Segundo a te-
se defendida pela filha de Thomé Fetei-
ra, a verba que serviu para abrir esta
conta teria sido retirada da herança
sem consentimento do pai, hipótese
que ganha novo fôlego.

Desde abril de 2011 que o procurador
Rosário Teixeira (o mesmo que coorde-
nou a operação esta semana no Porto)
lidera no DCIAP (Departamento Central
de Investigação e Ação Penal) um inqué-
rito-crime em que Duarte Lima é argui-
do por suspeitas de ter usurpado, a
meias com Rosalina, a fortuna do indus-
trial de Vieira de Leiria, estando indicia-
do pelos crimes de burla e abuso de con-
fiança.

“Canals é uma peça importante na re-
lação de Duarte Lima com a herança
Feteira”, diz o advogado. O banqueiro
chegou a ser visado como alegado cúm-
plice de Rosalina no desvio de ¤8,9 mi-
lhões da conta conjunta, num processo
civil que se arrastou durante anos e só
foi encerrado pelo facto de a portugue-
sa ter sido assassinada em dezembro
de 2009.

No Brasil, as transferências executa-
das por Canals no UBS, após a morte
de Lúcio Thomé Feteira (de ¤5,5 mi-
lhões da conta de Rosalina para a conta
de Duarte Lima no início de 2001) fo-
ram consideradas pelo MP do Rio de
Janeiro como o único leitmotiv para o
homicídio da portuguesa de que o ex-lí-
der parlamentar do PSD está acusado.
Segundo a acusação, Lima terá obriga-
do Rosalina a assinar um documento
que o ilibava do desvio de milhões da
herança.

Em Portugal, uma queixa-crime apre-
sentada por Barreiros sobre o assassí-
nio de Rosalina deu origem a um inqué-
rito que continua em aberto no DIAP
de Lisboa. O Expresso confirmou que
ainda não há decisão final sobre o as-
sunto, embora a lei portuguesa não per-
mita que um cidadão seja julgado duas
vezes, mesmo que em países diferen-
tes, pelo mesmo crime.

Ajuda preciosa

A estratégia de silêncio de Duarte Lima
terminou em março, quando o advoga-
do Rogério Alves passou a liderar a
equipa de defesa no caso de burla ao

BPN, que levou o ex-político à prisão
preventiva em novembro de 2011. O an-
tigo deputado foi aconselhado a dizer o
máximo que sabia sobre o processo.
Em dois interrogatórios, realizados a 3
e 23 de abril, com a presença do procu-
rador Rosário Teixeira, Lima explicou
como funcionavam os serviços ofereci-
dos por Michel Canals e pela gestora de

fortunas que o banqueiro fundou de-
pois de sair do UBS. A Akoya Asset Ma-
nagement permitia aos seus clientes
contornarem o fisco e branquearem ca-
pitais. O esquema terá movimentado
até agora mais de mil milhões de euros.
“O MP já tinha conhecimento das ope-
rações ilegais da Akoya. As informa-
ções de Lima só vieram consolidar os

dados dos procuradores”, explica uma
fonte ligada ao processo. Duarte Lima
alertou ainda para uma ligação entre
os suíços e uma agência de câmbios em
Lisboa.

Acusado de burla, fraude fiscal e bran-
queamento de capitais, num negócio
imobiliário em Oeiras em que o BPN
foi desfalcado em ¤44 milhões, a cola-
boração de Lima nos interrogatórios
de abril foi decisiva para que lhe fosse
alterada a medida de coação. Desde on-
tem à tarde que está em prisão domici-
liária com pulseira eletrónica, depois
de seis meses nos calabouços da PJ.

Além das informações sobre a rede de
lavagem de dinheiro, o ex-deputado re-
velou os detalhes do processo de venda
da sua mansão na Quinta do Lago, no
Algarve. Um passo fundamental, já que
Lima foi detido com base na suspeita de
que iria fugir do país com o dinheiro des-
sa venda. Rosário Teixeira ficou a saber
os valores, a fase em que se encontra o
negócio (que não está fechado) e a identi-
dade dos compradores holandeses.

Duarte Lima assumiu ainda a titulari-
dade das polémicas contas bancárias
na Suíça e permitiu que os investigado-
res acedessem a todas as suas contas.
“Explicou todos os movimentos e assu-
miu ser o beneficiário das sociedades
que estavam em nome do filho, iliban-
do-o”, acrescenta fonte do processo.

No despacho que justificou a prisão do-
miciliária de Duarte Lima, Carlos Ale-
xandre fez questão de deixar claro que
não concorda com a medida proposta
pelo procurador: “Pode o juiz propor
uma medida de coação mais gravosa do
que a proposta pelo MP? Não pode”.

Hugo Franco, Micael Pereira
e Rui Gustavo

hfranco@expresso.impresa.pt
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A verdade é que ao falar de “barrigas 
de aluguer”, mesmo nos casos mais 
aparentemente justificados (casos 
limite, ditos altruístas, entre familiares 
e sem encargos financeiros), se 
esqueceram completamente os 
superiores e inalienáveis interesses 
da criança, como ser humano por 
nascer. 
Hoje a ciência já demonstrou, 
claramente, a estreita e íntima 
relação que se vai estabelecendo 
entre o feto e a mulher grávida. 
Como então aceitar a sua entrega 
a outrem, mesmo que esta tenha 
fornecido o óvulo. Uma criança não 
se vende, nem se dá. Em Portugal, a 
própria lei já prevê a perda do poder 
paternal, se a criança estiver em risco.
Acaso já se esqueceram as muitas 
crianças aguardando carinho e 
amor através da adopção? Qual a 
Prioridade?
Aliás é perfeitamente absurdo o 
argumento que alguns utilizam para 
defender as barrigas de aluguer: a 
baixa natalidade existente. Parece 
que não conhecem formas mais 
agradáveis e menos dispendiosas 
do que a FIV (5.000 euros, por 
ciclo, e muitas vezes necessitando 
ser repetido…), para aumentar a 
natalidade. 
As chamadas barrigas de aluguer 
são pois de rejeitar liminarmente, 
perante os graves problemas que 
poderão resultar para a criança e 
para quem a fez desenvolver e nascer.
Quanto aos embriões humanos, basta 
lembrar que nem tudo o que a ciência 
pode permitir é lícito e eticamente 
aceitável. Para começar, ninguém 

As “barrigas de aluguer” 
e o destino dos embriões humanos

Iniciou-se o debate sobre as chamadas “barrigas 
de aluguer” e volta a falar-se no destino dos em-
briões humanos.
Todos sabemos que abrir levemente uma porta, 
mais cedo ou mais tarde, deixá-la-á bem aberta. 

António Gentil Martins 
Ex-Presidente da Ordem dos Médicos 

e da Associação Médica Mundial
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ainda contestou que a vida humana 
é um todo contínuo. Tendo surgido 
a FIV, mostrando que da junção da 
célula feminina com a masculina 
surge o ovo e, se a este forem dadas 
condições, nasce uma criança, quando 
é que cada um de nós, se abstrair 
de conceitos filosóficos, políticos 
religiosos ou outros, mas pensar 
apenas “cientificamente”, pensa que a 
sua própria vida começou? 
O embrião e o feto não deixam 
de pertencer à espécie humana, 
merecendo assim ter os mesmos 
direitos que os restantes elementos 
da mesma espécie. E o direito à vida 
está inscrito logo no início da nossa 
Constituição, bem como em todas as 
grande Declarações Internacionais.
O implantar mais que dois embriões, 
é também erro indesculpável, por 
poder levar facilmente aos chamados 
embriões excedentários, cuja 
destruição e morte alguns parecem 
aceitar, displicentemente, mas que 
importa repudiar por atentatória 
da sua dignidade humana. O 
argumento de poderem ser úteis na 
experimentação, levar-nos ia a aceitar 
a filosofia nazi, que nós repudiamos e 
o mundo também repudiou.
Concluindo: assim, como em ambos 
os casos, a ciência dá respostas 
claras e indesmentíveis, outras 
soluções só podem surgir por 
motivos não científicos, sejam eles 
políticos, religiosos, culturais ou 
até... simplesmente egoístas. Por 
isso os novos Projectos levados 
ao Parlamento são de, pura e 
simplesmente, rejeitar.
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O importante 
é tratar o doente
Durante seis anos estudámos Medicina várias vezes 
ao dia, sete vezes por semana. Quando ingressámos 
no curso, muitos de nós, estávamos longe de imaginar 
a sua exigência, no entanto, lá fomos, cada um a seu 
ritmo e passo a passo, ultrapassando os diferentes 
obstáculos que pela frente nos iam surgindo, movidos 
pela vontade e pelo gosto de um dia exercer esta 
nobilíssima profissão.

Estudámos muito, é um 
facto! E eu até acho bem! 
Prezo muito a exigência. 
Aliás, são os professores 
exigentes que mais recordo 
com saudade. E ser exigente 
não é fazer testes difíceis 
nem fazer perguntas para os 
alunos errarem. Ser exigente 
é ser rigoroso e capaz de 
exigir o máximo, de acordo 
com as capacidades de cada 
um.
Ao longo do curso, tivemos 
muitas lições de anatomia, 
fisiologia, bioquímica, histolo-
gia, biologia molecular, farma-
cologia, imunologia, entre 
muitas outras ciências da 
vida e da saúde, todas elas 
deveras importantes, cada 
uma à sua medida, para o dia a 
dia de um médico, de acordo 
com a área em que cada um 
se especializa. Tudo isto foi 
importante, isso é inegável! 
Conhecemos tantas doenças, 
todas diferentes. Algumas 
muito parecidas entre si, 
uma grande parte delas rela-
tivamente frequentes, outras 
nem tanto, algumas com 
causas comuns, outras de 
etiologias distintas e várias 
a afetar só as mulheres ou 
só os homens (e aqui sim, 
somos mesmo diferentes!). 
Falámos de diversas doenças 
e muitas outras, dado serem 

tão raras, nem sequer delas ouvimos 
ou ouviremos falar. 
Em suma, durante seis anos, 
injetaram-nos conhecimento so-
bre as mais diversas doenças 
que, grosso modo, nos eram/são 
dadas a conhecer nas suas seis 
vertentes habituais: características 
epidemiológicas / etiologia / sinais e 
sintomas / diagnóstico / tratamento 
e prognóstico. Isto é a doença! E a 
nós, médicos, que também lidamos 
com a doença, interessa-nos, sobre-
maneira, conhecer todas estas 
vertentes, nomeadamente daquelas 
doenças que encontramos com mais 
frequência no dia a dia. Faz parte do 
nosso trabalho… da parte mais fácil 
do nosso trabalho. Afinal de contas, 
esta é a parte que vem nos livros!
O que me parece mais difícil e 
talvez seja isso que faz da Medicina 
uma verdadeira arte, é a existência 
de muitos doentes para uma 
mesma doença. Exemplificando, 
nós podemos aprender tudo 
sobre pneumonia, conhecer os 
microrganismos que lhe dão origem, 
reconhecer facilmente os seus sinais 
e sintomas e até saber, de fio a pavio, 
como tratar a doença. Isto até é 
fácil! Os livros falam de pneumonias. 
De facto, os livros ensinam-nos 
a tratar doenças, o que já não é 
nada mau. Mas se procurarmos nos 
livros como tratar a pneumonia 
da Dona Fernanda, a gripe do Sr. 
Francisco ou a hipertensão da Dona 
Arminda, eles apenas nos vão dar 

informações sobre a pneumonia, 
a gripe ou a hipertensão no geral, 
deixando de lado, a Dona Fernanda, 
o Sr. Francisco e a Dona Arminda. 
É normal! Quem escreveu o livro, 
nunca ouvir falar desta gente!
Na verdade nenhuma doença é 
totalmente igual à outra, porque 
cada doente é único e singular. 
Um dia, resolvi tomar nota dos 
diversos doentes que iam surgindo 
na consulta. Numa só manhã, vi 
doentes disciplinados, preocupados, 
cientes da sua doença e cumpridores 
dos nossos conselhos. Vi outros mais 
distantes da sua própria patologia, 
pouco conscientes dos seus 
problemas e pouco interessados 
em saber mais. Vi doentes mais 
instruídos e outros menos que 
nem sabem o que têm. Vi utentes 
pacatos e outros mais exigentes e 
reivindicativos. Numa só manhã vi 
gente muito diferente! Na verdade, 
vi mais doentes que doenças. De 
que tipo de doentes eu gosto mais? 
Não tenho preferências! Todos 
nos impõem um desafio diferente 
e uma forma distinta de conduzir 
a consulta e é, no meu entender, 
nessa diferença que reside a arte e 
a beleza do ser médico.

Luís Sousa  
Médico



É evidente que, ontem como hoje, 
o tema saúde, médicos, mortes 
por negligência, hospitais etc. foi 
o alvo preferencial por ser, em 
parte, verdade mas sobretudo por 
sensacional e de grande impacto ao 
acusar directa ou indirectamente 
o Governo perante a estrutura 
Hospitalar e seu funcionamento 
permitindo ataques ao Secretário 
de Estado, Ministro do Interior e, 
como é evidente ao Presidente do 
Conselho de Ministros. Comentários 
em grandes títulos de primeira página 
ajudavam a grandes tiragens, com os 
ardinas a anunciarem bem alto, nas 
praças de Lisboa, a ultima grande 
novidade.
As novas gerações não sabem, 
porque por isso não passaram, o 
que eram as estruturas hospitalares 
nessa época, mas era ali, que se 
aprendia a boa prática clínica, 
metódica com observação cuidada 
e atenta do doente na perspectiva 
dum diagnóstico que permitisse uma 
atitude terapêutica eficaz.
Os exames complementares 
eram escassos e os hospitais, 
deficientemente apetrechados, fun-
cionavam em instalações deploráveis 
ultrapassando, em muito, o que hoje 
se possa imaginar.
No mundo, dito civilizado, para a 

época, esboçava-se já outra prática 
adivinhando-se o surgir dum mundo 
novo de tecnologia promissora 
com métodos de apoio diagnóstico 
que, em poucos anos, ultrapassou 
o que se poderia imaginar: apoio 
laboratorial, imagiologia, novas 
atitudes terapêuticas e medicina 
de intervenção em todas as 
especialidades
Quanto à observação do doente, 
passou-se do “ Homem opaco para o 
Homem transparente” e, a partir daí, 
fazendo o bom uso dos métodos é 
preciso ser: sábio e inteligente nas 
suas aplicações. Hoje a prática desta 
medicina tecnológica é outro Mundo 
e, pode dizer-se: imprevisível naquele 
tempo.
Ao diagnóstico chegava-se mediante 
observação cuidada e minuciosa, 
aparelho a aparelho ou sistema 
tudo registado em história clinica na 
perspectiva de diagnóstico provisório 
que nos orientasse para a terapêutica 
possível na esperança ou certeza de 
cura.
 Em resumo: o doente era 
minuciosamente visto sendo evi-
dente a proximidade do médico ao 
doente: a fala, os olhos e as mãos era 
tudo o que havia para o servir, no 
combate à doença. O doente sentia-
se protegido e o médico era o seu 

O médico junto 
ao doente é um acto 
terapêutico
Em 1968, quando da “primavera Marcelista”, dizia-
-se ter havido uma abertura à informação o que 
iria permitir uma participação cívica sem qualquer 
controlo pela censura. Como é evidente apareceu 
logo um Jornal, creio que com o nome Crime, que 
por liberdade de imprensa entendeu divulgar es-
cândalos, crimes e outras maldades.

Luís Machado Luciano
Ex-Director de cirurgia 

Hospital S. Bernardo, Setúbal 
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a sua cura, o seu sofrimento e o 
possível bem-estar.
O artigo dizia: “condições de 
instalação deprimentes, a cama é 
uma enxerga com colchão de palha 
afundado ao meio, para me defender 
do frio, que entra por todos os lados, 
tenho um lençol e um cobertor todo 
roto; luz escassa senão ausente. Toda 
a noite se ouve gemidos, pedidos 
de socorro e de água a toda a hora; 
por cima da minha cama passeiam-
se ratos e baratas: uma vergonha 
imperdoável” e mais dizia: “a minha 
sorte é estar a ser tratado por um 
médico que cura com os olhos”
Fiquei descansado, havia alguém que 
via em mim, na minha fala, nas minhas 
mãos e nos meus olhos o desejo de 
bem servir. É verdade que sempre 
assim tentei fazer usando tudo o que 
me ensinaram, o que sabia ou o que, 
por vezes, improvisava aprendendo. 
E, de repente, pensei: com os olhos 
não se matam baratas ou ratos 
ou mesmo seres microscópicos 
responsáveis por doenças hoje bem 
caracterizadas com terapêuticas bem 
definida em “guidelines” mas com a 
fala, as mãos e os olhos mata-se o 
desespero, a angústia e ilumina-se a 
esperança.
Os hospitais, de hoje, são modelos 
de instalações, apetrechamento 
instrumental e laboratorial que 
permite um rigor no diagnóstico e 
na actuação terapêutica indiscutível 
mas talvez lhes falte a terapêutica de 
proximidade, do médico ao doente 
que, como no meu caso, foi essencial 
para matar as baratas e os ratos que 
deixaram de ser problema para o 
meu querido amigo e doente.
Pensem nisto.
Hoje, os médicos, não olham os 
doentes não os curam com os olhos, 
com as mãos ou com a fala, orientam-
se por guidelines necessários para o 
rigor do diagnóstico e orientação 
terapêutica. Curam-nos, por vezes, 
mas, talvez, os tratem mal. Ao Pensar 
nisto façam as duas coisas e passam 
a ter uma consulta com actuação 
mais correcta por ser mais humana. 
O doente, na sua fragilidade, precisa 
disto.

a comida era trazida em grandes 
panelões de alumínio e despejada 
em pratos, de alumínio também 
acompanhados de uma caneca para 
líquidos e o pão era colocado em 
cima de um guardanapo de papel. A 
água era servida, quando solicitada, 
para não se entornar e, no meio 
daquela confusão toda, ouviam-
se gemidos e pedidos de socorro 
durante toda a noite. Debaixo da 
cama encontravam-se os sapatos 
do doente e uma arrastadeira de 
recurso.
Nós, jovens cirurgiões, ali íamos 
várias vezes ao dia ver os nossos 
desgraçados doentes por nós 
agredidos na intenção de lhes fazer 
bem mas sentíamo-nos, em parte, 
culpados de tudo aquilo à nossa 
frente. Geralmente, estava ao serviço 
um enfermeiro muito experiente que 
humanizava um pouco aquilo tudo 
e, ao acompanhar-nos, sentíamos 
segurança na resolução dos 
problemas, que iam surgindo, ao dar-
nos, sempre, pequenas sugestões que, 
modestamente, aceitávamos.
 O meu doente era um rapaz novo. 
Estou a vê-lo na cama alinhada no 
corredor central no meio de muitas 
outras em corredores diferentes. Era 
por mim visitado várias vezes ao dia 
com medo de que alguma complicação 
surgisse ou algo de grave me tivesse 
escapado naquilo que, para mim, era 
já uma cirurgia de alguma dimensão e 
responsabilidade; sentia-me também 
responsável por lhe ter provocado 
sofrimento. Conversava, observava-o 
com muito cuidado na presença do 
senhor enfermeiro e saia descansado, 
aguardando a oportunidade de o 
transferir ou dar-lhe alta, curado, com 
seguimento na consulta externa.
Todos os “Democratas”! Liam 
a imprensa que dizia mal do 
governo já que isto era dizer mal 
do ministério do interior e, por 
arrastamento, de tudo o resto. 
Assim: comprei o jornal e comecei 
a ler e, com grande espanto meu, 
verifico que o artigo, de mal dizer, 
era escrito pelo doente que, 
com que com tanta dedicação, 
acompanhava preocupado com 

amigo e o seu salvador. Pode 
dizer-se que o médico junto do 
seu doente fazia e continua a 
fazer parte da eficácia e, porque 
não, da eficiência terapêutica.
A hotelaria e tudo o resto, se 
existissem, era muito bom mas 
seria secundário.
O tal jornal entretinha-se 
a recolher senão mesmo a 
estimular queixas para denún-
cia e era assim que com 
grandes títulos de primeira 
página, como hoje, aumentava 
as vendas do seu produto 
dizendo-se, como hoje se diz, 
sem qualquer intervenção de 
censura. Havia que procurar 
um culpado!
Era eu um jovem interno de 
cirurgia, à procura da técnica e 
do saber para operar e, sempre 
que, no Banco do Hospital 
de S. José, o Cirurgião, chefe 
de equipe, nos escolhia para 
realizar um acto cirúrgico, 
para nós, era um encanto, uma 
responsabilidade e o delegar 
de competência num jovem 
que se iniciava. Deste modo 
fui escolhido para operar um 
caso de apendicite aguda.Com 
muito cuidado e sempre com 
um bom ajudante cumpríamos, 
as rotinas, com maior ou 
menor dificuldade e, após 
todo aquele bom sucesso, 
o doente acordava e, pouco 
depois, era transferido para o 
que se chamava SOB, serviço 
de operados do banco, ou 
seja: um depósito de doentes 
aguardando vaga, no nosso 
serviço, para ser transferido. 
Ali estariam algumas horas, 
alguns dias ou dali nem saiam 
até ter alta, directamente, para 
a consulta externa.
O S.O.B era um salão enorme, 
esconso com pouca luz ou nula 
à noite com tecto e janelas 
inclinadas entrando frio por 
todo o lado, camas alinhadas, 
delimitando corredores onde 
procurávamos os nossos do-
entes. À noite era indescritível: 
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Os registos informáticos? São uma 
maravilha mas o doente ou a doença 
não são a continuidade de registos 
anteriores feitos, por vezes, meses 
ou anos, antes mas são sim: uma 
realidade daquele momento. Sempre 
aprendi, foi assim que me ensinaram, 
e ensinaram bem, que se deve tentar 
ignorar os diagnósticos anteriores, 
porque podem não estar correctos 
ou estarem mal elaborados e, isto, 
pode induzir em erro. Deve dizer-
se, ao doente: “Ignore a doença 
que julga que tem e conte a sua 
história actual” isto vai permitir 
chegar a um diagnóstico provisório, 
elaborado com a nossa inteligência, 
responsabilidade e saber. Depois 
registe a história pregressa que pode 
ou não interferir no diagnóstico 
actual e é este que, de momento, 
deve ser encarado. Reúna os 
exames complementares que julgue 
necessários, para um diagnóstico 
definitivo e orienta uma terapêutica 
na perspectiva de cura.
Hoje, ninguém se aproxima do 
doente; a voz, as mãos e os olhos 
desapareceram a não ser para olhar 
o ecrã do computador e as mãos 
para o click com os ratos que, 
agora, se passeiam não sobre as 
cama mas nos écrans pesquisando 
as profundezas do saber tornando-
se, assim, parceiros privilegiados da 
doença e da terapêutica.
A ser assim e, porque os hospitais 
diferenciados se querem e, já que, os 
doentes passam a ser instrumentos 
de investigação, numa pesquisa 
permanente, seria bom facilitar ou 
mesmo estimular o contacto com os 
médicos amigos ou de família com 
interesse em olhá-los vê-los e ouvi-
los dando-lhe esperança e fazendo-
os acreditar no tratamento.
Abram as portas de todos os serviços 
a qualquer hora aos médicos amigos 
que desejam visitar os doentes.
Mas não é assim.
 O rato do computador ainda não 
disse que: assim é melhor e isto não 
consta do” guideline”
Um médico quando se desloca 
a um hospital, e não são muitos 
os que o fazem, para visitar o seu 

amigo doente, é mal tratado. Por 
experiência própria, já fui várias 
vezes impedido de entrar e, se se 
diz ser médico ainda é pior, vem o 
senhor segurança, o senhor agente 
de autoridade, a senhora enfermeira 
de triagem e nada os demovem 
“ordens são ordens” “isto é igual 
para todos” mas, os médicos, não 
são iguais a todos, os médicos sãos 
os doutores que tratam os doentes 
e por quem os doentes querem ser 
tratados, todos os outros, doutores 
dentro dos hospitais, não dizem 
nada aos doentes e estes devem ser 
soberanos ao querer ser tratados, e 
bem, por quem lhes dá segurança
Que falta de coragem em dizer 
que o médico junto do seu doente 
é um acto de eficácia e eficiência 
terapêutica e, como tal, ao identificar-
se tem livre entrada esteja o doente, 
na sua intimidade, a ser lavado ou 
onde estiver é uma visita de urgência 
que ninguém deve impedir.
Que estupidez é esta de ter medo de 
dizer que os médicos não são iguais 
a toda a gente? Dentro dum hospital, 
eles são intervenientes directos no 
tratamento e no esclarecimento da 
doença.
O que é isto dum segurança dizer 
que as normas são para cumprir e 
ninguém tem coragem para corrigir 
este disparate.
Perguntem ao doente, que deve ser 
soberano na decisão sobre a sua 
doença e na sua tristeza, se quer ver 
o médico seu amigo.
Como toda a gente tem medo de 
mandar então manda o polícia
Senhores: os directores não são para 
mandar são para dirigir orientações 
lógicas e inteligentemente acordadas, 
mandando que se cumpram. Não 
tenham medo e protejam os doentes 
destes absurdos estúpidos.
O segurança não trata os doentes 
por isso não deve cumprir normas 
cegas para executar “em todos.” 
Os médicos não são “todos”. Os 
médicos são diferentes são os 
doutores que, dentro dos hospitais, 
tratam os doentes.

o p i n i ã o    

O doente sentia-se 
protegido e o médico 
era o seu amigo e o 
seu salvador. Pode 
dizer-se que o médico 
junto do seu doente 
fazia e continua a 
fazer parte da eficácia 
e, porque não, da 
eficiência terapêutica.
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